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Аллі Скорик, Ірині Ломонос, Валентинові Буряченку, Аллі Мазур

та всім, хто чогось навчив мене в журналістиці!

Окрема подяка моїм прекрасним батькам Серафимі Захарівні
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цьому житті.

Сергій Дзюба

Моїй ідеальній дружині – Тетяні Дзюбі (Мурзенко),

з якою познайомився завдяки Журналістиці,

з радістю присвячую і цю книгу.

                                                                            Автор

Королі і «капуста»



Сергій Дзюба

Замість передмови

4

ПРО КОРОЛІВ І КАПУСТУ
Якщо хочеш стати королем створи своє

власне королівство, а не завойовуй чуже.

... Задивившись у місячні лики

В глибині заліхтарених площ,

Усміхнешся і станеш великим...

... Усміхнешся і станеш, як я.

         Роман Скиба

Я сьогодні – яскравий, як люстра,

В мене привід для сяяння є:

Мов О'Генрі, саджаю капусту;

Я творю королівство своє!!!

Будуть герцоги тут і барони...

Лиш опудало втну – від зайців!

Начеплю я на нього корону –

Ніби сам над сонетом засів...

І вдивляючись потім у лики

Вже дозрілих моїх качанів,

Усміхнуся і стану великим...

Тільки б інший король їх не з’їв!
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Королі і «капуста»

Розділ I

АВТОСТОПОМ З ЄВРОПИ – В ОКЕАНІЮ!

АВТОСТОПОМ З ЄВРОПИ –

В ОКЕАНІЮ!
Три роки, чотири місяці і десять днів тривала дивовижна

подорож мандрівника�екстремала Михайла Павлюка. За цей

час він проїхав автостопом Росію, Казахстан, Китай, Лаос,

Камбоджу, Таїланд, Малайзію, Індонезію, Бруней, Східний

Тимор, Філіппіни, В’єтнам, – понад 80 тисяч кілометрів! Са�

мотужки, без провідників�тубільців, ризикуючи життям,

підкоряв вершини найнебезпечніших вулканів, пройшов

пішки сотні кілометрів лісовими нетрями і спав у наметі, на�

солоджуючись чарівною екзотикою нічних джунглів. Най�

вродливіші місцеві дівчата не раз пропонували мандрівни�

кові взяти їх заміж, однак Михайло вирішив: ще не час, і по�

вернувся додому.

Туреччина
Першу свою закордонну подорож автостопом 26&річний Михайло

Павлюк здійснив до Туреччини. Тоді він вирушив у мандри лише з

тридцятьма доларами в кишені, однак впродовж трьох місяців об’їздив

усю країну. Пригод вистачало! Михайло ні сном, ні духом не гадав,

що несподівано виникне одна дуже делікатна проблема, – деякі турки&

чоловіки, за щедру винагороду, пропонували симпатичному юнакові

з України зайнятися з ними... екстремальним інтимом.

„Там – дуже багато людей нетрадиційної сексуальної орієнтації,

– пригадує мій співрозмовник. – На узбережжі Середземного моря

буквально гей на геєві сидить і геєм поганяє! І серед водіїв

траплялись такі, що пропонували мені з ними щось робити... Тобто,
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якщо деінде в Туреччині, наприклад, на чорноморських курортах, я

відчував себе в повній безпеці, то на Середземномор’ї постійно

отримував якісь специфічні пропозиції. Там навіть, якщо просив десь

помитися, одразу інтим пропонували... Мені самому дивно – я ж

нормальний чоловік, не збоченець якийсь. Чому вони так цікавилися

моєю персоною?!”.

Одного разу Михайло взагалі потрапив у скрутну ситуацію:

„Якось на виїзді з міста Асманія (це – Південно&Східна Туреччина)

мене підібрав один турок середнього віку. Їдемо, спілкуємося. І якось

він так став цікавитися мною... Казати, що я йому подобаюсь.

Нарешті запропоновував: „Давай займемося цим... Я тобі заплачу

сто лір”. Це –  350 гривень нашими грошима. Я прошу: „Зупиніть

машину! Мені це не треба!”. Проте він був налаштований рішуче і

доволі агресивно. Почав мені пропонувати великі гроші: спочатку –

300 лір, потім – 400! А коли я відмовився, у нього виникла ще одна

ідея: „Давай поїдемо до мене додому. Спочатку ти задовольниш

мене, а потім, як приз, тобі дістанеться моя дружина...”.

Врешті&решт Михайлові вдалося звільнитися. Звичайно, на жодну

з таких пропозицій він не пристав, тож благополучно повернувся до

рідної Низківки (це село у Щорському районі, на Чернігівщині). І...

одразу ж почав готуватися до нової, значно екстремальнішої

подорожі, яку назвав: „Автостопом з Європи – в Океанію”.

Власне, побувати в Індонезії сільський юнак мріяв з дитинства.

Його надзвичайно приваблювали тропічні острови. Дуже хотілося

поспілкуватися з тамтешніми мешканцями і вивчити їхню мову. У

дорогу взяв найнеобхідніше: „З речей – спальник, намет, казанок,

карти країн, які вирішив відвідати, сувеніри (українські листівки та

монети, щоб дарувати, розповідаючи про нашу державу). Натомість

грошей принципово не брав, мав із собою зовсім символічну суму –

здається, доларів 30 (точно не пам’ятаю). З них 20 „баксів” потрібно

було віддати московській турфірмі, як борг за оформлення китайської

візи. Взагалі ж, за візу сплатив 80 доларів. Вийшло дешевше, бо
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Автостопом з Європи – в Океанію!

власники тієї туристичної фірми раніше самі подорожували

автостопом. Тож, якщо заявити, що ти – теж автостопник, надається

знижка”.

Ми не лише безпосередньо спілкуватимемося з Михайлом

Павлюком, а й наведемо уривки з листів, які мандрівник впродовж

своєї захоплюючої подорожі надсилав до Чернігова друзям з

туристичного клубу „Адреналін”. Сергій Воробйов та його

співробітники щиро вболівали за сміливого земляка, як могли,

підтримували приятеля і старанно передавали вісточки від Михайла

його батькам; адже родина Павлюка власного комп’ютера у селі

поки що не має.

Росія і Казахстан
Отже, лист перший – про початок подорожі 15 листопада 2006

року: „На українськоBросійському кордоні (перехід „Три сестри”, за

Сеньківкою) побачив силуBсиленну турецьких фур. Поспілкувався

(ще непогано пам’ятаю цю мову зі своєї першої подорожі) й

домовився з кількома водіями: якщо раптом зустрінуть мене по

дорозі, то візьмуть до Москви. Однак вирушали вони не скоро –

черга на митниці вишикувалася величезна, на кілька кілометрів. Спав

у полі, навіть без намету, – було досить тепло. Як з’ясувалося, це

– єдина ніч на початку мандрів, коли мені вдалося нормально

відпочити. Наступного дня пізно увечері, після шестигодинного

тупцювання на заправці, таки зустрів знайомого турка, який радо

запросив мене до своєї автівки. В дорозі зупинялися, готували плов

і, що особливо приємно, турецький чай у маленьких чарочках. У кабіні

водій Муххарем із задоволенням слухав українські пісні нашої Руслани

(я, між іншим, придбав її касету напередодні подорожі), а ще

залюбки розглядав мої світлини з турецьких мандрів. Також я

подарував йому листівку із зображенням Чернігова. Втім, до Москви

турки мене не довезли: хоч і обіцяли їхати до самого ранку, та за

180 кілометрів від Брянська зупинилися на нічліг; проте мені
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відпочити в їхньому товаристві не запропонували – натякнули,

що далі я повинен швендяти сам, а вони, мовляв, потім підберуть

мене на трасі”.

Але Михайло не розгубився – зупинив іншу автівку. Виспатися

не довелось, зате на світанку побачив столицю Росії. „Ну, що можна

сказати про москвичів? – зітхає мандрівник. – Вони виявилися

скнарами. Я змарнував купу часу, „голосуючи” обабіч шляху. Всі,

хто зупинявся, навіть на „крутих іномарках”, неодмінно жадали

грошей, причому прагнули здерти з самотнього пасажира якомога

більше. А коли я вкотре пояснював, що мандрую автостопом, ці

гендлярі миттю втрачали будь&який інтерес до невигідного

подорожнього і мерщій рушали далі. Тільки опівночі мене нарешті

підібрав легковик „Reno”. Двоє чолов’яг, які працюють у столиці,

поверталися до рідного Коврова (це – місто у Володимирській

області), й погодились безкоштовно підкинути нового знайомого

на 250 км. У дорозі все розпитували, дивувалися, приколювались і

навіть пригостили кавою з кексом”.

Так різними автівками Михайло Павлюк дістався до Набережних

Челнів. Тут і почалася його відчайдушна боротьба з немилосердними

уральсько&північноказахськими листопадовими морозами. Прохання

геть змерзлого, скоцюрбленого мандрівника посадити його на якусь

„попутку”, місцеві даішники проігнорували. І лише згодом, дізнавшись,

що Михайлові потрібно до Казахстану, один із них змилувався –

недбало тицьнув пальцем у бік „Ауді”, припаркованого неподалік: „Он,

даси йому на бензин, то поїдеш”.

„Підійшов, познайомився, – пригадує Михайло, – і водій Роман,

казах із Кустаная, розповів мені свою сумну історію. Він переганяє

машину з литовського кордону у Казахстан. До Москви їхав разом

із власником автівки, але десь за Балашихою вони розминулися, і

водій втратив зв’язок зі своїм замовником (литовські сім&карти до

мобільного телефону тут не діють). Роман, як міг, заощаджував

гроші – три дні голодував. Однак мусив витрачати кошти на бензин.
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А тепер у нього – ні пального, ні грошей... „Втім, можливо, власник

машини ось&ось з’явиться і тоді ти зможеш поїхати з нами до

Кустаная”, – з надією промовив він. Мене такий варіант цілком

влаштовував – в одній машині подолати аж 1200 кілометрів! Тож

напросився до нього в автівку: там, хоч і холодно, але все одно

тепліше, ніж надворі. Сиділи ми, обмірковували ситуацію й

надумали... „настріляти” дещицю грошей на бензин; та й треба було

затопити пічку, щоб трохи зігрітися. Так і вчинили! Правда,

„стріляти” кошти довелося мені... На жаль, господар не з’явився.

Ми вже не знали, що й гадати. Може, на нього рекет наїхав? Чи

чоловік потрапив у аварію? А що, як його взагалі вже немає на світі?!

Врешті&решт вклалися спати у вельми незручних позах. Пічка

виявилася зіпсованою – топила погано. Тож ми не стільки спали,

скільки ловили дрижаки й цокотіли зубами. Проте у мене все одно

не було вибору, бо мерзнути в машині – таки краще, ніж тинятися

вночі на лютому морозі й пронизливому вітриську! Тому я вирішив

залишитися з Романом”.

Так і їхали увесь наступний день: Михайло „стріляв” гроші на

дорогу, а його новий приятель крутив кермо. Але чим далі

добиралися дорогами Башкирії, тим нестерпнішим ставав мороз;

до того ж, не вгавав шквальний, кинджальний вітер.

 „Ніч. Пального – обмаль, а на трасі – жодної автівки, –

розводить руками мандрівник. – Вирішили заночувати неподалік –

у селі Кундрави. Я постукав у двері одного будинку, потім – іншого.

Проте налякані мешканці хутко мене „відшили”... Ледь дотягнули

до Пласта – бензин закінчився. Та у сторожці якоїсь поважної

установи блимало світло. Ну, думаю, зайду, попрошуся на нічліг.

Але, угледівши в тій халабуді п’яного, мов чіп, охоронця, вискочив

зі сторожки, немов ошпарений (раптом очманілий від оковитої

дядько сприйме нас із Романом за чортів і побажає скористатися

якоюсь холодною чи „гарячою” зброєю?!).

Однак українцеві та його новому приятелю все&таки пощастило:
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невдовзі натрапили на будиночок рятувального гірського загону,

де двом приблудам дозволили не лише поспати на кухні, а й так&сяк

помитися...

„Коли проїжджали через Казахстан, було дуже холодно, –

розповідає Михайло. – Я ж не брав із собою зимового одягу – все&

таки налаштовувався на подорож до теплих країн. Та й, відверто

кажучи, не очікував у листопаді такого морозу, тому сподівався якось

проскочити неозорі казахські степи. А там на трасі – ожеледиця...

Одного разу їхав вантажівкою, дивимося – машина потрапила в

аварію і водій благає про допомогу. Кинулись виручати бідолашного

чоловіка й самі мало не перевернулися в кювет. Ледь втримались!

Тяжко було... Але згадую і про хороше – в Казахстані мене часто з

радістю пригощали й допомагали грошима. У Росії теж траплялися

чуйні водії, але серед казахів їх – значно більше. Ці люди приємно

здивували своєю безкорисливістю та душевністю!”.

Китай
„Я вже тут – третій день. Дістався до Урумчі. Тут теж трохи

морозить, іде лапатий сніг, тож ніяк не зігріюся... КазахськоB

китайський кордон пройшов на диво просто: прикордонник лише

поцікавився, де я планую побувати, і пропустив мій рюкзак через

металодетектор. Дві тітоньки, які добиралися до Китаю,

несподівано подарували мені 50 юанів; а водії придбали для „свого”

мандрівника карту Урумчі. Однак гарного словника не знайшлося.

Ну, може, не варто його й шукати – щось не надто подобається

мені китайська через складну вимову... Дороги тут гірші, ніж у

Туреччині, – приблизно такі ж, як і в Україні.  Їжа – смачна;

наприклад, у селищі Хоргос, неподалік від кордону, місцеві мешканці

пригостили мене стравою, яка називається лагман – це різновид

локшини. Натомість китайський чай виявився дуже непривабливим:

вони п’ють його без цукру, кидаючи лише дрібку чаю у склянку;

тому за смаком цей напій мало відрізняється від кип’яченої води.
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Власне, кип’ячена вода тут також у пошані – її доволі широко

споживають. Натомість холодну воду не дуже люблять:

переконані, що вона – некорисна для здоров’я”.

Все ж таки за час своєї подорожі Китаєм, Михайло Павлюк встиг

вивчити з півсотні найуживаніших фраз, тож міг спілкуватися з

жителями. „Про Україну вони дещо знають, навіть називали ім’я й

прізвище нашого президента. А оскільки там – дуже багато

футбольних уболівальників, то, дізнавшись, звідки я приїхав,

кивали: „Так&так, Україна! Ну, звісно, чули... Хто ж не чув про вашого

Андрія Шевченка?!”... Взагалі, Китай запам’ятався мені, як одна

велика траса, – морщить чоло Михайло. – Там не прийнято

подорожувати автостопом! Правда, можна домовитися з водіями на

заправках, що я й робив”.

„Приїхав у Ланьчжоу, „столицю” провінції Гансу (понад три

мільйони жителів). Місто – доволі брудне, скрізь – пил та

неприємні аромати. Там є красиві мечеті, однак особливого

враження Ланьчжоу на мене не справило.  Підозрюю, більшість

китайських міст будуть такими ж... Втім, поки що у мене – все

добре. Надворі потроху теплішає. Ось лише помитися –

проблема, адже в гості тут не запрошують зовсім! Та й самі

китайці, порівняно з турками, – не надто раді чужинцям. А інколи

трапляються такі випадки! Зупиняю якось уночі вантажівку,

запитую водія: „В Ланьчжоу їдете?”. Відповідає: „ТакBтак, у

Ланьчжоу!” і починає запихати мене до кабіни. А коли вранці,

прокинувшись, я поцікавився: „Що, вже Ланьчжоу?”, він висадив

мене у місті Дзяугуань – за 200 кілометрів у зворотньому

напрямку!”.

У Китаї Михайло Павлюк перебував місяць. Піднебесна його

трохи розчарувала: викликати довіру у місцевих мешканців і

заприязнитися з ними – дуже складно, та й справжнього екстриму

– катма. Втім, Китай і не був головною метою його подорожі.
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Лаос
До Лаосу з Китаю потрапити легко. Візу Михайло отримав без

жодних проблем, сплативши якихось 30 доларів. Кошти назбирав

під час подорожі – якраз вистачило, бо у справжнього мандрівника

багато грошей не буває...

„Я – вже в Лаосі, у його столиці – В’єнтьяні. Автостопом

подолано близько 11500 км, змінено більше 110 транспортних

засобів: автівок, мотоциклів, моторолерів, поліцейських машин,

які підвозили мене хоча б на кілометр. Рекорд найменшої віддалі

належить китайському пікапу – у ньому я „промандрував” менше

ста метрів. Тоді я вліз до автомобіля, не допетравши, що сказав

водій, а потім, прочмихавши трохи вперед, він зауважив, що їхати

нікуди не збирається... Китайський автостоп на півночі і в центрі

країни виявився просто жахливим – можна навіть сказати, його

взагалі не було. Таке враження, що я – перша людина, яка там

„голосувала” на трасі. Втім, автостоп у Лаосі теж не назвеш

хорошим: машини зупиняються частіше, проте водії – зазвичай,

збентежені; їм невтямки, чому біла людина подорожує у такий

„чудернацький” спосіб... В’єнтьян знаходиться на лівому березі

Меконгу (найбільшої річки ПівденноBСхідної Азії), по той бік – уже

Таїланд. Столиця Лаосу – невелика (всього 200 тисяч мешканців).

За час перебування у цій державі оглянув чарівні водоспади,

побував у знаменитій долині глечиків – Тонг Хаі Хінг. Щоправда,

глечики мені не сподобалися... Взагалі ж, Лаос – чудова країна і

люди тут – прекрасні!”.

Власне, Лаос – це перша дійсно тропічна держава у мандрах

Михайла Павлюка. Отже, його мрії почали збуватися. Тут він із

задоволенням походив джунглями. Жодного страху не відчував.

Кого боятися? Люди у таких хащах, як правило, не блукають, а

хижаки майже всі до Червоної книги занесені – їх же століттями

безкарно винищували. Тож мандрівник продирався нетрями і

фотографував екзотику – дивовижні дерева та рослини, дуже
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красивих, різнобарвних метеликів. У садах ростуть плоди хлібного

дерева, ананаси, манго, – ласувати можна досхочу! В селах –

традиційні хатинки з бамбука й соломи.

„Місцеві мешканці – дуже чуйні: постійно запрошували в гості,

щиро пригощали, – посміхається Михайло. – Такий різкий контраст

порівняно з Китаєм, де ти – нікому не потрібний! А в Лаосі

мандрівник – завжди дорогий гість! Якось зайшов у хижку

переночувати, заснув. Раптом будять серед ночі – запрошують до

столу. Виявляється, вони зарізали свиню і вирішили пригостити

подорожнього. І, скажу вам, це була незабутня трапеза – о третій

ночі!”.

Запам’яталося мандрівникові і перебування на безлюдному

острові: „12 січня я відвідав водосховище Нам Гним (це 90 км на північ

від В’єнтьяна). Прибув туди увечері; не знайшовши підходящого місця

для нічлігу, заплатив рибалці шість доларів і той переправив мене

моторним човном на острів, розташований за три кілометри від

берега. Тож незабаром відчув себе Робінзоном Крузо. Правда,

чарівної П’ятниці так і не зустрів, але на острові було непогано. Вода

чиста – помився, поправ усе своє брудне шмаття й навіть рюкзак.

Комарі майже не літали, тільки надто багато різних кузьок бігали

берегом. Їстівного там нічого не виявилося – ні кокосів, ні бананів,

тому харчувався рисом та чаєм із бергамотом, які заощадив ще з

України. Наступного дня купив у рибалки невеликого окуня і засмажив

на багатті. Власне, риби на острові багато. Вдень припливла баржа –

вона возить дрова і жахливо деренчить. Та й рибалки на човнах

снували туди&сюди. Поправши одяг, писав щоденник і відпочивав. А

увечері, коли острів знову став безлюдним, зачаровано слухав

неповторний концерт у віртуозному виконанні цикад та жабок. 14

січня, як і домовлялися, приплив рибалка і забрав мене з дивовижного

острова”.

„Якось на виїзді з В’єнтьяна шукав гарну місцинку для сну. Часто

зупинялися мотоциклісти – радили, де можна перепочити. По
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дорозі зустрів повію, яка даремно пропонувала свої послуги і

невелику тусовку трансвеститів. Прошвендявши кілометрів сім,

звернув наліво і побачив пустир, де й надибав зручне місце під

пальмами. Невдовзі задрімав, не помітивши мурашника. Отож

нічка видалася ще та! Сотні потривожених мурах невтомно

лазили по мені, заважаючи спати. Правда, вони виявилися не надто

кусючими, але все одно прововтузився до самого ранку. А потім

ліниво підвівся і вирушив на схід – змучений, наче побитий собака.

Згодом сонце стало припікати і я сховався в тіні дерева, аби

підкараулити автівку. Проїжджав на велосипеді продавець

фруктів – купив у нього кокос. А незабаром з’явилася жінка –

чимчикувала по дорозі і, помітивши іноземця, наважилася підійти,

допомогла розбити кокос. Всівся на рюкзак, ласуючи вітамінами.

Тут наблизилася ще одна лаоска – почала розповідати про

абсолютну безнадійність місцевого автостопу і великі переваги

мандрівки автобусом. Ця молодичка покликала мене до себе в

гості – там, зовсім поруч, знаходилася невелика оранжерея. Я

доїв кокос, неквапливо підвівся, подумав трохи і почимчикував із

жінкою на протилежний бік, залишивши рюкзак край дороги.

Даремно я так вчинив – невдовзі його поцупили...”.

Місяць у Лаосі промайнув, немов один день. Потрібно було знову

вирушати в мандри. Справжні пригоди тільки починалися! „Я

прострочив свою візу на чотири дні – надто сподобалися водоспади

Кон на Меконзі поблизу камбоджійського кордону,  їх вважають

найширшими в світі (ширина – 13 км), – пригадує Михайло. – Вночі

продерся крізь джунглі і потрапив до... камбоджійського прикордонного

селища! Взагалі, спочатку навіть не збагнув, що вже перетнув кордон,

настільки непримітним, незвичним для нас, європейців, виявився сам

перехід, – звичайнісінька дерев’яна палиця, схожа на шлагбаум,

перегороджувала ґрунтову дорогу і в КПП не було ані душі – очевидно,

люди просто спали. Ніч видалася досить прохолодною, а в мене теплого

одягу – катма. От і мусив, аби не ловити дрижаки, дещо поцупити.
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Власне, це – чи не єдиний випадок у моїх мандрах, коли довелося без

дозволу скористатися чужими речами. Точніше позичити їх – на

мотузках біля будинків висів випраний і вже майже сухий одяг (у Лаосі

ніхто його не заносить на ніч до хати, бо тут не крадуть). Отож,

віднайшовши якісь рушники та покривала, зняв їх і невдовзі вклався

спати на піску, на березі Меконгу. Однак зігрітися як слід все одно не

вдалося та ще й мою скоцюрблену особу запримітили прискіпливі

собаки. Тож нормально покімарити не вдалося. А коли вирішив

повернути назад позичені речі, з’ясувалось, що я зовсім забув, де саме

вони висіли. Ну, що було робити? Порозвішував їх на власний розсуд.

Можливо, місцеві мешканці не будуть надто сердитими, угледівши

переплутаний одяг?”.

Вранці мандрівник спокійно повернувся з Камбоджі до Лаосу.

Прикордонники начебто й уваги не звернули. Може, вони вважають,

що то не їхня справа – затримувати нелегалів? Зате чесним,

законослухняним туристам іноді буває непереливки. Там, на кордоні,

Михайло зустрів співвітчизників – киян Марину та Олексія. Лаоські

митники вимагали у них дещицю грошей (незрозуміло навіть за що),

а оскільки українці принципово платити відмовлялися, їх не

випускали з країни. А ось незнайомому раніше Михайлові Павлюку

щедрі земляки охоче подарували 20 доларів. Ось така вона –

слов’янська душа!

„Як я вже говорив, у мене виявилась прострочена віза (це ніби

така традиція – майже всі візи на моєму шляху були на певний термін

прострочені), – ніяковіє Михайло. – А гроші, подаровані співвітчизниками,

планував витратити на важливіші потреби, аніж тринькати їх на

безглуздий штраф (по 5 „баксів” – за кожен прострочений день!).

Проте „капосні” прикордонники, мабуть, звикли вимагати бодай

якісь „ліві” кошти. Отож раптом заявили, що на цьому переході

іноземцям не можна виїжджати з країни й направили мене на інший

перехід із Камбоджею – за 20 км звідти. Так я знову перетворився

на нелегала, в черговий раз ступивши на територію Камбоджі (поїхав
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на той „правильний” перехід, але по дорозі вирішив, що все&таки

варто заощадити гроші (не для того їх мені дарували!) і за декілька

кілометрів від кордону попросив водія зупинитися). Ліс, який так

густо ріс біля дороги, надихнув мене на відчайдушний вчинок –

обхід лаоського КПП і вихід на камбоджійський. Власне, там мала

бути нейтральна смуга поміж кордонами, хоча б із кілометр. Це мені

вдалося – заглибившись у горілий ліс, підходив іноді ближче до

траси та перевіряв, де знаходяться лаосці, а де вже починається

Камбоджа. Нарешті, вистеживши камбоджійських прикордонників,

український „партизан” вийшов до них із лісу й попросив, щоб дали

візу. На жаль, номер не пройшов – прискіпливі хлопці одразу ж

виявили: в моєму паспорті відсутній виїзний лаоський штамп, а без

нього, мовляв, візу отримати не можна. Хоча вони зовсім не

переймались, як це я придибав до них. Не з неба ж звалився! Тож,

продовжуючи традицію відфутболювання з митниці до митниці,

веліли повертатися назад і просити у лаосців виїзний штамп. Ті ж,

звісно, не стали втрачати шанс і знову заходилися здирати штраф.

Досить довго вмовляв їх пробачити мені ці чотири прострочених

дні. Пояснював, що мало не пішки завітав до них сюди, отож і не

вистачило часу (до певної міри, це можна вважати правдою, адже в

Азії мандрувати пішки і їхати автостопом – одне й те ж). Але митники

наполягали на своєму: штраф потрібно платити! Врешті&решт справу

вирішив документ, виданий поліцією В’єнтьяна щодо крадіжки мого

рюкзака. Я його продемонстрував і невблаганні митники несподівано

розчулилися: подзвонили до В’єнтьяна, щось уточнили у відділку

поліції і вирішили: не гоже ображати людину, котра й так втратила

все! Поставили таки свій штамп, і я, радий&радісінький, почимчикував

до наступної „своєї” країни – Камбоджі”.

Камбоджа
„Камбоджа запам’яталася тим, що я пройшов пішки близько 250

кілометрів – по селах, вздовж Меконгу. Краєвиди там – неповторні,
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а туристів – мало. Саме те, що треба! – запевняє мандрівник. –

Люди – гостинні, спілкуються охоче. Можна вивчати кхмерську

мову. Я майже півтисячі фраз опанував (зараз, звісно, дещо

призабув, все&таки три роки минуло; але, за потреби, якби знову

потрапив до Камбоджі, думаю, швидко б усе згадав). Місцеві

мешканці навіть дивувалися, що іноземець із далекої України

розмовляє по&їхньому краще, ніж сусіди&лаосці. Я міг нормально

бесідувати, розповідати про свою державу”.

Український юнак неабияк зацікавив тамтешніх красунь та їхніх

батьків. Йому не раз пропонували одружитися – і самі дівчата, і їхні

рідні. Якось усім селом наречену за Михайла сватали. Звісно, гарне

дівча, однак він так мріяв побувати в Індонезії... Ну, і не можна ж

одразу йти під вінець, не пізнавши справжнього кохання! Так само

мандрівника прагнули спокусити дівчата в Індонезії, В’єтнамі та

інших країнах Азії.

„Дуже часто пропонували взяти шлюб – хто жартома, а хто й на

повному серйозі. Чимчикую вулицею, назустріч – юна красуня:

„Привіт!” – „Привіт...” – „Ти звідки?” – „З України!” – „Європеєць?”

– „Авжеж!” – „Не хочеш на мені одружитися?” – і так чарівно,

зворушливо  посміхається... Якщо іноземець – їм дуже цікаво, готові

одразу вийти заміж! Взагалі, багато азіаток мріють виїхати за кордон,

а угледівши в своєму селі чужоземця, міркують: він – біла людина,

отже – з багатої країни...” – пояснює мій співрозмовник.

Узбережжя Камбоджі – невелике, але Михайло був просто

вражений його красою. Хоч і не вміє плавати, та все ж поніжився

досхочу в його теплих водах. Ніколи раніше не бачив такої чистої

води! Пісок – теж унікальний: білий, майже як сніг, а на дотик

схожий на муку вищого сорту – такий дрібненький і пухнастенький,

що ноги провалюються. Ось тільки обов’язкового атрибуту

тропічного морського узбережжя – кокосових пальм – там немає.

Зате ростуть не менш мальовничі хвойні дерева. Туристів – небагато,

можна пройти кілька кілометрів подалі і насолоджуватися
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самотністю...

„У місті Кампонг Сом я познайомився з вродливою дівчиною Сомалін

– обмінялися адресами... – задоволено пригадує мандрівник. –

Відвідав одне з плавучих сіл на озері Кампонг Луанг – мене привезли

туди човном. Життя на плавучих будиночках не можна назвати нудним

– все постійно перебуває в русі, жителі мотаються туди&сюди на власних

човнах. На воді облаштовані крамниці, перукарні, ресторани, – все

точнісінько так само, як і на землі. Однак, якщо у тебе немає човна, то

почуватимешся, мов Робінзон на острові&оселі. Втім, місцеві мешканці

радіють кожному незваному гостеві і по&дружньому дбають про нього.

Дізнавшись, що я – віруючий і молюся в дорозі, пришвартували мене

до плавучої католицької церкви...”.

У місті Сіємрієп українець скуштував безкоштовно смажених

жуків&плавунців (непоживні, але смачні), якихось великих комах,

схожих на тарганів (теж сподобалися), а ще – цвіркунів, які за

смаком нагадують курятину.

„У Камбоджі дуже популярний сік із цукрової пальми. Тобто там

спеціально вирощують дерева, з яких виготовляють цукор (це –

основний вид заробітку тутешніх селян). Тому, звісно, соку з

цукрових пальм у них не бракує, і тією смакотою щедро пригощають

скрізь. Кисло&солодкий, досить специфічний напій мені сподобався,

– киває Михайло. – Головне, не обпиватися надміру і вчасно

вживати, бо сік дуже швидко закисає. Втім, з нього виготовляють

непогане вино”.

Побував Михайло і в знаменитих камбоджійських храмах, попри

те, що з іноземців там вимагають гроші. Наприклад, щоб оглянути

головний храм „Ангкор Ват”, необхідно сплатити 20 доларів. Звісно,

для заможного туриста, який приїхав на тиждень – просто, щоб

відпочити й, між іншим, подивитися пам’ятки архітектури, подібні

витрати на квиток до храму – дріб’язкові. Але людина, котра

тривалий час подорожує автостопом, такої розкоші дозволити собі

не може. Власне, це – принципове питання; бо мандрівник – не
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турист, не заробітчанин і, тим більше, не жебрак. Це – екстремал,

який самотужки здійснює тривалу подорож, нерідко ризикуючи

життям. Потім він відверто розповідає про свої враження від тієї чи

іншої країни у книгах, на шпальтах різноманітних видань, в ефірі

телебачення та радіо і, звісно ж, в Інтернеті, ілюструючи свої

незабутні спогади дивовижними фотознімками. Таких відчайдухів

у світі – небагато. Це – теж праця, причому надзвичайно складна;

тому у деяких країнах до мандрівників ставляться з великою повагою.

Камбоджійці, як уже говорилося, – люди добрі, однак тамтешні

правоохоронці іноді передають куті меду – виявляють надмірну

пильність, плутаючи сумлінного мандрівника з легковажним

туристом, а то й шпигуном іноземної розвідки.

„До храму Ват Бантей Сомрай потрапив не без пригод, бо

він, на відміну від інших, чомусь посилено охоронявся. Отож,

підійшовши туди, вирішив обійти його з правого боку –

городами. Але, на свою голову, спілкуючись із місцевими

жителями, обмовився про такий намір і втрапив у халепу, –

якийсь „стукач” одразу ж доповів, куди слід, про підозрілого типа.

Тож, тількиBно я спробував піти в обхід, як мене наздогнав

охоронець, репетуючи: „Куди ви, містер?”. Я вдав, що анічогісінько

не тямлю ні англійською, ні кхмерською, зробив страшне

обличчя і заходився натхненно теревенити якусь прикольну

абракадабру. Сторож отетеріло витріщився на мене, ніби

щойно побачив марсіанина, і вклякнув на місці. Тим часом я

обійшов храм з іншого боку – діти, котрі внадилися за мною,

показали правильний шлях. Однак, не встиг я вилізти з кущів,

як знову угледів попереду знайому вже мармизу прискіпливого

охоронця. Дядечко улесливо посміхався й нервово підморгував,

спостерігаючи за кожним моїм кроком, і увесь час невинним

голосом пояснював по рації місцевим „ментам”: „Тут вийшов

якийсь із лісу – з черевиками за спиною. Ходить, нишпорить

довкола, приїжджайте пошвидше й розберіться!”. Якраз
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потеплішало і я взув капці, а черевики шкода було викидати,

отож і носив їх за спиною. Хто ж міг знати, що те взуття так

налякає бідолашного сторожа!”.

Але українець не звик зупинятися на півдорозі, тому завітав до

храму, без поспіху оглянув його, зробив фотознімки. А коли вийшов,

помітив поліцейський мотоцикл. Однак вирішив не звертати уваги –

почимчикував до наступного храму, розташованого за 8 кілометрів.

Увесь цей час правоохоронці повільно їхали назирці, а інколи

обганяли самотнього перехожого й терпляче очікували на Михайла,

ані на мить не зводячи з нього очей.

„Проте я бадьоро крокував далі, абсолютно ігноруючи їхню

присутність. Звісно, я нітрохи не боявся цих надокучливих

добродіїв, проте розумів, що вони мріють перевірити мій

паспорт, а я на той час уже надто довго знаходився в Камбоджі

і примудрився прострочити візу. А за таке, зрозуміло, по голівці

не гладять. Нарешті нерви в одного „мента” не витримали –

під’їхавши до мене на мотоциклі, гаркнув у самісіньке вухо: „Сер,

якщо ви сподіваєтеся накивати п’ятами, навіть не сумнівайтесь

– ми неодмінно спіймаємо вас!”. Та я лише стенув плечима, не

сповільнюючи кроку. Так вони і снували за мною, немов приклеєні,

кілометрів 7, доки нарешті не під’їхала поліцейська машина. Мене

схопили, ніби якогось небезпечного злочинця, заштовхали в

автівку і повезли до центрального відділку туристичної поліції

– назад у Сіємпієп, по дорозі, яку я вже подолав, – кілометрів 30.

Тут нарешті до мене повернувся дар мови, і я заговорив

кхмерською, емоційно висловлюючи своє невдоволення. Втім,

„менти” – однакові скрізь, навіть у гостинній Камбоджі. Один

буркнув: „Ти вийшов з лісу, отож можеш бути небезпечним!”.

„Зазвичай, кхмерські люди – хороші, а от поліцейські – чомусь

дуже погані, – одразу відреагував я. – Зупиніться, я не хочу

повертатися назад – мені туди вже не треба!”. Під’їжджаючи

до відділку, щось у поліцейській машині почало деренчати, і один з
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правоохоронців лайнувся з приводу їхньої недолугої техніки. Я

знову не втримався – промовив докірливо: „Ваша автівка –

така ж зіпсована, як і ви самі!”. Тут вони наперебій заговорили

про місцевих бандитів – мабуть, сподівалися налякали мене.

„Поліція – це і є бандити, бо ви поводитеся так само, як і вони!”

– незворушно відповів я. Коли загальмували біля відділку, один

„мент” став відчиняти дверцята і прищемив собі пальці. „Це –

правильно, так вам і треба!” – вихопилось у мене...”.

Втім, нічого страшного не відбулося. Туристична поліція – не

імміграційна, тож подорожнього затримали у відділку лише на 15

хвилин. Правоохоронці трохи пошпиняли його за прострочену візу;

однак Михайло вдавав, що взагалі не знає ні англійських літер, ні

навіть цифр, тому, мовляв, і був переконаний, що має право

перебувати в країні не місяць, а цілих два. Отож, коли дивакуватий

іноземець пообіцяв правоохоронцям найближчим часом владнати

делікатну проблему з візою у столиці Камбоджі, його відпустили з

миром.

Мандрівник зупинив „Тойоту”, яка мчала в потрібному напрямку,

і вирушив на пошуки нових пригод: „Ця поїздка також була цікавою:

пасажирів до легковика напхалося, мов звірят у рукавичку – аж

шестеро, не рахуючи водія; тобто теоретично я вже нікуди не

поміщався. Проте вихід знайшли – втиснули мене на сидіння... водія!

Зрозуміло, сам керманич автівки при цьому опинився в дуже

незручному становищі, але (треба віддати йому належне) якось

примудрився благополучно дістатися до міста Кампонг Том,

подолавши приблизно половину шляху до Пном Пеня. Я навіть і

налякатися по&справжньому не встиг. А до столиці мене довезли на

своєму „Мерседесі” доброзичливі в’єтнамці, один з яких потім

раптом щедро подарував мені 50 доларів...”.

Михайло обійшов майже все місто, адже Пном Пень – не надто

великий, як для столиці (трохи більше мільйона жителів): „Побував

у музеї геноциду „Туол Сленг”. Раніше це була тюрма для
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політв’язнів. „Ворогів народу” жорстоко катували, як у нас при

Йосипові Віссаріоновичу, тільки камбоджійський Сталін – Пол Пот.

За час правління цього тирана було знищено близько трьох

мільйонів людей. У музеї висять світлини загиблих, зберігся їхній

одяг. Також серед експонатів – моторошні знаряддя тортур...

Ночував у різних місцях – і на „моєму” улюбленому футбольному

полі поблизу російського посольства (прямо в воротах), і в

буддійському монастирі, і на верхніх поверхах недобудованого

житла (між іншим, чудове місце для сну: можна насолоджуватися

чистим повітрям і ніхто тебе не потривожить). Новобудови в

Камбоджі практично не охороняються і майже не обгороджуються,

на відміну від Китаю, де будівельних майданчиків – багато, однак

проникнути туди доволі складно”.

Але необхідно було вирішувати проблему з простроченою візою.

І Михайло вдався до хитрощів: „Я зайшов до Міністерства внутрішніх

справ, достукався там до якогось великого цабе (можливо, навіть до

самого міністра) і по&кхмерському попросив пробачити мені

прострочені 14 днів. Мовляв, я – відомий мандрівник і до Пном Пеня

дибав пішки від самого лаоського кордону! Звісно, це – не зовсім

правда, та, вражений моїм кхмерським красномовством і дивовижною

нахабністю, начальник змушений був капітулювати”.

У підсумку українець сплатив лише 40 доларів за продовження

візи на ще один місяць (хоч, по суті, придбав нову!), і взагалі уникнув

штрафу. Якби відчайдушний прорив до великого цабе зазнав фіаско,

мандрівникові довелося б заплатити за кожен прострочений день

по 5 доларів. Тобто, разом із продовженням візи, вийшло б 115

„баксів”...

„Відверто кажучи, навіть не знаю, чому я „завис” у маленькому

королівстві Камбоджа (яке планував оглянути впродовж десяти

днів) аж на три місяці... Щось я останнім часом собі не подобаюсь:

то в крамницях постійно сварюся (якщо ціни мене не задовольняють,

звинувачую продавців у тому, що вони навмисне завищують
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вартість товарів, обдираючи, мов липку, довірливого іноземця),

то ображаю мотоBтаксистів, бо набридливо липнуть, неначе

мухи, – проходу ніде на вулицях не дають, пропонуючи свої

„безцінні” послуги. Варто лише на мить затриматися на

перехресті, як до тебе одразу ж підкочується кілька цих

нестерпних суб’єктів, наперебій вихваляючи власний транспорт;

причому всі базікають одне й те ж. Я вже не знаю, як відкараскатися

від них! Тримаюся, мов стійкий олов’яний солдатик, – досі

жодного разу не скористався цими сумнівними послугами і

сподіваюсь, що й надалі зумію давати відкоша зухвальцям.

Самопочуття моє загалом нормальне – малярії поки що не

підчепив (жартую)...”.

Невдовзі після написання цього листа Михайло взяв на прокат

велосипед і п’ять днів мандрував на ньому Камбоджею, відвідавши

безкоштовно не один храм. Задоволений, повернув господареві не

надто престижний, зате цілком надійний транспортний засіб, і

увечері вийшов на околицю міста – ловити „попутку”.

„Тут мене і помітив дорожній патруль, – зітхає співрозмовник.

– Вони під’їхали й заходилися всіляко відмовляти мене від

„супернебезпечного” задуму й нереального „голосування” на трасі

о цій порі. Але мені вже настільки допекли місцеві „менти”, що я

вирішив опиратися до останнього (тим більше, документи тепер були

в порядку). Незабаром з’явився начальник імміграційної поліції і,

показавши своє посвідчення, запричитав: „Ну, чому тобі запраглося

мандрувати вночі? Це – вкрай ризиковано, тебе можуть пограбувати

й убити!”. А неподалік уже зібрався цілий натовп допитливих

громадян – камбоджійці взагалі обожнюють спостерігати за чимсь

незвичним, жваво обговорюючи побачене. Що ж, для них це дійсно

була неабияка забава, адже „менти” застосували силу – схопили

мене за руки, не дозволяючи „голосувати”. Тоді я демонстративно

всівся перед ними на землю, дохідливо розмірковуючи вголос про

неймовірну „загальмованість” місцевих стражів порядку. Врешті&
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решт їм увірвався терпець – спробували якось обережно відірвати

мене від землі, аби відвезти в місто (так би мовити, для моєї ж

„безпеки”). Проте я не здавався – наполегливо тримав кругову

оборону. „Припини, – патетично завершив один зі своїх монологів

начальник поліції. – Ти порушуєш закони Камбоджі!”. „Які закони?

– запротестував я. – Покажіть&но мені, де записано, що я не маю

права стояти чи сидіти на цьому місці?!”. Вони довго не вгамовувались,

все товкли воду в ступі, доки не стомилися і таки залишили мене в

спокої. На прощання начальник пообіцяв неодмінно повідомити про

„небувалий інцидент” у моє посольство (і ще кудись – я не допетрав),

проникливо завершивши свою тираду „ефектною” фразою: „Бо ти –

божевільний!”. „Авжеж, повідомляй, – з полегкістю подумав я. –

Немає нашого посольства у твоїй країні...”.

А невдовзі легковиком „Тойота”, страшенно сплюндрованою

(неначе після атомної війни) дорогою, з жахливо похмурим

чолов’ягою (за всі три години не прохопився жодним словом),

мандрівник приїхав до брудного прикордонного містечка Пойпет.

До побачення, Камбоджо!

Таїланд
28 березня 2007 року Михайло Павлюк увійшов до Таїланду.

Хвилювався, що на кордоні доведеться виплутуватися, терпляче

пояснюючи деяким занадто пильним добродіям, чому він приперся

до їхньої країни, так би мовити, голим і босим, – без хрустких

„зелених” купюр у гаманці. Проте обійшлося – не можуть тайці так

ображати іноземця! Один шляхетний турист із Великобританії

допоміг заповнити анкету: вказав адресу, за якою начебто збирався

мешкати Михайло, зазначивши, що містер Павлюк планує витратити

в країні 20 тисяч доларів. А у графі „професія” занотував: художник

графіті. Рюкзак українця взагалі ніхто не оглядав.

„Тепер знаю: якщо перетинати кордон Таїланду у наземних

переходах, то без проблем можна пройти, – запевняє він, – ніхто не
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обшукуватиме, якщо ти не прилетів у літаку. Це також і Лаосу та

Камбоджі стосується. Звісно, за візу потрібно заплатити (у країнах

Індокитаю – доларів 30). Я для цього збирав пожертви – світ не без

добрих людей!”.

До найближчого міста Араньяпратет Михайло за традицією

чимчикував пішки. Це – майже поряд, якихось 8 кілометрів. Там

вперше скуштував тайську їжу – рис із курятиною та якимись

спеціями. Смачно й недорого – лише 15 бат (за тодішнім курсом

один долар обмінювали на 35 бат). Поруч на мотоциклі зупинилися

юнак із дівчиною: познайомилися, почали неквапливо бесідувати.

Вони були приголомшені, дізнавшись, що іноземець (біла людина!)

подорожує без грошей і навіть не переймається, де йому незабаром

доведеться ночувати. Тож юнак привіз нового знайомого до своєї

перукарні (він там не лише працює, а й мешкає на горішньому

поверсі) і викликав свого англомовного приятеля. Той незабаром

приїхав, трохи поспілкувався з мандрівником і теж отетерів: „Не

можу повірити! Як це ти наважуєшся блукати посеред ночі в чужій

країні? А де ти спиш? На траві? Неймовірно! Чому ти так квапишся

померти?!”.

„Таїланд запам’ятався мені, як найменш цікава країна, – відверто

говорить Михайло. – Там  усе нагадує Європу, а я прагнув екзотики.

Сила&силенна туристів бажають комфортно відпочити, не шкодуючи

на це своїх грошей. Їх приваблюють цивілізований сервіс, вишукана

їжа, дорогі пляжі. А я – мандрівник, мені зовсім інше потрібно! Я

очікував, що ця країна буде не такою, як Лаос і, тим більше,

Камбоджа, тому й не дуже поспішав сюди. Так і вийшло! Таїланд

нагадує Китай: така ж цивілізованість скрізь, рідко хто тобою

цікавиться; їх навіть не дивує, що іноземець прагне розмовляти

тайською. Автостоп із нормального в Камбоджі став поганим, хоч у

путівниках можна прочитати абсолютно протилежне – мовляв,

„важко знайти таку державу в світі, де автостоп був би кращим, ніж

у Таїланді”. Безсоромна брехня! Від душі бажаю тим, хто це
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вигадував, сповна насолодитися „автостопним раєм”... Насправді,

„голосування” на трасі в „культурному” Таїланді – майже таке ж,

як у моїй рідній Україні: можна годинами марно стовбичити на дорозі,

пропустивши сотні автівок, доки хтось нарешті наважиться підвезти

мандрівника! Саме тому я два дні вибирався з Бангкоку – там настільки

все заплутано та ще й не зупиняється практично ніхто, хіба що іноді

мотоциклісти. Після дружньої Камбоджі, де тебе запрошують у кожен

дім і пригощають, щиро радіючи гостеві, Таїланд розчаровує своєю

байдужістю. Власне, те ж саме відбувається в Європі та й у нас, в

Україні”.

А на прохання впустити стомленого мандрівника на нічліг,

господарі оселі, зазвичай, реагують майже так само, як на привида

чи іншу містичну істоту. Звісно, трапляються й привітні люди, але

винятки, як відомо, лише підтверджують правило.

„І взагалі, тайці щодо іноземців – якісь замкнуті, потаємні.

Свідомо уникають спілкування. На прохання бодай трохи повчити

своєї мови – зиркають недовірливо, хоч мали б пишатися з нагоди

просвітити чужинця. Тому у мене й бажання говорити тайською

зникло. А так звані „райські” острови Таїланду, як, наприклад,

знаменитий Самуй (де я зараз знаходжусь), – всього лише

„резервації” для товстосумівBтуристів. Тут за все потрібно

платити, і ніхто тобі не радіє, як має бути в раю. У туристичних

путівниках Таїланд названо „країною посмішок”. Неправда! Місцеві

мешканці навпаки не люблять усміхатися, а якщо й змушені це

робити (скажімо, отримуючи гроші від туриста), то просто

фальшиво розтягують губи, як більшість цивілізованих європейців

(мовляв, так прийнято). У Камбоджі все було інакше: раділи мені

поBсправжньому, посміхаючись, мов діти, – щасливо, невимушено.

Звісно, Самуй (третій за площею острів Таїланду – 247 кв. км) –

місце красиве: білі піщані пляжі, чарівні гірські краєвиди, водоспади.

Але люди... Після перебування в Лаосі та Камбоджі (країнах, які

вважаються одними з найбідніших в Азії), у Таїланді наче
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потрапляєш до іншого світу: все електрифіковано, дороги –

найкращої якості, зручні туалети на заправках, вдосталь їжі,

практично не видно жебраків, немає хатинок із солом’яними

дахами, дітлахи не радіють тобі і не кричать: „Hello!”... Чому ж у

цій начебто ситій, самовдоволеній країні – так багато самотніх,

нещасливих людей? І мені тут – страшенно незатишно. Тому не

хочу затримуватися в Таїланді надовго, а то ще сконаю від

нудьги!”.

Столиця Бангкок вразила українця, але водночас і роздратувала

своєю суперсучасністю (хмарочосами, супермаркетами, набридливим

шумом та галасом довкола) й виснажливою спекою. Ночував на

околиці міста – поблизу парку, просто на траві, поруч із такими ж

безхатьками. Двічі приходив пішки до найвідомішого храму – Ват

Пра Кхео, проте потрапити всередину не судилося – велична культова

споруда обидва рази виявилася замкненою. Виривався зі щупалець

грандіозного мегаполісу&монстра, відчуваючи себе безпорадним

мишеням, яке відчайдушно прагне порятуватися з підступної

мишоловки. Нарешті Бангкок лишився позаду – мандрівник поїхав

на південь, до морських островів. Неподалік від міста Чумпхона

вирішив скористатися поромною переправою – то була єдина

можливість потрапити на „райський” острів Ко Тао.

„Головне, пливти безкоштовно – тоді це вважається гідростопом,

– наголошує Михайло. – На пором я прийшов за дві години до

відправлення; постелив там на палубі, біля купи землі та автомобілів,

гамак (який я використовував не за призначенням, підмощуючи під

себе) і приготувався спати. Незабаром на мене почали звертати увагу:

спробували спровадити по&хорошому, та я демонстрував повний

пофігізм – навіть пальцем не поворухнув. Власне, був справді

стомленим і не хотів підводитися. Вирішив: хай там що – попливу на

острів. Ну, не з’їдять же вони мене! Тому мирно пояснив: „Я хочу

побачити Ко Тао. Будь ласка, дозвольте мені потрапити на острів

безкоштовно. Я – мандрівник і в мене немає грошей”. „Ні, плати
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300 бат! – зарепетувала тітонька, яка продавала квитки. Вона не

могла навіть уявити, що іноземець здатний ось так нахабно

припертися на „її” корабель, аби пливти „зайцем”: – Ти чуєш? Кажу:

плати або забирайся геть!”. Демонстративно позіхнув і повернувся

до неї спиною – ну, що це за хамство? За кого вона мене має? „Ах,

так? Тоді я викликаю поліцію!” – грізно вигукнула касирка.

„Викликайте, – стенув плечима, – а я тут тим часом покуняю...”.

Поліція не приїжджала довго – мабуть, цілу годину. Нарешті

з’явилися двоє (один – у формі, а інший – в цивільному), якісь мляві,

нерішучі, навіть усміхалися іноді, слухаючи темпераментну

розповідь суворої жіночки. Ніби говорили їй: „Ну, чому ти нас

викликала? Це – твоя проблема, отож розбирайся сама”. І, оскільки

на поромі не було загону спецназу, щоб викинути „зайця” за борт,

касирка нарешті здалася. „Добре, – прошипіла, поглянувши на мене,

немов Ленін – на буржуазію: – Безкоштовно, для вас...”. Звісно,

нерви мені трохи попсували та й настрій погіршився. Зате я все&таки

домігся свого – чи не вперше в історії таїландського туризму

потрапив гідростопом на острів Ко Тао”.

Але грошей у Михайла не було і він вештався там голодним

(пригощати когось на острові не прийнято). На Ко Тао росте

величезна кількість кокосових пальм, тож, попросивши в одному

дворі мачете, мандрівник спробував втамувати спрагу та голод

кокосовим молоком і горіхами. Однак кокоси виявилися старими й

міцними і за день набридли Михайлові, як гірка редька; та й зуби від

горіхів розболілися.

„Щось я занадто охляв”, – подумав Павлюк і, набравшись

сміливості, вирішив збирати гроші по крамницях. Написав на аркуші

паперу: „Я – вільний мандрівник з України, здійснюю подорож під

назвою „З Європи – в Океанію”. Проїхав автостопом через Росію,

Казахстан, Китай, Лаос, Камбоджу. Зараз хочу вирушити до

Малайзії, а потім мандрувати Індонезією. Але, щоб продовжити

подорож, мені потрібні гроші. Так сталося, що я загубив свою
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кредитну картку і не можу повернутися додому. Допоможіть – дайте,

будь ласка, 30 чи 40 бат”.

„Історія з карткою – звичайно, не дуже правдива, – ніяковіє

співрозмовник. – Я її дійсно загубив, однак не користувався раніше,

та й додому їхати тоді ще не збирався... Втім давали дуже добре:

все&таки ціни на острові – високі, тому тут відпочивають, в

основному, люди заможні. Всі співчували такому інциденту, радили

звертатися до посольства та поліції. Я скрушно кивав і брав гроші...

А 6 квітня 2007 року благополучно залишив „райський” острів Ко

Тао, який подарував мені цілих 125 доларів. Повертався назад також

безкоштовно – квиток на зворотну дорогу дали в якомусь офісі.

Побув мандрівник і на острові Пхукет – одному з найрозкрученіших

курортів. Хотів побачити, як там живуть зараз, після жахливих

руйнувань, спричинених цунамі. Але, скільки не видивлявся, жодних

наслідків стихійного лиха не помітив, – все швидко відбудували!

„Туристів на Пхукеті – дуже багато, а різноманітних барів,

дискотек, масажних салонів із сумнівною репутацією та проституток

– здається, ще більше. Що й казати – моторошна місцинка! Увечері

на вулицях панує така вакханалія, ніби кінець світу настав... І як

можна називати цей острів гріхів раєм, Едемом, благословенною

землею? – дивується Михайло. –  Благословенною для кого?

Грошовитих розпусників&збоченців та ненажер?! В усякому разі, у

мене там виникали зовсім не райські асоціації, швидше навпаки.

Хоча... Все відносно в цьому світі. На острові в горах – тропічний

вологий ліс. Дуже красиво! Тому й милувався горами та лісом і

купався в Андаманському морі”.

Звідти найближчий і найзручніший шлях до Малайзії – експрес&

дорогою вздовж узбережжя. Але мандрівник свідомо обрав інший

маршрут – через південь Таїланду, який вважається небезпечним

(там мешкають мусульмани, котрі не можуть порозумітися з урядом).

„Проїхав міста Хатяй і Яла... Водії розповідали жахливі речі: у

барі вбили чотирьох учителів, нізащо розстріляли пасажирів
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мікроавтобуса. Отож знаходитися тут мені не радили. Проте

реально – нічого страшного, війни немає. Єдина відмінність –

багато солдатів із рушницями (на вулицях та в кущах біля дороги)

і танки зустрічаються. А ще тут ніхто не ходить у шортах (це

одразу впадає в очі), й усі представниці прекрасної статі обов’язково

носять хустки (проте обличчя залишають відкритим)... ВсеBтаки

цей шлях я обрав недаремно – мусульмани виявляють майже

камбоджійську допитливість і навіть іноді запрошують у гості. В

місті Яла мешкав у сім’ї індонезійця Сулеймана (він – родом із

Суматри), тож розпитував у привітного господаря про його рідну

мову, й він охоче розтлумачував мені значення слів. Індонезійська

(як і дуже споріднена з нею малазійська) приємно відрізняється від

інших азіатських мов своєю легкістю. Вона – не тональна, алфавіт

– латиниця, слова дуже добре запам’ятовуються! Загалом

подорож мусульманським півднем Таїланду виявилася для мене

значно цікавішою, ніж усілякими там „райськими” Пхукетами, що

асоціюються більше з біблейськими Содомом та Гоморрою...”.

Але й тут автостоп – складний. Михайло мало не півдня

вибирався з міста Яла: машини зупинялися вкрай погано, а якщо й

підвозили, то лише на кілька кілометрів. Тоді мандрівник знайшов

велику картонку, попросив місцевих жителів каліграфічно написати

на ній великими літерами тайською: „Зупиніться, будь ласка!” і таки

спіймав автівку.

„У машині було двоє похмурих чоловіків, причому один із них

тримав у руках рушницю і якось надто голосно й емоційно розмовляв.

Зрозуміло, це викликало підозру. Ну, думаю, завезуть мене зараз

кудись до лісу... – хитає головою Павлюк. – Втім, чолов’яги

виявилися цілком нормальними, тож я благополучно добрався до

прикордонного міста Бетон, на околиці якого виявилося одразу кілька

доволі екзотичних місць для відпочинку – можна було спати під

скульптурами півня, курки чи динозавра. Звісно, я обрав товариство

колоритного ящера (тим більше, поряд із цим симпатичним монстром
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розташовувались лавочка та бесідка – на випадок дощу). Власне,

можна було влягтися прямо на чудовисько, але виявилось, що там –

волого. Вранці я залишив свою табличку „Зупиніться, будь ласка!”

біля старої доброї тварини, яка так надійно оберігала мій спокій всю

ніч. Уявляю, як водії, угледівши напис під динозавром, збентежено

чухатимуть потилицю, розмірковуючи, що це все означає...”.

У Таїланді Михайло Павлюк перебував 27 діб. І хоч вдень та вночі

мріяв пошвидше потрапити до чарівної Індонезії, просто не міг не

вирушити в мандри ще однією країною.

Малайзія
23 квітня увечері українець увійшов до Малайзії. Вночі натрапив

на великий рекламний придорожній стенд „Ласкаво просимо сюди!”,

освітлений потужними ліхтарями. Навколо кружляли метелики

неймовірної, фантастичної краси (деякі – завбільшки з пташок!), а

також різноманітні жуки й навіть бджоли. Тож Михайло неабияк

постарався, аби поповнити свою дивовижну колекцію комах. За

кілька днів він уже був у столиці країни – Куала Лумпур.

Місто відоме вежами&близнючками Петронас Тауер (тільки уявіть

собі висоту цих „піднебесників” – 452 метри!). Малайзійці

надзвичайно пишаються своїми „башточками” й зображують їх

буквально скрізь. Популярний і „скай бридж” – „небесний міст”,

який поєднує близнючок. Також там є Озерний парк, де розташовані

парки метеликів, орхідей та хібіскусів і птахів. Тут мешкають люди

трьох національностей: малайзійці, індійці та китайці. Вихідці з Індії

торгують тканинами і утримують ресторани, а китайці займаються

своїм традиційним бізнесом. Взагалі ж, Куала Лумпур дуже нагадує

яке&небудь європейське місто – наприклад, Лондон, тим більше,

що тут майже всі розмовляють англійською. Причому деякі

малайзійці знають англійську мову навіть краще, ніж рідну (як це

нагадує Україну!). Тож не раз, тільки&но Павлюк починав говорити

малазійською, його ввічливо перебивали й наполегливо просили
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спілкуватися англійською – мовляв, так бесідувати значно

комфортніше – звикли уже...

„Малайзія дуже нагадує Таїланд. Вона навіть ще цивілізованіша.

А мені під час подорожі цікаво щиро бесідувати з людьми, вивчаючи

їхню мову. В мандрах мене тричі обкрадали, і одного разу це сталося

саме в Малайзії, – хмурніє співрозмовник. – Якось водій вантажівки

привіз мене на заправку, де є кімната для молитов – можна

безкоштовно зайти, відпочити. Поруч зі мною опинився якийсь

чоловік. Я не звернув на нього особливої уваги (звичайний чолов’яга,

з місцевих), от він цим і скористався – тишком&нишком поцупив мою

наплічну сумку. Власне, нічого цікавого для нього там не виявилось:

документи, фотографії, географічні карти, деякі мої особисті речі

(грошей практично не було)”.

Втім злодій нічого не повернув і мандрівник залишився без

найнеобхіднішого. Добре, хоч паспорт саме тоді знаходився в

посольстві Індонезії й не постраждав!

„Місце моєї нинішньої дислокації – малайзійський штат Саравак

і його „столиця” Кучінг (перекладається, як „кішка”). Тут навіть

встановлено пам’ятники котам – і окремим екземплярам, і цілим

сімействам. Однак тутешні мешканці так і не змогли розповісти

мені, хто ж придумав таку цікаву назву... Саравак – очевидно,

найбагатший штат Малайзії (в першу чергу, за рахунок видобутку

нафти). Але ціни – не надто високі: порція рису з курятиною коштує

від 3,5 рингіт (1,2 долара), чашка чаю – 1B1,5 рингіта (35B50

центів)... Кучінг – доволі приємне, чисте, просторе, компактне,

зелене містечко, в якому – багато музеїв: ісламський, китайський,

етнології, мистецтва, історії, тканини, акваріум, планетарій

тощо. Також тут збереглися красиві пам’ятки архітектури; є

форт Маргеріта, популярний у туристів. А довкола – немало

національних парків, найвідоміший з яких – „Бако” (розташований

на північ від міста, на невеликому півострові). У путівнику мені

гарантували зустрічі з дикими тваринами (зокрема рідкісними
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носатими мавпами), екзотичними птахамиBносорогами та

дивовижними зміями. Ну, як же я міг відмовитися від задоволення

поспілкуватися з такою фауною?!”.

Проте з’ясувалось, що до головного офісу парку потрібно хвилин

20 добиратися на човні і обов’язково платити за вхід (мовляв, ще

жодному туристу не вдавалося проскочити непоміченим), а якоїсь

потаємної стежки, аби потрапити туди суходолом повз пильних

охоронців, начебто не існує.

„Я спробував прилаштуватися до двох білих туристів, проте злий

перевізник завадив мені залізти на борт, заявивши, що безбілетний

пасажир потрапить до човна лише через його труп. Ну, трупів ще

мені не вистачало! Добре, нехай живе... – махає рукою Михайло. –

Випробовувати нерви іншого перевізника я не став. Натомість

дізнався адресу підприємства „Саравак Форестрі”, яке володіє цим

парком, і повернувся в місто, щоб домовитися з ними по&хорошому.

Однак ні директор фірми (пихатий, самовдоволений тип), ні його

віддана секретарка жодного зацікавлення моєю подорожжю не

виявили, повчально нагадавши, що безкоштовний сир буває лише в

мишоловці. А коли я почав розмірковувати про порушення прав

людини (до чого ми дожилися – вже забороняють милуватися

природою!), ці скнари зачинили двері просто перед моїм носом. „Що

ж, не бажаєте по&хорошому, буде по&поганому!” – вирішив я,

налаштовуючись на пошуки жаданої стежки на територію парку.

Головне, аби не спіймали, інакше – штраф (три тисячі доларів) і

піврічне ув’язнення у місцевій буцегарні, як люб’язно розтлумачив

мені один зі співробітників національного парку...”.

Стежку мандрівник все&таки відшукав – йшов уночі, підсвічуючи

собі ліхтариком. Продирався крізь непролазні чагарі, переходив

неглибокі річечки (хоч розумів: так можна й на голодного крокодила

нарватися!). Спітнів настільки, що навіть светр у рюкзаку за плечима

змок. Страшенно дошкуляла спрага, однак вода, яку взяв із собою,

непомітно закінчилася. Тому довелося пити річкову – дарма, що та
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була якогось підозріло коричнюватого кольору... По дорозі знайшов

мертву змію, а незабаром помітив і живу – якраз вчасно, не наступив!

Врешті&решт вийшов на паркову доріжку, позначену червоним.

Скрізь було добряче натоптано, а на кожній розвилці встановлені

стенди з детальною картою національного парку; отож не заблукаєш

– навіть вночі. Так і чимчикував Михайло кілометрів 8 до водоспаду

Таджор. Трохи перепочив у приміщенні для перевдягання (зовні

нагадує туалет, але чисте й на диво зручне). А вранці, продовживши

мандрівку, побачив дивовижний камінь у формі гриба, який у

путівнику названо „сі&стейк” (у перекладі – „морська котлета” чи

„морська відбивна”). Ось тільки підійти впритул до цієї каменюки

не можна – „грибочок” чи то пак „відбивна” знаходиться на деякій

віддалі від берега в оточенні скелястих круч.

„Доріжка в парку вичовгана настільки, що корені дерев

визирають на поверхню і плутаються під ногами, сповільнюючи

кроки. Взагалі ж, як на мене, парк „Бако” – доволі приємне місце,

доглянуте, з добре розміченими маршрутами та чистими дерев’яними

настилами, – визнає Павлюк. – А ось щодо тварин... Думаю, їх

відлякує навала туристів, тому, навіть вночі, нічого цікавого, крім

випадку зі зміюкою, зі мною не трапилося. Зате можна спостерігати

чарівних метеликів, які літають там скрізь. Найбільшу в світі квітку

– рафлезію – не побачив, але, кажуть, вона таки росте в інших

парках... Увечері повернувся до села. Дякувати Богові, ніхто цього

разу про „підозрілого типа” поліції не доповів, хоч напередодні свого

походу я намагався розпитати у місцевих жителів про заповітну

стежечку...”.

Там же неподалік знаходиться „Саравак Културал Віледж” –

село&музей з довгими оселями даяків, де мешкають представники

різних народностей (оранг&улу, зазвичай, живуть на берегах річок,

ібан – морські даяки, є ще й інші – всього 26 різновидів!).

„Однак краще все ж відшукати справжні поселення даяків і

погостювати у якогось племені, в природних умовах вивчаючи його
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традиції та побут, аніж спостерігати за грою таких собі самодіяльних

акторів, котрі, спокусившись благами цивілізації, відмовилися від

звичних умов життя й тепер лише вдають із себе туземців,

розважаючи заможну публіку, – переконаний мандрівник. – До речі,

квиток на таку „виставу” коштує аж 60 рингіт (20 доларів). Касири

– юнаки та дівчата – теж одягнені у самобутні даякські костюми.

Мене вони всередину не пустили (я, звісно, принципово не хотів

купувати квиток), однак дали 16 рингіт (5 „баксів”) і набір супів

швидкого приготування „мі” (по&нашому – „мівіна”). Я вирішив не

чинити опір (незручно якось – все&таки люди подарували гроші та

їжу) й помандрував далі”.

Михайло захотів подивитися печеру Вінд, проте вона виявилася

зачиненою (там недавно загинула людина). Тож українець звично

пішов в обхід (через сад маслинових пальм) і, подолавши сітку&

паркан, опинився біля самісінької печери. Правда, Павлюк так і не

дізнався, чи потрапив туди, куди слід, бо жодних стежок та бодай

якихось написів там не було – залазив просто по скелі...

Взагалі, в штаті Саравак знаходиться 25 печер, але тільки окремі з

них відкриті для туристів. Скажімо, печера Клір Вотер простягається

аж на 107 кілометрів (вона – найдовша в Південно&Східній Азії), а

печера Саравак Чамбер занесена до книги рекордів Гіннесса, як

найбільша в світі. Михайло побував у просторій, наскрізній печері

Ніах. Це місце облюбували ластівки; угорі – багато їхніх гнізд, які

слугують непоганим заробітком для місцевих жителів. Адже

ластів’ячі гнізда за досить пристойні гроші полюбляють купувати

китайці. Заготівники мешкають просто в печерах, доглядаючи та

захищаючи свій вигідний бізнес від непроханих конкурентів. Із цих

гнізд потім виготовляють екзотичні страви, які продаються у багатьох

магазинах.

А в містечку Бандар Срі Аман увагу мандрівника привернула річка

кольору чаю з молоком. Сподобалося українцеві і місто Мірі –

невелике, компактне й просторе водночас, адже там немало
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різноманітних парків і незабудованих майданчиків. Малайзійці

рідко запрошують у гості, однак місць для нормального відпочинку

вистачає – зокрема, можна гарно виспатися у ще не заселених

будинках. Втім, Михайлові хотілося побувати і в гостях.

„Сидіти обабіч шляху, очікуючи, що тебе хтось запросить, –

справа абсолютно безперспективна, – запевняє він. – А ось

іноземець, який самотньо крокує вночі вулицями темного міста,

нерідко привертає увагу. Зазвичай, зупиняються водії легковиків і,

після деяких розпитувань, все&таки наважуються запросити

подорожнього в гості. Правда, іншим членам родини подібний

сюрприз може й не сподобатися. Якось пізно увечері мене підібрав

молодий китаєць і привіз до своєї оселі. Проте я ще довго чекав

надворі, доки батьки юнака ляжуть спати; і лише коли в будинку

згасло світло, зміг нарешті навшпиньках пробратися в дім. Власне,

це – безпрецедентний випадок для китайця, який не побоявся ось

так просто залишити у себе вдома, до самого ранку, чужинця! До

речі, багато вихідців із Піднебесної, які мешкають тут, не знають

малазійської, але й англійською мовою володіють не всі (добре, що

я раніше побував у Китаї й вивчив деякі слова). Втім і тут іноді дуже

чуйні люди трапляються. В одному селі мене не лише нагодували та

запросили ночувати, а й повели в джунглі; і в непрохідних нетрях

дотепно розповідали про місцеву флору. Та все одно Малайзія – не

найцікавіша країна”.

Між іншим, тут не прийнято називати іноземця містером – так

малайці підкреслюють свою демократичність (мовляв, у їхній

державі – всі рівні: і місцеві громадяни, і туристи)... Дороги –

широкі, якісні; багато розкішних заправок. Натомість тут немає ні

велорикш, ні мото&таксистів; отож ніхто не галасує й не чіпляється

до перехожих із нав’язливими пропозиціями. Роби, що хочеш; іди,

куди побажаєш, – нікому до тебе немає діла.

„Не забувайте про мене! Я ще, можливо, колиBнебудь

повернусь (жарт)”.
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30 травня 2007 року, після 30&денного перебування в Малайзії,

Михайло Павлюк причалив до острова Суматра.

Індонезія
„Величезний привіт із казкової Індонезії! Нарешті я потрапив

до країни, про яку стільки мріяв. Адже саме вона – головна мета

моєї подорожі. Як і очікував, Індонезія виявилася неперевершеною.

Люди – надзвичайно приязні, щирі, гостинні, добродушні. І хоч поки

що я провів в Індонезії лише два тижні, переконаний: це – найкраща

країна в моїй мандрах! Коли приплив сюди, то в порту з цікавою

назвою Думай ніхто навіть не перевірив мій паспорт. Правда,

пропустили рюкзак через металодетектор, але чомусь не виявили

нічого металевого (а там же були дві великі жерстяні бляшанки

з колекцією жуків)... ТількиBно ступивши на берег, одразу потрапив

„в обійми” мотоBтаксистів та велорикш. Втім, я був настільки

щасливим (нарешті дістався до прекрасної Суматри!), що навіть

подякував їм за послуги. Погода тут – не надто спекотна (30B32

градуси). Чимчикував островом і, після не надто привітної

Малайзії, відчував себе, ніби модель на подіумі. На відміну від

Камбоджі (де малеча, побачивши іноземця, життєрадісно гукала:

„Hello!”, без „mister”, чи „BayBbay!”, а дорослі, як правило, мовчали),

діти в Індонезії – в основному, сором’язливі, зате кричать їхні

батьки... Не минуло й 15 хвилин мого перебування на Суматрі, як

я заприязнився зі студентом Юдою, і той запросив нового

знайомого відвідати їхній клас із вивчення англійської. Викладач

Муксін зустрів мене, мов найкращого друга, і поселив у себе вдома.

Отож впродовж кількох днів я чудово провів час разом з

індонезійськими студентами: ми гуляли в парку і спілкувалися від

душі. Я був здивований, почувши, що раніше в оселі Муксіна

зупинялися автостопники з Росії та Білорусі. Оце викладач! Як

з’ясувалося, він спеціально „виловлює” щойно прибулих на поромі

туристів (а портове місто Думай якраз пролягає на їхньому
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шляху). Оскільки сухопутні туристи – майже всі автостопники,

то одразу й потрапляють до рук „агентів” Муксіна, котрі ще на

митниці в порту ненав’язливо пропонують відвідати його школу.

Однак треба визнати, що його метод живого спілкування

студентів з іноземцями – справді, дієвий та корисний”.

Пригадуєте, як розчарували Михайла „райські” острови

Таїланду? Так ось, рай він знайшов в Індонезії: на острові Самосір,

в селищі Пангуруан – поблизу високогірного озера Тоба. Це

найбільше в Південно&Східній Азії озеро розташоване на висоті 910

метрів над рівнем моря, а острів Самосір – на висоті 1640 метрів, у

кратері давно згаслого вулкану. Тут ніколи не буває спеки – майже

завжди однакова температура і вдень, і вночі (20&22 градуси тепла).

І так – цілий рік! Курортників – небагато, та й то – лише в місцевій

туристичній „столиці” – містечку Тук&Тук. На острові Самосір

мешкають люди народності батак. Вони – християни (в основному,

протестанти), хоча є й католики.

„Немало європейців живуть та працюють тут постійно. І

їх можна зрозуміти! Якщо десь і має бути рай на землі, то,

безперечно, він знаходиться на острові Самосір. Судіть самі:

увесь рік – європейське літо; неймовірно красиві краєвиди –

чарівне озеро, величні гори, вкриті сосновими лісами; вдосталь

кави й какао; на городах – кукурудза, помідори, квасоля...

Майже, як у нас. Однак тут немає ні п’янства, ні заздрощів, ні

крадіжок та будьBяких інших злочинів. Люди – настільки

прекрасні й товариські! Увечері залюбки збираються разом –

грають на гітарі і співають пісні. Всі цікавляться приїжджим

іноземцем – із задоволенням запрошують на нічліг, від душі

пригощають і з великим бажанням навчають своїй мові. Тож

індонезійську я знаю вже на рівні кхмерської (понад 500 фраз) і

зупинятися на цьому не збираюсь. Як на мене, індонезійська –

чи не найлегша мова в світі (немає минулого часу, а майбутній

створюється за допомогою одного слова, як в англійській; немає
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відмінків; не вказується особа), тож опанувати її може будьB

хто. Ось чому місцеві мешканці не надто дивуються, коли

іноземець розуміє поBїхньому. Взагалі, в Індонезії є кілька сотень

народностей, які говорять поBсвоєму (там – близько тисячі

мов!); а індонезійська – всього лише мова міжплемінного

спілкування, причому дуже молода, – її ввели в 1945Bму для

того, щоб об’єднати народи, які населяють ці острови”.

Втім навіть у бочці меду буває ложка дьогтю. Автостоп в Індонезії

– не надто сприятливий. Водії вантажівок зупиняються на прохання

подорожнього, однак вони просто не в змозі повірити, що біла

людина добиралася з Європи „попутками”, а не прилетіла в літаку.

„В Індонезії – дуже висока корупція на дорогах: водії з власної

ініціативи зупиняються біля місцевих „даішників”, аби дати їм „на

лапу” 2000 – 10000 рупій (тобто від 20 центів – до одного долара), а

інколи платять ще й солдатам і якимсь незрозумілим бандитам, –

обурюється Михайло. –  Водії запевняють, що з них постійно

вимагають гроші і протестувати проти цього – марно (буде лише

гірше!); тому, навіть не чекаючи, доки їх пригальмують на посту

корисливі „даішники”, місцеві шофери самі догідливо пропонують

їм хабарі. Отож я не раз потрапляв у халепу: підбираючи мене на дорозі,

власники автівок начебто жаліли мандрівника й погоджувалися везти

безкоштовно, але згодом наполегливо просили гроші і дивувалися,

що білий містер (безперечно, мільйонер!) не бажає бодай чимсь

допомогти бідолашним „шоферюгам”; а всі мої спроби пояснити суть

автостопу сприймалися, як дотепний жарт. Якось водії вантажівки,

що підвозили мене до міста Медан, попросили позичити їм 250 тисяч

рупій – начебто на бензин (мовляв, всі гроші пішли на хабарі поліції).

Я позичив, адже люди допомогли мені в дорозі. Вони пообіцяли одразу

ж віддати борг, як тільки приїдуть у місто; але потім досить

винахідливо обдурили наївного автостопника...”.

Про Україну тутешні жителі чули. Але ні переможниця „Євробачення”

– співачка Руслана, ні знамениті в Америці та Європі чемпіони світу з
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професійного боксу – брати Клички, ні наші одіозні політики не

викликають такого ажіотажу, як Андрій Шевченко. Тут, як і в Китаї,

обожнюють футбол, тому наш Андрій (володар „Золотого м’яча”!) –

справжній кумир. Мешканці найвіддаленіших сіл знають про Україну і

прихильно ставляться до нашої держави, тому що батьківщина такого

видатного форварда, „футбольного бога”, просто не може бути поганою!

„Індонезія поділена на 33 провінції, включно з двома особливими

областями – Джакартою та автономною провінцією Ачех Даруссалам

(тут живуть мусульмани, тому скрізь – мечеті, а жінки ходять у хустках).

Ачехи – не такі гостинні, якось аж ніби соромляться іноземців. Колір

шкіри у них – темніший, ніж в інших індонезійців; тож зовні вони більше

нагадують індусів, яких я бачив у Малайзії, – розповідає Павлюк. – До

недавнього часу Ачех був досить неспокійним місцем – місцеві

революціонери завзято виступали проти уряду, відстоюючи свою

незалежність; однак уже два роки, як ця запекла боротьба завершилася:

донедавна непримиримі опоненти зуміли почути один одного і підписати

мирну угоду; отож революціонери склали зброю, а уряд вивів звідти

армію. Тепер тут – тихо і цілком безпечно; однак Ачех Даруссалам досі

не користується попитом у туристів – багато хто за інерцією просто

боїться туди їхати. Але для мене це – те, що треба! Скільки ж можна

ніжитися в оселях супергостинних індонезійців? Все&таки справжньому

мандрівникові постійно потрібен екстрим”.

До речі, в головному місті мусульманської провінції – Банда&

Ачех – працюють громадяни США, Нідерландів і Туреччини, –

ліквідовують наслідки цунамі (тоді загинуло й зникло без вісті понад

200 тисяч людей). Турки були приємно здивовані, що українець

спілкується по&їхньому, тож зустріли Михайла, мов рідного. Власне

вони прагнуть пропагувати там свою культуру та мову: одразу 20

їхніх педагогів викладають місцевим студентам турецьку, і деякі

молоді індонезійці вже цілком непогано володіють нею.

„Побував на острові Сіберут – це 150 кілометрів від Суматри.

Тамтешні племена відомі своїми татуюваннями, які вважаються
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найкрасивішими в світі, – такі дивовижні узори по всьому тілу! –

захоплено жестикулює співрозмовник. – Взагалі, про цей індонезійський

острів – хороші відгуки: люди там живуть у злагоді з природою, ходять

напівоголені і мешкають великими родинами у довгих будинках: як даяки

– на Калімантані чи папуаси – в Папуа. Самотужки подолав 120 кілометрів

джунглями. Який це кайф – мандрувати нетрями, усвідомлюючи, що на

десятки кілометрів навколо – ні душі; тільки ти і природа! Назад

повертався у риболовному човні. А Індійський океан – бурхливий;

величезні хвилі гойдали наше благеньке суденце, немов трісочку;

здавалося – ось&ось перевернемося. І так – впродовж 18&ти годин!

Морська хвороба мені, правда, не дошкуляла; але, відверто кажучи, було

дуже страшно (нарешті на власному досвіді дізнався, як це – волосся

дибки!). А члени екіпажу лише підсміювались наді мною, запевняючи,

що плавають так увесь час”.

З 25 по 31 серпня Михайло Павлюк знаходився в Джакарті –

величезному сучасному мегаполісі, в якому мешкають 12 мільйонів

жителів. Однак, „озброївшись” хорошою картою, мандрівник

пройшов пішки через усе місто: із заходу – на південь, а потім – на

схід! У центрі столиці ходив до монументу незалежності Монас, на

південній околиці відвідав зоопарк; але найцікавіше, що є в

Джакарті, – Таман Міні&Індонезія, де знаходиться ціле озеро з усіма

островами (точнісінько, як на карті країни!): Суматра, Ява,

Калімантан... А по периметру цього диво&озера розташовані

павільйони всіх індонезійських провінцій зі справді унікальними

експонатами. Крім того, там розміщується й багато інших музеїв.

„Впродовж цих п’яти діб я ночував в оселях різних людей –

жодних проблем не виникло, хоч це – всеBтаки столиця. Єдине,

якщо іноземець проситься на нічліг у Джакарті, господар оселі,

зазвичай, звертається за дозволом до P. R. T. (з індійської –

„пембанту румах тангга”, що дослівно перекладається як „помічник

по господарству”) – такого собі духовного старійшини в цьому

мікрорайоні. Власне, не лише у Джакарті, а й в інших великих містах
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на острові Ява жителі спочатку ставляться до чужинця з деякою

недовірою, навіть з острахом; однак, послухавши про захоплюючі

мандрівки різними країнами і роздивившись численні фотографії,

тутешні мешканці проникаються щирою повагою до подорожнього

й неабияк радіють та пишаються, що саме в їхньому домі спатиме

„великий” мандрівник з України, який вміє розмовляти багатьма

мовами і пережив стільки неймовірних пригод”.

Починали пригадувати Горбачова, Чорнобиль, Єльцина, Путіна...

Звичайно ж, захоплювалися Андрієм Шевченком, і, значно рідше,

але все ж таки називали наших відомих форвардів – Андрія

Вороніна й Сергія Реброва, а інколи – футбольну команду „Динамо”

(Київ).

„Зустрівся з колегою – автостопником з Уфи. Стас Башинський

вирушив у подорож раніше за мене, але й зараз – в дорозі

(взагалі, він ненадовго навідався в Україну – закінчився термін дії

закордонного паспорта, але незабаром вирушив у наступну подорож

до Азії – колишніх радянських республік, де і без закордонного

паспорта можна їздити). Стас розповів, що збирається підніматися

на вулкан – це у нього таке екстремальне хобі. Я зацікавився й

невдовзі теж захопився подібними мандрівками. Так і підкорив один

за одним 20 вершин найвищих вулканів Індонезії (кожен – понад 3

тисячі метрів), половина з яких – діючі. У мене – велика колекція

світлин, присвячених вулканам, – гордо демонструє унікальні

фотознімки мандрівник. – Це – надзвичайне відчуття, коли ти стоїш

на самісінькій вершині й бачиш перед собою кратер. Милуєшся

дивовижним краєвидом і розумієш: ось воно – щастя! Я навмисне

обирав найскладніші маршрути, підкорював важкодоступні

вершини. Тоді перемога – ще вагоміша; з’являється впевненість у

власних силах. Це – така насолода, такий адреналін, така можливість

випробувати себе. Одне слово – екстаз!”.

Звісно, спочатку Михайлові бракувало досвіду – Стас заагітував

приятеля та й поїхав собі, а українцеві довелося самотужки опановувати
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ази підйому на найкрутіші скелі. „На штурм свого першого вулкану я

вирушив у шортах, капцях і легкій „вітровці”, – пригадує Павлюк. –

Думав проскочити гору за один день, однак вийшов надто пізно – о 10&

тій. А вулкан – високий (3800 метрів)! І ось уже вечір, а я навіть до

вершини не добрався. Похолодало – десь 5&7 градусів тепла,

пронизливий вітер, дощ; а я ж навіть намету з собою не взяв і не

потурбувався про запас їжі та води, прихопивши з собою лише пиріжки

в пакеті. Що то значить – дилетант! Не знаю, як би я витримав таку

холоднечу, але мені неймовірно поталанило, – саме того дня на вулкан

масово піднімалися молоді індонезійці, щоб вранці відсвяткувати на

вершині 62&гу річницю незалежності своєї держави. Це у них – традиція

така (чимало наших співвітчизників теж щороку на Говерлу вирушають,

щоб День незалежності України відзначити). Так я й пересидів ніч у

кількох наметах інших підкорювачів вулкану Керінчі (найвищої точки

острова Суматра), жваво спілкуючись зі своїми рятівниками. Звісно,

все одно мерз у такому благенькому одязі; але намет принаймні захищав

від вітру та дощу”.

А на світанку разом із новими друзями щасливий Михайло

відсвяткував День незалежності Індонезії. Всі прикрощі одразу

забулися; там, у піднебессі, він уже мріяв про нові, ще непідкорені

вершини. „Потім я відправився на діючий вулкан Мерапі. Оскільки

День незалежності відсвяткували, – посміхається, – піднімався

один. Впорався протягом дня; подивився, як димлять кратери. Але й

тут не обійшлося без пригоди! Коли залазив на кратер, залишив

свій пакет унизу (щоб руки були вільні, адже потрібно чіплятися за

скелі). Проте, повертаючись назад, не зміг знайти місце, де пакет

поклав; тож лазив по схилу години три, доки відшукав пропажу.

Однак час було згаяно – сонце зайшло; тому половину шляху

довелося спускатися в темряві, без ліхтарика, навпомацки, – зі

швидкістю сто метрів за годину, щоб не злетіти в прірву. Та це були

квіточки! Адже, коли спустився, ніяк не міг знайти оселю, в якій

залишив рюкзак. Вночі будинки жителів виявилися схожі, мов
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близнята, – не відрізниш! Отож змушений був заходити до кожного

з них по черзі, трохи лякаючи мешканців. Втім рюкзак так і не

знайшов! „Ну, – думаю, – треба заспокоїтися й почекати до ранку.

Попрошуся до якогось господаря, висплюсь, а потім вирушу на

пошуки свого краму”. Дивлюсь – люди гріються біля багаття, поруч

із будинком. Підійшов: „Selamat malam. Bisa tidur di sini?” („Доброї

ночі! Можна тут спати?”). У відповідь привітно посміхнулися:

„Звичайно!” (мовляв, що за питання, – хіба може бути інакше?!).

Помився в „kamar mandi” (туалеті з водою); тим часом мені вже

принесли миску рису. „А це тобі треба?” – цікавиться господар,

показуючи кудись у куток. Глянув, а там – мій рюкзак! „Де ви його

знайшли?” – ошелешено запитую. „Так ти ж сам залишив свої речі

сьогодні вранці, – здивувався добродій. – Що, вже забув?”. Ну,

просто містика якась: я стільки марно шукав рюкзак по різних

будинках, врешті&решт махнув рукою, подибавши ночувати до

першої&ліпшої оселі; і випадково натрапив на ту хатинку, де

спокійнісінько очікував на власника&роззяву його рюкзачок!”.

На острові Сумбава мандрівника найбільше зацікавив знаменитий

вулкан Тамбора. 4 квітня 1815 року тут сталося найпотужніше в

історії людства виверження, внаслідок якого гора висотою 4200

метрів позбулася мало не своєї третини (знесло всю верхню частину

– 1350 метрів!). Гул було чути за 1400 кілометрів. Тоді вулканічна

магма залетіла в атмосферу на 40 км, спричинивши глобальне

похолодання. Після трагедії всі навколишні острови – Ломбок, Балі,

Ява – через величезні викиди вулканічного попелу в повітря на три

дні оповив морок. Попіл накрив увесь острів Сумбава, перетворивши

його на пустелю. Тому наступний, 1816&тий, став в Індонезії „роком

без літа”. Тоді загинуло понад 200 тисяч жителів (10 тисяч – під час

виверження вулкану, інші – від голоду та епідемій, які спричинило

стихійне лихо). Не так давно вчені зі США розкопали на острові

залишки засипаного попелом королівства.

„У селищі Цалабай якийсь начальник, дізнавшись, що підніматимуся
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на Тамбору, нав’язливо намагався всучити мені провідника,

аргументуючи це тим, що самотужки підкорити вулкан неможливо:

мовляв, дорога заросла чагарниками, тож її майже не видно; до

вершини – 30 км і добиратися потрібно 3 дні; та й взагалі я там

заблуджуся і загину, – бадьоро розповідає  Михайло. – Однак,

побесідувавши з місцевими жителями, переконався: не все так страшно.

Звісно, стежка на гору – непримітна, але з другої спроби я її знайшов.

Там – справді, суцільні чагарі, проте, якщо бути уважним і терплячим,

пройти можна. Дійсно, 7 кілометрів до підніжжя потрібно протупати

джунглями. А що в цьому поганого? Ну, подряпав ноги – часто

доводилося продиратися крізь колючі рослини. А коли колючок

поменшало, почалася зона наземних п’явок. Ці нехороші створіння

мешкають у лісах (в опалому листі) і у величезній кількості з’являються

після дощу, щоб присмоктатися до ніг подорожнього й попити його

кров. А я – в шортах! Добре, хоч вище колін не заповзали... Доводилося

кожні 10 хвилин зупинятися, щоб відривати цих тварюк, – не можу

сказати, що мені надто дошкуляли їхні укуси, але було якось бридко

надовго залишати отих ненаситних монстриків на своєму тілі. Так, не

приведи, Господи, можна непомітно, від втрати крові, й дуба врізати!”.

П’явки чіплялися, доки не похолодало; поступово їхня кількість

зменшувалась, а на висоті 2000 метрів вони зникли взагалі. Однак

ближче до вершини, у хвойному лісі, стежка вела прямісінько крізь

зарості кропиви.

„Кропива ця, сумбавська, – схожа на нашу, тільки шипи у неї –

більші і опіки від доторку – сильніші (немов укус бджоли чи джмеля).

Звісно, я намагався уникнути палких обіймів цієї рослини –

викручувався, мов дзиґа; проте проскочити неушкодженим, тим більше

в шортах, не вдалося, – покусала таки, зараза! – життєрадісно

сплескує в долоні Павлюк. – Однак, попри все, вирушивши в путь о

10&тій, ще до заходу сонця видерся на вершину. Тобто вклався у 8,5

годин, хоч мене й лякали триденним підйомом... Власне, я неабияк

змок по дорозі, потрапивши під зливу. Але нагорі хмари розійшлися
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і дощ припинився; натомість посилився вітер, який швидко висушив

мої футболку й шорти. Тепер, піднімаючись на вулкани, навіть коли

холодно й періщить дощ, я крокую в одній футболці, сподіваючись

потім висушити її на тілі в наметі. Панорама з висоти 2850 метрів переді

мною відкрилася неймовірна – вид на Сумбаву та інші острови. Кратер

Тамбори виявився солідних розмірів (кілометрів сім у діаметрі,

глибина – метрів сімсот), а на його дні розміщувалася піщана рівнина

і де&не&де клубочився дим”.

На вершині – багато маленьких ровів з вулканічним чорним

піском. Михайло спустився в один із них і напнув намет. „Було

прохолодно (+ 10), але я вже звик ночувати в таких умовах, тому

майже не змерз. Вранці ще насолодився краєвидом великого

кратера, а потім розпочав спуск із гори і знову зустрівся зі своїми

старими знайомими (тільки вже в зворотньому порядку): кропивою,

п’явками та колючками, – мимоволі зіщулюється. – Повернув не на

ту стежку й пройшов зайвих 6 кілометрів. Тим часом стемніло –

увімкнув ліхтарик і незабаром угледів яскраво&зелену змію. До речі,

мене застерігали, щоб не тинявся вздовж траси вночі й не наступив

на зеленого гада. Втім, обійшлося – я вчасно помітив небезпечного

плазуна і прогнав із дороги. Встиг роздивитися – красива зміюка

трапилася. Взагалі, похід джунглями вночі – справа захоплююча!

Адже можна побачити тварин, які, зазвичай, ховаються вдень, зате

завзято шастають у темряві. На стовбурах дерев повзають ящірки, а

на світло ліхтарика (головне, щоб він раптом не згас!) злітаються

усілякі барвисті комахи”.

Дійшовши до села, Михайло побачив біля однієї покинутої хижки

банани та папайї. „Поласувати папайями я мріяв давно, тож зрадів,

мов дитина: ось і буде чудовий приз після екстремальної мандрівки!

Збив одну – скуштував: виявилася стиглою, але несмачною, –

розчаровано кривить губи, – тому багато жерти не став, хоч і

почувався голодним, як вовк. До будинку вчителя, де залишив свої

речі, пришвендяв о 10&тій вечора і, не достукавшись господаря,
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влігся спати надворі (під бамбуковим навісом) – добряче зморений,

з немилосердно поколотими й покусаними ногами. Вранці

приходили сусіди та інші жителі – палко вітали з поверненням;

виявляється, все село знало, що білий іноземець наважився

самотужки підкорити грізну Тамбору...”.

Натхненний вдалою мандрівкою, українець вирішив штурмувати

вулкан Рінджані, який вважається перлиною острова Ломбок.

Вулкан – популярний у туристів, тож дорога – протоптана. І капосних

п’явок чомусь уже не було. „Приємно, що ноги можна тримати в

чистоті – вони постійно омивалися дощем! – пригадує Павлюк. –

Взагалі, підйом – не надто складний, за виключенням останніх

півкілометра, коли лізти доводилося по крутому схилу; причому

каміння увесь час обсипалося, що доволі незручно, коли ти – в

сандалях. Але о 16&тій благополучно видерся на вершину,

відчуваючи себе „їжачком у тумані” (пригадуєте популярний колись

радянський мультик?). Одразу з’явилися нехороші думки: навіщо я

сюди приперся, якщо все одно нічого не видно?! Намет напнув,

спустившись униз метрів на 200&300, на вузькому виступі гори (втім,

достатньо широкому, щоб втиснути туди свої причандалля), на

рекордній для себе висоті – 3500 метрів. Після заходу сонця туман

розступився, тож можна було спостерігати неповторну за своєю

красою панораму вогнів вечірнього міста Матарама. Правда,

доводилося час від часу ховатися до намету; бо температура на такій

висоті – лише 3&5 градусів тепла, а я – в шортах та сандалях...”.

Рано вранці Михайло ще раз заліз на вершину, однак знову відчув

себе розгубленим їжачком: туман згустився і вперто не бажав

розвіюватися, мандрівник ловив дрижаки, до того ж, закапризував

фотоапарат (очевидно, теж змерз). „За півгодини хотів уже плюнути

на все і якомога швидше спуститися в нормальну, теплу Індонезію,

– зізнається він, – та помітив на схилі трьох людей, що наполегливо

дерлися на вершину. Ну, навіщось же вони лізуть сюди?! Вирішив

дочекатися відчайдухів. І, уявіть собі, тільки&но ця трійця опинилася
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на горі, як виповнилися всі три мої тодішні бажання (ніби казкову

квіточку знайшов із чарівними пелюстками!). Туман умить розвіявся,

я зігрівся у благодатних сонячних променях і отримав змогу

сфотографувати фантастично прекрасні краєвиди: на заході –

острів Балі з його найвищою точкою – вулканом Гунунг Агунг, на

північному заході – три невеликі острови Гілі, популярні у дайверів,

на сході – добру половину Сумбави, внизу зліва – немов на долоні,

озеро Сегара Анак, зеленого кольору, з конусом невеликого вулкану

посередині... Людьми, які видерлися на вершину, виявились

англієць, американець та їхній провідник&індонезієць. У туриста зі

США теж був фотоапарат „Olympus”, але дорожчий і якісніший; тож

нежадібний містер дозволив мені вставити свою картку до його

„цифровика”. Вийшли дуже ефектні знімки! Тому велика подяка

безкорисливому дядечкові з Америки! Шкода лише, не запам’ятав

його ім’я... Спускався з вершини через поле, вкрите густою травою;

і так це мені нагадало наші полонини в Карпатах. Навіть корови – з

дзвіночками. Ну, точнісінько, як вдома, в Україні!”.

У великому місті Джок’якарта (або просто Джок’я) Михайло

Павлюк відвідав знамениті буддійські храми, але відверто визнає –

побачення з вулканами – значно цікавіші.

„Під час перебування на острові Балі, напередодні Нового року,

злазив всеBтаки на вулкан Гунунг Агунг, що перекладається, як

Велика Гора. В мандрівку вирушив уночі і без проблем прочимчикував

8 км до індуського храму Пасаран Агунг, розташованого на висоті

1500 метрів. Правда, на острові – дуже багато собак, це –

традиція. Вони увесь час траплялися по дорозі, і я мало не оглухнув

від їхнього гавкоту, – довелося навіть палицю підібрати, щоб

відганяти особливо агресивних... Побувавши на Великій Горі, почав

спускатися, однак не розрахував час: стемніло, а я – без ліхтарика.

Місяченько десь за хмарами заблукав – суцільна темрява, жодних

натяків на стежку! Повз, мов черепаха, зі швидкістю 10 метрів на

годину, навпомацки. Завдання ускладнювали й повалені дерева, які
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збивали мене з пантелику. Довго повз! Але, коли втратив пильність,

зірвався і стрімко полетів кудись униз головою метрів п’ять, –

вирішив дочекатися ранку на вологій землі (звісно, довелося

поцокотіти зубами). Однак о четвертій ночі нарешті з’явилося нічне

світило – бліде, хирляве (яке чому нагадало мені вродливе дівча,

котре навмисне мучить себе виснажливими дієтами заради

омріяного подіуму). Дорогу вже можна було розгледіти; тож я

благополучно спустився до храму, пообіцявши собі, що більше ніколи

не ходитиму в гори без ліхтаря!”.

Потім Михайлові не раз переказували сумну історію про трьох

туристів, які нещодавно вирушили на Велику Гору й безслідно

зникли на її схилах, – людей так і не знайшли...

„Взагалі, балійців чомусь вважають негостинними, але я постійно

відчував розуміння й підтримку, – запевняє Павлюк. – Головне,

уникати таких осередків нав’язливого, „культурного” туризму, як

Кута, Легіан, Нуса Дуа. Мандрівнику там, по суті, робити нічого, адже

вільних місць ніде не залишилося (суцільні готелі, сувенірні

крамниці та супермаркети); а жителі, мов папуги, повторюють скрізь

одне й теж: „Room&room, transport&transport, massage&massage!”. З

нудьги можна померти... Проте всі інші (нормальні балійці)

ставилися до мене навіть привітніше, ніж на Яві, де не надто

звертають увагу на іноземців. А найгостинніші люди – все&таки на

Суматрі та Калімантані, хоч західних кінострічок там крутять, мабуть,

не менше”.

У місті Бандунг, „столиці” провінції Західна Ява, увагу Михайла

привернув музей геології (особливо зацікавили скелети динозаврів та

стенди з вулканами). Ходив також на вулкан Папандаян, майже до

самого кратера якого веде асфальтована дорога. Під’їхати легко, але

мандрівник принципово чимчикував пішки. „Видовище просто

заворожує – вулкан дуже сильно димить і шкварчить. Можна

спостерігати навіть киплячу багнюку! Очевидно, він справді збирається

скоро вибухнути...” – захоплено промовляє мій співрозмовник.
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А одного разу українець мало не загинув, підкорюючи один із

найнебезпечніших індонезійських вулканів. „На невеликому, практично

безлюдному острові Сангеанг є діючий вулкан Сангеанг Апі. Після його

виверження в 1988 році всіх жителів переселили, і відтоді практично

ніхто на ту вершину не піднімається. Тож, почувши про мій „божевільний”

намір, знайомі індонезійці відверто попередили: „І не думай! Тільки

спробуй сунутися туди – назад уже нізащо не виберешся!”. Та я все ж

приплив на острів і, розпитавши дорогу у місцевих робінзонів, розпочав

своє сходження. Як завжди, взяв півторалітрову пляшку води –

сподівався, що неодмінно знайду по дорозі якесь джерельце й втамую

спрагу. Однак не так сталося, як гадалося, – жодного потічка на всьому

шляху мені не трапилося! – збентежено куйовдить чуприну Павлюк. –

До того ж, і нормального підйому на гору не існувало – лише якась

непримітна буйволяча стежечка у чагарях (звір там, звісно, пролізти міг,

але ж – не людина!). А я – в самій футболці, капцях... Не розрахував –

думав, індонезійці дещо перебільшують небезпеку цієї „гірки”!

Просувався надто повільно. Дуже хотілося пити, а вода закінчилася. Тому,

не досягнувши вершини, вирішив наступного дня спускатися. Спробував

піти іншим шляхом – сподівався все&таки знайти рятівну стежку (мала ж

вона десь бути!). Орієнтувався за руслом висохлої річки, однак все частіше

почали траплятися підступні обриви, а також водоспади (води там уже не

було, але від того вони стали ще небезпечнішими). Обійти їх виявилося

дуже непросто – доводилося пролазити крізь густі чагарники, тож

просувався вперед важко й повільно. Спрага замучила! Добре, що вночі

покрапав невеликий дощик; і я зміг надибати в скелях бодай ковток води,

хоча б зволожив губи; а ще збирав росу з рослин. Надто довго спускався

– цілих чотири дні! Та все ж вибрався з тієї пастки і нарешті зміг втамувати

спрагу та голод. У мене був невеликий запас продуктів – рис, курятина;

але впродовж усього цього часу я взагалі нічого не їв, бо тоді пити хотілося

б ще нестерпніше. Отож спустився, вийшов до поселення, – був

страшенно виснажений, ледве ноги пересував. Побачивши мене, люди

дуже здивувалися; бо не очікували, що я відважусь на таку мандрівку та



51

Автостопом з Європи – в Океанію!

ще й повернуся звідти живим! Я ж нічого не сказав їм напевне – просто

запитав, як краще дістатися до вершини; а потім „робінзони” не чули про

подорожнього п’ять днів. Звісно, якби зі мною трапилося щось лихе,

ніхто б не кинувся на пошуки невідомого мандрівника з України, і я так би

й залишився лежати там, на вулкані... Шкода, звичайно, що не підкорив

вершину Сангеанг Апі. Ну, сам винен! Поставився до небезпечного

сходження надто самовпевнено й легковажно (все&таки на той час уже

не на один вулкан піднімався). Якби взяв хоча б достатню кількість води,

напевне, здійснив би свій зухвалий намір. Просто не очікував, що

випробування виявиться настільки серйозним”.

Михайло тоді ще невелику травму хребта отримав, але це йому

аж ніяк не завадило й далі цікавитися вулканами. „Взагалі, в

Індонезії, коли піднімався в гори, дуже часто якісь містичні збіги

відбувалися. Та й місцеві жителі щиро вірять у тамтешніх духів.

Наприклад, підкорюючи вулкан Рінджані (другий за висотою в цій

країні – 3720 метрів) на острові Ломбок, я спілкувався з людьми,

котрі присягались, що на власні очі бачили там привидів (причому

розповідали переконливо, в подробицях, дуже правдоподібно, –

точнісінько так, як пригадують про своє побачення з привидом в

Антонієвих печерах чернігівські науковці). Отож, якщо таємнича

постать мовчазного дідугана в старовинному чернечому одязі досі

блукає в наших печерах, чому б якимсь його індонезійським

„колегам” не вештатися ночами на вулкані Рінджані?! Опікуються

духи і найактивнішим тамтешнім вулканом Мерапі – охороняють

його від злих сил. До речі, над вершиною цього вулкану не раз

бачили НЛО... Мене також аномальні явища цікавлять, тож залюбки

побесідував би про життя&буття з якимсь духом. Однак, скільки не

ходив горами Індонезії, слухаючи усілякі містичні історії про місцеву

„нечисту силу”, так із жодним „реальним” привидом і не здибався.

Можливо, вони просто не побажали знайомитися з чужинцем?” –

примружує очі Павлюк.

„Побувавши на вулкані Чиремай, спускався в напрямку
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Лінгарджаті. Стежка – настільки натоптана, що здається, тут

ходять не туристи, а слони. На вершині і по дорозі бачив пляшки

та пластикові пакети з... сечею, а також – підвішені на деревах

футболки й навіть кеди. Щодо сечі – це здається кумедним, але

немало туристів свято переконані: справляти природні потреби

будьBде на горі – не можна! Тому й використовують для цього

пляшки, однак не жбурляють їх якомога далі, а розвішують це

„добро” на деревах або ставлять на скелі. Правда, я так і не

допетрав, як за цими віруваннями має вчинити той, кому

закортіло сходити „поBвеликому”?!”.

А малайзієць Соуфізан, котрий працював провідником на

найвищу гору Малайзії та острова Калімантан – Гунунг Кінабалу

(4050 метрів, це –найвища гора, на яку піднімався Павлюк),

розповідав Михайлові, що одного разу бачив там справжнісіньких

гномів. Він навіть спокусився взяти без дозволу химерну річ,

залишену ними, проте згодом схаменувся і повернув чужу власність

на те ж саме місце... Якось провідника страшенно налякала таємнича

жінка&привид, котра натхненно співала, зависнувши над землею. А

кульмінацією цієї науково&фантастичної бесіди стала оповідь

Соуфізана про неймовірну зустріч із чоловіком&привидом, який,

попри похмуру зовнішність, просто ввічливо попросив у малайзійця

закурити... Звісно, гарно погостювавши в оселі турботливого

господаря, українець цілком щиро подякував йому за теплий прийом

та задушевну розмову, проте засумнівався, чи все гаразд у цього

привітного чолов’яги з психікою...

„У селі Тарунг, на острові Сумба, – багато прихильників

релігії марапу, різновиду анімізму. Сумбанець із того села

розповідав мені, що якось занадто самовпевнений турист

наважився проігнорувати одну з найсуворіших заборон їхньої

віри – нахабно піднявся на поміст із будиночком, де мешкає дух

Марапу. Невдовзі порушник почав рвати на собі одяг і несамовито

репетувати! Таких заборон у цій релігії – немало й про всі треба
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знати заздалегідь, щоб уникнути покарання від грізного духа.

Хоч, відверто кажучи, я думаю, що резонансний випадок із

допитливим туристом – звичайнісінька вигадка, аби приїжджі

більше шанували місцеві традиції... Окремої уваги заслуговують

гробниці. Адже, коли сумбавець помирає, його не закопують у

землю, а беруть великі каменіBмегаліти (які здебільшого

прикочують з гір), обробляють їх у формі гробниці і кладуть

туди небіжчика. На церемонію похорон витрачаються немалі

гроші; а коли на той світ вирушає раджа чи інша знатна особа, в

жертву приносять сотні буйволів, корів чи інших тварин, а

найдорожчі речі кладуть разом із покійним. І хоч на Сумбі зараз

живуть, в основному, християниBпротестанти, вони теж

дотримуються давнього обряду поховання. До речі, коли я прибув

на Сумбу, саме помер мер „столиці” острова – міста Вайнгапу.

Але ховатимуть його лише наприкінці жовтня (лист датований

28 вересня – С.Д.), а то можна було б поглянути на церемонію”.

У надзвичайно гостинній Індонезії Михайло Павлюк мешкав 14

місяців. Відвідав острови Тимор, Роте, Флорес, Сумбава, Ломбок,

Балі, Ява, Суматра, Бангка, Белітунг, Карімата, Калімантан...

Подорожував виключно авто& та гідростопом. Ну, й, звичайно, сотні

кілометрів подолав пішки. А головне – пережив немало захоплюючих

пригод!

„На Тиморі, в Індонезії (бо є ж і незалежна країна – Східний

Тимор) я відвідав поселення туземного племені боті. Вони не

підстригають волосся, а скручують його на голові; не знають

індонезійської мови; мають статус села&королівства і власного

правителя; а їхні оселі відрізняються своєю архітектурою. Все це я

вичитав у довіднику й вирішив перевірити, настільки написане

відповідає дійсності. Незабаром переконався: довірливих туристів

обманюють! – докірливо супить брови Павлюк. – Будиночки в Боті

– такі ж, як і за його межами: круглі, солом’яні, з невеличкими

дверцятами, що ніби вросли в землю. Всі мешканці, яких я того дня
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зустрів, чудово розуміли мою індонезійську. Переважна більшість

туземців виявилися християнами, лише один із них ще дотримувався

релігії своїх пращурів&язичників і носив довге волосся”.

У Боті українець прийшов із супутником – Кріанусом (жителем

цього „королівства”), який ніс туди мішок із медикаментами для

місцевої лікарні. „До речі, незадовго до цього, коли я їхав на

попутному мотоциклі, капосна комаха (можливо, тутешня бджола)

несамовито вкусила мене в руку та груди. Три дні сильно боліло; а

потім одна добра жінка, в якої я ночував, дбайливо змастила ранки

якимсь зіллям, натхненно прочитала молитву й усе благополучно

загоїлося. От і не вір після цього у цілительок! – знизує плечима

Михайло. – В Боті Кріанус запросив мене до себе додому й пригостив

національною стравою племені – вареною твердою кукурудзою. У

будинку вождя мені запропонували залишити свої адресу та

побажання в книзі для гостей. Власне, я спілкувався лише з братом

„короля”, котрого називали „сірі&пінанг” (насправді індонезійською

це означає горіх бетель, відомий своєю тонізуючою й наркотичною

дією на людський організм). У цей час „Його величність” мав

нагальну справу на власному городі. Я написав у їхній „книзі”, що

був вельми радий зустріти людей боті. З цікавістю переглянув цей

та решту подібних зшитків і не знайшов там нотаток, залишених

своїми співвітчизниками. Отже, я виявився першим українцем, який

гостював у племені боті і заслужив королівський прийом – каву з

тістечками...”.

В місті Маумере, на острові Флорес, у кратері вулкану розташовані

чарівні трикольорові озера. Час від часу колір водойм змінюється під

впливом різних мінералів. „Я вирішив побачити це диво, правда,

кольорів виявилося лише два (можливо, сезон дощів вплинув). Одне

озеро – яскраво&зеленого кольору, найкрасивіше й найбільше. Поруч

– озеро з темно&коричневою, майже чорною водою, яка раніше була

червоною. А на деякій відстані від них знаходиться найменше озерце

– також коричневе. Там саме відпочивали індонезійці – двоє хлопців
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і дівчина, які розповіли, що раніше озера були значно глибшими,

проте щороку води в них стає все менше. Колись у зелене озеро

вкидали померлих людей – місцеві мешканці вірили, що в такий спосіб

їхні душі неодмінно потраплять до раю. Тому й зараз дно озера всіяне

кістками небіжчиків. Мене попередили, що спуститися до зеленого й

колишнього червоного озер – нереально (надто круті схили –

нещодавно тут загинув турист із Канади, який знехтував небезпекою).

Ну, теоретично можна було б спробувати, – замислюється Павлюк.

– Я обійшов озера й таки знайшов більш&менш прийнятне місце для

спуску; але раптом втрутився мій внутрішній голос і щосили

запротестував проти подібної авантюри. Інколи я ігнорую його поради,

але цього разу послухався...”.

Флорес – гірський острів з рівнинами лише на узбережжі і в

долинах річок. Дороги – не найгірші, але вузькі, тому швидкість, як і

скрізь в Індонезії, невисока, – за день можна проїхати 200&250 км

(навіть на джипах). Надто багато серпантинів (красивих, проте

небезпечних) і крутих поворотів. Але тут – справді неповторні

краєвиди, розкішні пляжі з чорного піску і навіть в одному місці, на

південному березі, – дивовижні пляжі з камінців блакитного кольору

(хоч жителі чомусь вважають їх зеленими). Власне, ці рідкісні для

інших країв камінчики – головне джерело прибутку місцевих

мешканців. Одні індонезійці старанно збирають їх, а інші приймають

товар, який потім успішно експортується, зокрема, до Сінгапуру та

В’єтнаму. На острові – багато вулканів (в основному, діючих, проте

невисоких – до двох тисяч метрів). Тут – велика кількість фруктових

садів, серед яких – немало мангових дерев. „Чомусь серед усіх

тропічних фруктів цей подобається мені найбільше. Правда, є ще

незрівнянний „durian”... – замріяно промовляє мандрівник. – Ось

тільки його складно дістати безкоштовно, а коштує ця смакота, якої

найбільше на Суматрі та Калімантані, надто дорого”.

У курортному містечку Пангандаран українець відвідав національний

парк із такою ж назвою: оглянув печери, подивився на тварин у лісі. Дивно,
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але олені тут зовсім не бояться людей. Багато мавпочок, які кумедно

випрошують ласощі. Є і птахи&носороги. Приємно, що все&таки вдалося

зберегти природу на острові Ява!

26 лютого 2008 року Михайло встановив особистий рекорд. Ні,

про вулкани цього разу не йдеться. Мандрівник 18,5 годин

безперервно просидів в інтернет&клубі міста Бандунг, розповідаючи

про свої пригоди друзям з „Адреналіну”.

„Якось запихав свій рюкзак у багажник легковика, – пригадує

Павлюк, – і водій раптом на повному серйозі поцікавився: „Слухай, а

зброї у тебе там випадково немає? А бомби? Що, як мене поліція через

тебе затримає?”. Такі настрої – результат минулорічних вибухів на

Балі. Втім, товариство в автівці виявилося на диво веселим: жартували

й сміялися всю дорогу, а потім одна з пасажирок люб’язно запросила

мене до себе в гості – заночувати...”.

Власне, подібних пропозицій вистачало, – скажімо, на Калімантані,

де мандрівника щедро пригощали й дарували гроші. Запам’яталася

українцеві миловидна дівчина Лі, котра, побачивши подорожнього,

привезла його на мотоциклі до себе додому і турботливо вклала в

ліжко.

Взагалі ж, на запитання про інтимні стосунки під час більш ніж

трирічної подорожі, мій співрозмовник відповідає стримано:

„Траплялося іноді. В основному, у В’єтнамі, адже Індонезія –

мусульманська країна, там із цим суворіше. Найгірше – у цивілізованій

Малайзії, де вночі у великих містах вештається багато повій.

Причому, зазвичай, це – чоловіки, які змінили стать; і поводяться

вони нав’язливо...”.

Проте Михайло запевняє, що не шукав проблем на свою голову. Тим

більше, справжній мандрівник, який подорожує автостопом, повинен

досягати всього безкоштовно, а повії – особи не безкорисливі...

„На острові Ломбок я гостював у селі Саде – культурному

центрі народності сасак. Там беруть шлюб навіть 13B14Bлітні

дівчатка (до школи місцеві діти, зазвичай, не ходять – батькам
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просто не вистачає грошей на навчання своєї малечі). Однак чоловік

має заплатити за наречену калим: якщо сватається односелець,

достатньо 400000B500000 рупій; а от чужинець, котрий уподобав

сасачку, мусить віддати 2B3 буйвола (вартість однієї тварини – 6

мільйонів рупій, тобто 600 доларів). Отож віддати доньку заміж за

нетутешнього юнака – неабиякий шанс розбагатіти для її батьків.

Мене запросив до своєї оселі молодий сасак Марсел. І його сестра

Оні відверто сказала, що дуже хоче взяти шлюб із багатим

іноземцем (адже їй уже – 23 роки!) і виїхати зі свого села кудись за

кордон; проте ніхто з туристів чомусь не бажає цього робити, не

прагне забрати її з собою. Оні ще жодного разу не бувала за межами

Саде, бо дівчатам взагалі не дозволяється залишати рідне село до

заміжжя. Розповідаючи це, вона навіть заплакала. Однак що я міг

вдіяти? Лише поспівчувати бідолашній дівчині, яка надто гарно

вихована, щоб просто втекти з дому у пошуках свого щастя...”.

Подорожуючи Індонезією, українець традиційно прострочив візу.

Власне, у цьому не було його провини – співробітники імміграційної

поліції міст Соронг і Джаяпура, не зважаючи на прохання мандрівника,

продовжити візу відмовилися. „Відверто кажучи, сподівався, що

вдасться викрутитися, як у Камбоджі. Однак в індонезійській

імміграційній поліції мене приголомшили штрафом: за 15 днів

нарахували 3000000 рупій (близько 340 доларів). Звісно, я

переконував їх, як тільки міг, але камбоджійський фокус не пройшов.

Порушення не пробачили і навіть штраф не зменшили. А на невинне

запитання: „Що станеться, якщо я не заплачу?”, ввічливо пояснили,

що в такому разі мені доведеться посидіти три місяці у в’язниці... –

чухає потилицю Павлюк. – От влип! Грошей у мене, звісно, не було,

тож звернувся до приятелів з „Адреналіну” – зателефонував Сергієві

Воробйову і попросив допомогти. Друзі виручили – одразу ж

надіслали 300 „баксів” (у рупіях вийшло 2638000), за що я їм дуже

вдячний. Хороші у мене товариші, надійні! Решту 400000 „достріляв”

у простих індонезійських жителів. Так, із Божою поміччю (і, звісно,
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„Адреналіну”!) уникнув тюрми”.

Візу українцеві продовжили (довелося сплатити ще 250 тисяч

рупій) і, відчувши жадану свободу, він вирішив пливти на острів

Роте. Пороми туди ходять кожні 9 годин. На запитання про квиток,

урочисто продемонстрував свою новоспечену „дорожню грамоту”

про „велику” експедицію з Європи – в Океанію, яку Михайлові

посприяв витворити автостопник Стас (він переслав другові

ксерокопію своєї дорожньої грамоти російською та англійською

мовами, а Павлюк, за допомогою місцевих жителів, переклав текст

індонезійською). „У нього – дозвіл!” – ошелешено вигукнули

білетери, шанобливо розглядаючи хитромудрий „документ”,

підписаний кмітливим приятелем з Уфи (хоч на цьому непоказному

папірці навіть печатки не було), і люб’язно пропустили „знаменитого”

мандрівника на пором. Спасибі Стасу! Потім ця кумедна „грамота” не

раз виручала Павлюка, коли добирався гідростопом до індонезійських

островів.

„Я вже розповідав про дивовижну Таман Міні&Індонезію –

павільйони на озері, в яких розташовані експонати з усіх островів

архіпелагу, – нагадує Михайло. – Так ось, у павільйоні&музеї Папуа

я познайомився з двома папуасами – Александером та Декі,

розпитував про їхній острів. Папуаси істотно відрізняються від

звичайних індонезійців: шкіра – чорна, мов у негрів, та й взагалі

вони більше на африканців схожі”.

У Джакарті мандрівник зайшов до посольства Папуа Нової

Гвінеї. Там висить довжелезний список країн, громадяни яких не

можуть отримати візу до Папуа. Серед них: Росія, Казахстан,

Узбекистан, Таджикистан, Румунія, Чехія, Словаччина та інші

держави&сусіди, а також – більшість країн Африки. Натомість

туристам із розвинених держав Європи й Америки приїжджати до

Папуа Нової Гвінеї дозволяється. Але найцікавіше, що України в

„чорному списку” немає! Тобто нашим громадянам папуаси свої

візи все&таки дають. Однак потрібно продемонструвати заздалегідь
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придбані квитки на дорогу, інакше справи не буде.

„І от я вже – на острові Папуа, в індонезійській його частині,

яка називається Іріан Джайя. Дістався сюди не без пригод. Плив

на вантажному контейнеровозі, але, засидівшись в інтернетB

клубі, спізнився на свій корабель; і вирішив, що рюкзак, залишений

на судні, поїхав далі – разом із „моїм” контейнеровозом. Втім,

насправді екіпаж корабля, не дочекавшись пасажира, переніс

рюкзак на склад. Потім, абсолютно випадково, мене розшукав

власник корабля і повідомив, де знаходиться „пропажа”. Казав,

що вже мало не продав рюкзак! Власне, я здогадувався, що люди

з судна могли перенести речі зниклого пасажира, але не

додумався зазирнути на склад. Отже, здавалося б назавжди

втрачений рюкзак щасливо повернувся до свого господаря.

Правда, радіоприймач всеBтаки поцупили (а, може, хтось просто

не сподівався, що „загублений” крам дочекається хазяїна?).

Незабаром мені вдалося наздогнати і свій корабель, – стояв на

якорі у місті Манокварі і мав уже відпливати. Знову поталанило!

До судна причалив разом із його агентом на моторці. Залізний

трап не спустили, тож видерся на борт по мотузяній драбинці.

Всі дивувались, що білий містер, який так несподівано зник,

раптом знову опинився на кораблі”.

У Папуа Михайлові сподобалося озеро Сентані, розташоване в

горах, поблизу міста Джаяпура – „столиці” Іріан Джайя. Запам’ятався

і півострів Кепала Бурунг (його назва перекладається як Пташина

Голова). Півострів дійсно нагадує голову пернатого; до того ж, далі

він звужується (це – так би мовити, пташина шия) і закінчується

„тулубом” (вся інша частина острова). Кепала Бурунг – той самий

півострів, на якому ще порівняно недавно виявили „загублений світ”

з багатьма новими, незнаними до цього видами комах і тварин.

Хоч українець знаходився буквально поруч із Папуа Новою

Гвінеєю, потрапити туди так і не вдалося. Бюрократичні перепони з

отриманням візи все&таки виникли – потрібно було змарнувати
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немало часу й зусиль, аби нарешті сподобатися гоноровим

тамтешнім чиновникам. Втім Михайло вирішив, що крихітка Нова

Гвінея – просто не варта таких жертв. На острові Папуа він уже

побував, натомість відчайдушний мандрівник отримав можливість

відкрити для себе нові, небачені досі країни.

Східний Тимор
„Отримав візу Східного Тимора, – продовжує свою розповідь

Павлюк. – На кордоні були проблеми – просили показати гроші

(хотіли пересвідчитися в моїй платоспроможності). А де ях візьму?!

Ну, в одному місці не пропустили, то в іншому проскочив. Усе

нормально! До речі, місцеві мешканці розповіли мені таку історію.

Начебто в районі Набіре, в горах, живе туземне плем’я, що

складається тільки з жінок. Вони викрадають чоловіків (котрі, не

здогадуючись про небезпеку, опиняються на дамській території),

ґвалтують їх і потім вбивають. А коли народжуються немовлята,

залишають лише дівчаток. Мені навіть місце на карті показали, де

мешкають новітні амазонки, – село Кадета. І хоч немало моїх

супутників підтвердили почуте, я все ж не надто повірив у існування

войовничих панянок. Однак і перевірити на власному досвіді, що й

до чого, не захотів; адже мене тато з мамою чекають...”.

Східний Тимор (або Тимор Леште, як називають свою державу місцеві

жителі) став незалежним порівняно недавно. Столиця – Ділі, маленьке

місто; але там багато миротворців ООН. Раніше це була індонезійська

провінція, однак місцеві мешканці вирішили відокремитися. Звісно, уряд

Індонезії з цим не погодився і розпочалася запекла війна. Врешті&решт

східні тиморці   вибороли свою самостійність, а мирне співіснування двох

держав забезпечують оонівці.

Михайло познайомився з українським лікарем – Ігорем Андрєєвим

з Херсона, який опікувався місцевими селянами. Співвітчизник радо

запросив Павлюка в гості, подарував багато одягу, ліки від малярії,

50 доларів та посадив на літак до Ділі.
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„Зараз життя у Східному Тиморі практично не відрізняється

від того, що я бачив у сусідній індонезійській провінції – деB

небудь на Молукських островах, у глибинці: дороги – погані,

більшість сіл досі не електрифіковані, без нагляду спокійнісінько

розгулюють свині, корови та буйволи (у Тимор Леште ще

багато коней, але розводять їх, в основному, задля м’яса; а

буйволи тут – головна тяглова сила у вирощуванні рису).

Населення живе бідно. У Східному Тиморі селяни про електричні

лампочки навіть не мріють. Тут це – така ж дивовижа, як,

скажімо, комп’ютер за радянських часів. А традиційні бамбукові

будиночки на палях із малесенькими дверцятами, в яких

постійно живуть місцеві мешканці, мало чим відрізняються від

добре відомої нам із дитинства казкової хатинки на курячих

ніжках, куди іноді заманює довірливих подорожніх підступна

Баба Яга. У порівнянні з цими екзотичними хижками, деякі

будинки індонезійських тиморців виглядають розкішними

палацами... Зовнішністю жителі Східного Тимора відрізняються

від індонезійців: волосся у них, зазвичай, кучеряве, як у папуасів,

а шкіра – темніша”.

В Індонезії поїздка до Тимор Леште досі вважається ризикованою,

особливо це стосується Ділі. Однак Михайло, який мешкав у столиці в

оселі співробітника ООН, спокійнісінько вештався ночами, абсолютно

не переймаючись небезпекою. „То це – Ділі, а в селах – ще спокійніше

(власне, всю місцевість поза столицею можна вважати сільською, адже

тутешні райцентри, в яких мирно пасуться корови, мало нагадують

сучасні міста). Люди в сільській місцевості – надзвичайно гостинні і

радіють гостеві не менше, ніж в Індонезії, прагнуть усіляко догодити

подорожньому. Адже тут уже тривалий час не було туристів. По суті,

єдині іноземці – представники ООН на джипах та вояки австралійської

армії, – уточняє Михайло. – Правда, жінки і діти (особливо дівчатка),

коли я стояв на трасі, очікуючи „попутку”, все&таки побоювалися

підозрілого чужинця й насмілювались пройти повз „страшного”
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дядечка з рюкзаком лише у супроводі місцевих чоловіків; а то й взагалі

звертали зі стежки до першого&ліпшого будинку, аби лише перечекати,

доки подорожній поїде геть”.

Взагалі ж, клімат, флора, характер людей, їхнє ставлення до

іноземців – такі, як і в сусідній країні. Там чудово говорять по&

індонезійському. Власне, у Східному Тиморі цю мову досі вивчають у

школах, тому володіють нею практично всі, навіть діти (як у нас –

російською), хіба що за винятком деяких людей похилого віку. А між

собою місцеві жителі розмовляють, зазвичай, національною мовою –

тетун, яка має кілька діалектів, розповсюджених серед місцевих племен.

„А ось вітаються тут, як правило, португальською, – пригадує

мандрівник. – Вони розуміють цю мову, адже раніше Східний Тимор

був колонією Португалії. Іду, а мені посміхаються й промовляють

привітно: „Betarde!” (тобто „Здрастуйте”). Я відповідав індонезійською:

„Selamat pagi, siang, sore, malam” (що означає „добрий ранок, день,

вечір, ніч, – залежно від ситуації). Начебто кожен іноземець, який

приїхав сюди, неодмінно повинен знати португальську!”.

 „Незабутній та небезпечний випадок стався в Ділі – під час

моєї спроби відвідати представництво ООН (мабуть, насправді

то була військовоBповітряна база), де, за словами місцевих,

працює багато російських льотчиків. Тож я, недовго думаючи,

захотів з ними поспілкуватися. Коли підійшов до КПП, охоронецьB

індонезієць попередив непроханого гостя: „Не заходь усередину,

не маючи перепустки”. Втім висловлювався він спокійно, не

наполегливо, ніби між іншим, та й не пропонував отримати мені

документ. От я й розслабився, міркуючи, що це –не така вже

поважна організація. Тому розгулював собі спокійнісінько в дворі

та зазирав у кабінети, шукаючи російських льотчиків. Хтось із

тамтешніх співробітників (білих іноземців) запевняв мене, що

один з пілотів невдовзі має прийти. Тож я безтурботно

вештався далі: виходив назовні і бесідував із товариським

охоронцем, знову повертався на подвір’я, чекаючи на когось із
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льотчиків. Проте гуляння оонівською базою не минуло безкарно.

Раптом вийшов якийсь темношкірий високий чоловік. „Привіт, як

справи? – поцікавився з удаваною посмішкою, наче побачив

старого доброго друга. – А  де твоя перепустка? Немає?!”. І

тут він одразу ж забув про свою люб’язність, суворо промовив:

„Ну, тоді я викликаю поліцію й тебе зараз заарештують!”. Я

показав на недолугого сонюBохоронця, що ловив ґав і спробував

пояснити: „Він мені не давав перепустку до представництва, а я

її не просив, бо цей добродій не наполягав”. Після деяких

„розбірок”, я подумав, що вже можу піти звідси й покрокував на

вихід. Але не встиг зробити й десяти кроків, як почув від

начальникаBнегра: „Стій! Якщо ти зараз підеш, то матимеш дуже

великі проблеми!”. Тому мені довелося чекати, доки не з’явилися

правоохоронці. Поліцейський, який трохи вмів розмовляти

російською (хоч і не був слов’янином), зажадав, аби я показав

паспорт, а почувши, що перед ним – мандрівник, велів пояснити:

„Чому пана іноземця так зацікавила повітряна база ООН?”.

Довелося виправдовуватися: мовляв, просто прийшов провідати

другаBльотчика, але той вчасно не з’явився. Як не дивно,

поліцейські мені повірили й незабаром відпустили з миром. Отож

не вийшло з мене „шпигунаBдиверсанта” – відбувся лише легким

переляком. Можливо, посприяла моєму швидкому визволенню і

згадка про російських пілотів, яких там шанують. Але шкода

охоронцяBіндонезійця – ох і влетіло йому, напевне, адже

начальник так тоді сварився! Власне, я теж винен, що не

попросив перепустку. Пізніше я зустрів того чолов’ягу на

вулиці в Ділі. Виявилось, що він зовсім не сердиться на мене і,

наскільки я зрозумів, далі працює у представництві ООН. До

речі, з двома льотчиками я таки здибався в іншому місці,

проте вони до мандрівника з Придесення (фактично їхнього

сусіда, адже Чернігівщина межує з Брянською областю

Російської Федерації) поставилися абсолютно байдуже. А
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може, дійсно були надто заклопотані справами...”.

Зовсім несподівано, незаплановано Михайлові Павлюку поталанило

побувати ще в одній екзотичній країні, куди звичайному туристу потрапити

складно.

Бруней
„Бруней – султанат, дуже невеличка країна, яка багатіє завдяки

своїм нафтовим та газовим родовищам, – розповідає Павлюк. –

Власне, я не збирався туди їхати (надто жорсткі умови отримання

візи!). Але допоміг випадок. Мені знадобилося перебратися з однієї

частини малазійського острова Борнео – в іншу, і на цьому шляху

опинився Бруней. Отож треба було якось його обійти – розумів: не

бачити мені тамтешньої візи, як своїх вух! І, дійсно, ніхто б її не дав. От

якби я був не голодранцем (автостопником з України, у якого вітер в

кишенях свище), а заможним високопосадовцем чи бодай скромним

українським олігархом, тоді – звичайно, інша справа. А так –

звиняйте, пане! Спробував обійти „місце для обраних” (подивився на

карті – ніби є якісь стежки&доріжки в джунглях), але не вийшло... Що

ж робити? Несподівано виручив новий приятель&малайзієць. Я

ночував у нього вдома, між іншим, розповів про свою проблему; і,

уявіть собі, цей добродій вирішив поклопотатися про українського

мандрівника! Тож, коли мені знадобилося продемонструвати свої

статки прискіпливим чиновникам із посольства Брунею, я недбало

вийняв із кишені 800 доларів (взагалі, вони зажадали побачити, як

мінімум, три тисячі „баксів”, але моїх купюр, звісно, ніхто вже не

рахував). Зрозуміло, долари мені позичив товариш і я одразу ж їх із

полегкістю повернув за межами посольства. Не знаю, який із мене

актор, однак справу було зроблено... У Брунеї практично всі їздять на

автомобілях – навіть дорогих, „крутих” мотоциклів я там не бачив (чи

не в кожного члена сім’ї – власна автівка!)”.

Брунейці живуть заможно, але, не зважаючи на це, раді гостям.

„Бруней – країна добрих, безкорисливих людей. Наприклад,
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побачивши мене, новозеландці (не туристи, а місцеві жителі)

одразу ж поцікавилися, чим можуть допомогти; влаштували

мені екскурсію містом, подарували 10 рингіт на їжу. А опівночі

(!), коли вже залишав Бруней, зупинилася дівчина і сама

запропонувала підвезти, куди мені потрібно. І що ви думаєте?

Заради незнайомого подорожнього, гнала автівку майже до

самого кордону. Це ще раз підтверджує, настільки безпечна

країна – Бруней! У Малайзії, а тим більше в Індонезії, вночі

навіть чоловіки бояться зупинятися. А тут за кермом – жінка,

проте жодного страху в її поведінці чи бодай якоїсь недовіри

до дивного пасажира (автостопника!) я не відчув”.

Буквально за кілометр від кордону з мандрівником трапилася

ще одна пригода. „Побачив начебто порожній будинок (в усякому

разі, в оселі нікого не було); а мені вже хотілося спати. Ось і

влаштував собі там нічліг: чисто, прохолодно, безпечно... – солодко

потягується Михайло. – Правда, дошкуляли комарі, а я вже не міг

намаститися від цих кровопивць оонівським засобом, який мені

щедро подарував у Східному Тиморі український лікар (чудова річ і

комарів відлякувала надійно, такої тепер не дістанеш; але хтось

нахабно поцупив її в Мірі – просто з мого рюкзака!). Отож

прововтузився до самого світанку і тільки коли біля моїх вух вщухло

неприємне дзижчання, нарешті закуняв. Втім, насолодитися

спокоєм вдалося недовго – до оселі навідалися господарі&

малайзійці і, угледівши мою заспану мармизу, негайно викликали

поліцію. „Тут – біла людина!” – вигукували вони. Так у Малайзії

прийнято називати іноземця з європейською зовнішністю (в

Індонезії говорили „булє”), хоч у самих малайзійців шкіра – не

набагато темніша, тим більше у жінок, котрі навмисне уникають

сонячних променів, щоб виглядіти якомога білішими. Поліцейські

не забарилися, але розмовляли приязно, – попросили підвестися й

поїхати з ними до відділку. Там також зі мною поводилися нормально

– розглядаючи паспорт, розпитували про країни, в яких побував, і
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дивувалися, слухаючи мої відповіді. Задоволені, підвезли мене до

кордону й невдовзі я знову опинився в Малайзії”.

Втім на цьому подорож українця не закінчилася.

Філіппіни
„До Філіппін, на острів Мінданао, у місто Замбоанга, я приплив

на поромі. Одразу ж з’явилося багато напівоголених, у ганчір’ї,

людей на човнах і заходилися просити гроші у пасажирів. І якщо

якийсь добродій кидав їм монетку чи їжу й не влучав у човен, ці

люди, не довго розмірковуючи, стрибали у воду, аби підібрати гроші.

Це при тому, що на багатьох човнах були потужні двигуни... –

дивується Павлюк. – Мимоволі подумав: такими контрастними

можуть виявитися всі Філіппіни! Невдовзі дізнався, що то були люди

народності баджао (морські цигани), які все життя мешкають у

човнах, перепливаючи з одного острова на інший”.

Філіппіни – найбільш християнська країна Азії: з 88 мільйонів

жителів 83% – католики і 9% – протестанти, а мусульманську віру

сповідують 5% громадян. Тут дві офіційні мови – тагалог і

англійська. Немало філіппінців, особливо у великих містах,

розмовляють англійською, – так само, як жителі Малайзії. А мова

тагалог стала національною лише недавно – після конкурсу серед

багатьох інших мов архіпелагу; нею говорять, в основному, тагали

– народність острова Лусон. Близько 40 відсотків цієї мови –

іспанські слова, адже 380 років Філіппінами володіла Іспанія.

„Місцевість, де я зараз перебуваю (західна частина острова

Мінданао) вважається небезпечною, адже неподалік переховуються

терористи з угруповання „Абу Саяф”, які домагаються незалежності

цієї території та „спеціалізуються” на викраденні іноземців. Але в

самій Замбоанзі – цілком спокійно, тільки чимало охоронців з

автоматами перед входом до різних закладів, що трохи дратує.

Самі ж терористи, як кажуть, базуються на сусідньому острові

Басіліан, тому мені дуже не радили вештатися там. Взагалі ж,
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ситуація на Філіппінах дещо нагадує індонезійську. Ця держава –

бідніша за Малайзію і Таїланд. На дорогах – багато моторикш, джипні

(різновид громадського транспорту, довгий джипоподібний засіб

пересування). Вулиці – вузькі і, на відміну від Індонезії, Лаосу та

Камбоджі, немало людей увечері прогулюються пішки”.

Філіппінці зовсім не відрізняються зовнішністю від індонезійців

та й характер у них – схожий. Але іноземця тут називають не

„містером”, а „сером” або „френдом” і не надто дивуються

чужинцям.

„Нині мешкаю в домі свого приятеля Жакі. Він – „голубий” (а,

може, трансвестит, не знаю, – я не надто великий фахівець щодо

сексменшин). Втім, Жакі тут такий – не один; місцеві „голубі”

прекрасно поводяться і дуже добре ставляться до гостя,

буквально завалюють усілякою смачною їжею. Тому я й вирішив

поекспериментувати і зупинився у Жакі. Мабуть, на Філіппінах –

багато „голубих”, як і в Таїланді, й треба до цього звикати...

Тутешні мешканці люблять побазікати, причому теревенять вони

іспанськоBкреольською мовою чабакано, якою розмовляє лише один

відсоток населення і тільки тут, у Замбоанзі”.

На превеликий жаль, 80 відсотків філіппінців нічого не знають про

Україну і навіть ніколи не чули про неї. „Коли я називав свою

Батьківщину, вони, зазвичай, перепитували незнайоме слово багато

разів і висували власні гіпотези, що Україна – це частина США... –

сумно говорить Михайло. –  Футбол на Філіппінах не розповсюджений

– самі не грають і не дивляться телевізійні трансляції матчів, тому тут,

на відміну від Індонезії, навіть не чули про Андрія Шевченка! Натомість

місцеві мешканці захоплюються баскетболом. Це – найпопулярніший

вид спорту на Філіппінах, баскетбольні майданчики є скрізь, навіть у

найменших селах. Ще тут полюбляють бадмінтон, грають у більярд (на

гроші) і влаштовують півнячі бої (бійцівських півнів для таких забав

спеціально вирощують на фермах)”.

Також філіппінці – дуже азартні і обожнюють усілякі лотереї.
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Увечері, навіть на площі невеликого села, можуть влаштувати таке

собі примітивне казино: підкидають кубики з цифрами, крутять

барабани та інші „колеса фортуни”. Все це, на перший погляд,

здається звичайнісіньким „лохотроном”, як у нас, в Україні; однак

тут – все чесно, ніхто нікого не обманює!

„Якщо Малайзію називають „країною без обличчя”, то, до певної

міри, те ж саме можна сказати і про Філіппіни: держава швидко

американізується, втрачаючи свою самобутність. Знаєте, який тепер

там найпопулярніший напій? Кока&кола! Вона продається скрізь у

скляних пляшках від найменшої (за 12 песо) – до найбільшої,

півторалітрової, і вважається універсальним напоєм на всі випадки

життя. А ще там – сила&силенна усіляких гамбургерів та хотдогів,

які на Філіппінах називають народною їжею (гамбургер коштує лише

15 песо). Скрізь лунає англійська, навіть чисел тагальською мовою

ніхто не називає. Також я ніколи не чув, щоб хтось вибачався

тагальською („імагпауманхін”) або вітався зі співвітчизниками

колоритною національною мовою, а не загальновживаними

англійськими фразами, – хитає головою Павлюк. – Однак я все&

таки придбав англо&тагальський словник, щоб вивчити бодай деякі

слова. Прикро лише, що мене, іноземця, це цікавить, а місцевих

жителів – ні. Тому намагався навертати їх на шлях істинний –

пропонував говорити мовою тагалог хоча б „вибачте”. Також є

прекрасні тагальські слова „ginoo i ginand” (пані та панове), але

філіппінці їх чомусь зовсім не використовують і навіть у спілкуванні

між собою вживають банальне „сер”. Усе це – результат 50&річної

присутності США на Філіппінах і вплив американського маскульту.

Вам це нічого не нагадує? Хіба мільйони українців не так само

прагнуть бездумно копіювати все американське та російське?!”.

Харчувався мандрівник, в основному, в народних „eatery”, де

продають дешеву їжу домашнього приготування. Тільки, якщо в

Індонезії її розкладають на тарілки, у Філіппінах страви знаходяться

в алюмінієвих каструлях, накритих кришкою, рідше – у пластикових
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коробках. Люди підходять, зазирають всередину і вибирають те, що

їм смакує.

„Це можуть бути тушковані шматочки свинини, яловичини, рідше

– курятини у різних підливах, а також – варені овочі, боби чи квасоля

і супи. Ціна однієї порції рису – 5&10 песо (12&25 центів), а порції

курятини – 25&30 песо (60&80 центів). Тобто за один долар можна

нормально наїстися! – запевняє Михайло. – Гарячий чай філіппінці

зовсім не п’ють, а каву в їдальнях не прийнято подавати готовою.

Приносять термос із кип’ятком, кружку, ложку, пакетик розчинної

кави та цукор; і гість власноруч готує духмяний напій. Продаються

недорого й булочки та тістечка (від 2 – до 15 песо), та мені вони

чомусь не смакували”.

Інтернет&кав’ярні розповсюджені скрізь і недорогі (20&25 центів).

„Проте майже всі „окуповані” тупими геймерами, які постійно

репетували, верещали і заважали працювати! – обурюється мій

співрозмовник. – Також на Філіппінах, навіть у заможних людей,

не прийнято роззуватися, коли заходиш до оселі (в Індонезії й

Малайзії це було б неприпустимо!). У бідних хатинках вмиватися

незручно – там у туалетах часто немає дверей, а замість них чіпляють

ганчірку, яка не завжди повністю затуляє простір усередині.

Звичайно, мене така „публічність” бентежила; однак місцеві жителі

аніскільки не соромляться, навіть коли справляють природні

потреби...”.

Філіппінські заправки влаштовані „по&європейському”. Тобто там

у туалетах немає крану чи бодай відра з водою, – лише унітаз, тому

не можна помитися. А якщо раптом десь і є заповітна раковина з

краном, то таку „розкіш” неодмінно зачиняють на ключ, який треба

щоразу випрошувати у персоналу.

„Тутешні мешканці загалом спокійніші за індонезійців, –

стверджує Михайло. – Хоч іноді вони – непередбачувані. Можуть

дуже гарно поставитися – запросити в гості, нагодувати. Але

трапляється й навпаки. Одного разу я мився в туалеті і якийсь дуже
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надокучливий чолов’яга увесь час швендяв поруч – стукав мені,

навіть у віконце зазирав, кидав пляшки. Я так і не збагнув, що він від

мене хотів...”.

Місцеві жителі – не такі гостинні, як індонезійці. Але, коли

мандрівник просився переночувати, у сімдесяти випадках зі ста його

запрошували в дім. Тому у наметі спав не часто – тільки коли хотів

побути на самоті. Проте у філіппінських оселях подорожнього

сприймають не як бажаного, дорогого гостя, – просто співчувають

людині, що потребує допомоги. „Між іншим, мене не раз плутали з

місіонером, – мабуть, тому, що під час подорожі відростив бороду...

– посміхається Павлюк. – На мій погляд, найпривітніші люди живуть

на островах Міндоро, Ромблон і Масбат. До речі, будь&яку білу

людину там називають американцем. Не раз чув про себе: „Куди той

американець іде?” або: „Привіт, американцю!”... Я вже розповідав

про свого приятеля – трансвестита Жакі. Виявилося, що такої

публіки на Філіппінах – дійсно, дуже багато. Однак ці люди –

надзвичайно приємні у спілкуванні й абсолютно безпечні. Власне,

серед тих, хто охоче запрошує гостя на нічліг, 30 відсотків – саме

люди нетрадиційної сексуальної орієнтації”.

У Філіппінах вельми популярні караоке&бари, адже співати тут

люблять. „Ніхто, правда, не переймається – милозвучний у нього

голос чи ні, зате співають від душі! – сміється Михайло. – Однак

філіппінські пісні лунають значно рідше, ніж хіти західних груп на

кшталт „Modern Talking” чи „Scorpions”. Особисто мені дуже

подобається одна філіппінська пісня у виконанні Sarah Geronimo”.

Спиртне філіппінці п’ють доволі часто – і на свята, і в будні.

Причому можуть пригостити просто на вулиці. „Ідеш собі і раптом

привітні добродії ненав’язливо запрошують „американця” побути у

їхньому теплому товаристві. Що ж, чудова нагода випити дещицю

рому чи пива і весело потеревенити! До речі, найдешевше пиво

коштує всього 17 песо за жерстяну банку, – жваво інформує Павлюк.

– Однак, не зважаючи на масове вживання алкоголю, ніякої
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особливої агресії у людей напідпитку, як це нерідко трапляється у

нас, я не спостерігав. Тут просто не прийнято напиватися, мов чіп!”.

У Філіппінах Михайло Павлюк підкорив 8 вершин тамтешніх

вулканів.

„Коли вирішив підніматися на вулкан Апо (найвищу гору країни –

майже три тисячі метрів), до мене причепилися військові (ними там

усе село нафаршироване), лякаючи партизанами з „Нової Народної

Армії” (запевняли, що саме зараз проводиться спецоперація проти

терористів, тому перебувати в цій місцевості, особливо вночі,

супернебезпечно). Звісно, на вулкан іти заборонили, натомість

забажали перевірити вміст мого рюкзака. Я довго не погоджувався,

проте вони наполягали – схоже, всерйоз сподівалися знайти там

бомбу чи зброю. Мовляв, тут просто так, без автомата, не

вештаються. Інша справа, якщо в рюкзаку – „крута” зброя та

вибухівка! Можна чудово порозважатися на дозвіллі: постріляти

в горах і підірвати бомбочку на вершині, відзначивши в такий спосіб

її підкорення. Ось як вони міркують – навіть іноземцеві не

довіряють... Коротше, вмовили мене не підніматися на засмічений

терористами вулкан. Почимчикував далі; але по дорозі зустрів

гурт людей, які пояснили, що партизани „Нової Народної Армії” –

дуже хороші люди (жодного місцевого жителя не скривдили,

навпаки допомагають їм). Та й немає зараз партизанів на вулкані,

вони – зовсім в іншому місці... Ну, якщо немає, то чому я повинен

виконувати накази тупоголових вояків?!”.

Незабаром українець уже святкував свою чергову перемогу на

вершині вулкану Апо.

„Чи не єдина неприємна річ на Філіппінах – поганий автостоп, –

супить брови Михайло, – значно гірший, ніж, наприклад, у Малайзії

(фактично такий самий, як і в Китаї). На трасі можна простояти 2&3

години й ніхто на тебе не зверне уваги. „Мабуть, білий сер щось

плутає, зупиняючи нашу машину, – міркують місцеві водії. – Йому

треба автобусом їхати!”.
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Біля входу у 70&метровий водоспад Катібавасан (на маленькому

острові Камігуїн) сиділа нахабна мавпа, яка намагалася поцупити їжу

у туристів. Хтось навіть табличку почепив, аби довірливі іноземці

трималися від неї подалі... А на острові Бохол у „Tarsius Visitor Center”

Михайло бачив  філіппінських тарсіусів (лемурів&довгоп’ятів). Там

вони живуть не в клітках, а в звичних умовах. Це – найменші примати

на планеті, розміром із невелику мишу з величезними очима (у 150

разів більшими, ніж у людини). Вони навіть швидше жабку нагадують,

бо так само стрибають. Можуть повертати голову на 360 градусів і

ведуть нічний спосіб життя, а вдень висять нерухомо на гілці дерева.

Мешкають лише на філіппінських островах Бохол, Мінданао, Самар і

Лейте; але в природних умовах ці милі тваринки зустрічаються нечасто.

„Саме після відвідин „Tarsius Visitor Center” трапилася ще одна

прикра пригода з поліцією, – хмурніє Павлюк. – Щоб дістатися туди,

я зупинив мотоцикліста. Як завжди, поцікавився: „Куди їдете?”. Той

привітно посміхнувся і відповів: „У Корелла”. Отже, нам по дорозі!

Звісно, попередив його: мандрую безкоштовно – автостопом. Однак

не сказав, що зовсім не маю грошей (я взагалі остерігаюся таке

говорити, особливо поліцейським, аби помилково не сприйняли

мене за жебрака, безхатька чи якийсь кримінальний елемент). Ну,

поїхали... Спочатку мотоцикліст видався мені доброю, сердечною

людиною – поводився напрочуд ввічливо, підвіз до самісінького

„Visitor Center”. Тож уявіть собі моє збентеження, коли, акуратно

висадивши пасажира, цей милий добродій раптом зажадав за свою

послугу конкретних грошей! Звичайно, я категорично відмовився

платити – дохідливо пояснив, що ніколи не змінюю власних рішень.

Бачили б ви в ту мить його перекошену пику! Але хіба я заздалегідь

не застерігав про свої наміри? Хіба замовляв таксі? Ну, то хай не

буде таким хитруном... Зайшов до „Visitor Center”, показав свою

„грамоту, – пропустили безкоштовно. Подивився на тарсіусів –

отримав задоволення...”.

Але на виході Михайла вже очікували суворі поліцейські. „Таке
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враження, що у них просто не було настрою й хотілося зірвати на

комусь свою злість! – зітхає мандрівник. – Тільки&но угледівши

потрібного „клієнта” (тобто мене – скромного іноземця у непоказному

одязі), ці бундючні істоти надійно оточили бідолашну „жертву” і

заходилися нервово, недоумкувато прискіпуватися, неначе „рідні”,

радянські рекетири – до дрібного чернігівського підприємця у

злиденних 90&тих: „Ти! Чому не заплатив мотоциклісту?! Чому не

придбав квитка до „Tarsius Visitor Center”?! Негайно плати!!!”. Ні,

дорогенькі, не на того натрапили. Скільки разів у мандрах мене вже

брали під білі рученьки усілякі типи у формі... Власне, квиток коштував

20 песо – не таке вже й велике багатство. Та й „послуга” мотоцикліста

ніяк не вартувала циркової вистави за участю кількох поліцейських.

Однак мій „таксист” терпляче стовбичив поруч і давав „свідчення”

(до речі, він і викликав „ментів”); а стражі порядку навіть не бажали

слухати мої спокійні, ввічливі аргументи, лише повторювали, мов

приручені папуги: „Плати! Плати! Плати! Ти мусиш віддати гроші!!!”.

Втім мандрівник не здавався, а поліцейські не відчіплювалися.

„Присмоктались, неначе п’явки... – енергійно жестикулює Павлюк.

– Так ми і гиркалися дві години поспіль, ніби і їм, і мені робити

нічого. Я аж розсердився: „Ну, де ви взялися на мою голову? Це ж

треба бути такими ідіотами!”. Нарешті ці мудаки ухвалили „мудре”

рішення: повезти мене на острів Панглао – в офіс туристичної

поліції. Звісно, пертися бозна куди (зайвих 30 кілометрів – і це лише

в один бік!) та ще й у супроводі тупоголових поліцейських, – дуже

не хотілося; але довелося, інакше просто б не відкараскався від них...

На щастя, начальник виявився значно розумнішим за своїх підлеглих

– спілкувався приязно. А помітивши в моєму паспорті візу Тимора

Леште, взагалі подобрішав – сказав, що теж бував у цій країні і радо

вислухав мої враження про східних тиморців. Врешті&решт ми

настільки порозумілися, що мене не лише відпустили, як то кажуть,

на всі чотири боки, а й навіть нагодували у поліцейському відділку.

От які різні люди працюють в одній установі! Прикро лише, що кілька
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пихатих телепнів фактично поцупили у мене півдня...”.

У селі Баклайон на острові Бохол Михайло побував у найдавнішій

філіппінській церкві, яку виготовлено з коралового каменя у 1595

році. Взагалі ж, красивих старовинних коралових храмів багато й

на інших островах. А візитівкою Бохола вважаються Шоколадні

пагорби. Розташовані вони в центрі острова, поблизу села Кармен.

Уявіть собі приблизно 1200 майже однакових, вкритих травою,

пагорбів заввишки 40&120 метрів.

„Відверто кажучи, ці пагорби вражають не так, як би цього

хотілося властям, – стинає плечима Павлюк. – Але туристи туди

злітаються, наче мухи на мед! Центральний пагорб має готель та

східці нагору; отож можна оглянути всю панораму. А ще там

пропонують сфотографуватися на згадку – підстрибнути над

пагорбом із мітлою в руках, імітуючи, очевидно, середньовічну

відьмочку. Можна також сентиментально обняти пагорб руками, що

невибагливі туристи, в основному, й роблять”.

Появу такої кількості однакових пагорбів науковці пояснюють

так: раніше тут плескалося море, а потім, на місці коралів, поступово

утворилися знамениті „горбочки”. А Шоколадними їх назвали тому,

що в сухий сезон набувають специфічного коричнюватого кольору.

Ось такий „набір ласощів” довжиною майже 20 кілометрів...

„Побував у місті Себу (720000 мешканців) – бруд, пил,

сморід! Не встиг кроку ступити, а вже забруднив ноги...

ЧоловікиBфіліппінці мають дурнувату звичку справляти

природні потреби прямо на місці – там, де їм захотілося

(зазвичай, біля найближчої стіни). Це при тому, що туалетів

вистачає – на заправках, у їдальнях, та де завгодно! Однак

треба ж пройти зайвих 50 метрів... Що вдієш – така культура!

А цікаве місто Себу тим, що сюди в 1521 році приплив Магеллан.

Славетний мореплавець розпочав завзято розповсюджувати

серед місцевих тубільців католицьку віру, проте за кілька

тижнів загинув у поєдинку з вождем племені ЛапуBЛапу на
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острові Мактан (там і знаходиться його могила). У центрі

міста височіє Магелланів Хрест – його встановив сам

мореплавець, ступивши на землю Себу. Правда, нині це місце

істотно модернізували – обнесли дахом і стінами з дорогих

кам’яних матеріалів”.

Там же, в Себу, знаходиться форт сан Педро, збудований у 1565

році засновником католицизму на Філіппінах – іспанцем Мігелем

Лопесом де Легаспі. Виготовлений форт із коралу, нагорі – багато

гармат...

„Відвідав я і Парк метеликів, яким багато років опікується

родина Хумалон. Думаю, це – одна з найповніших філіппінських

колекцій. Господиня Хуліан Хумалон, літня жінка китайської

зовнішності, влаштувала мені чудову екскурсію по саду, де під

сітками знаходяться найрізноманітніші метелики, гусениці та

лялечки. А в просторому будинку розміщується унікальна

колекція жуків, бджіл і бабок з різних країн світу (родина

Хумалон постійно поповнює її, обмінюючись найцікавішими,

найрідкіснішими екземплярами з такими ж авторитетними у своїй

царині колегами). В окремій галереї – картини, виготовлені з

крил метеликів. Це – справжнє мистецтво!”.

Потім мандрівник перебрався на острів Негрос. Його називають

островом водоспадів, печер (яких тут – сотні) та цукрової тростини

(її плантації – найбільші в державі, тому Негрос вважається

цукровою житницею Філіппін). У головному місті острова –

Думагуєте – мешкає багато білих мігрантів (в основному, з

Німеччини, Англії та Австралії). Саме тут знаходиться відомий

філіппінський інститут „Сіліман”, в якому навчаються і студенти з

інших держав. А ще в „столиці” острова вештається величезна

кількість жебраків...

„На схід від Думагуєте, зовсім неподалік, розташований

маленький острівець Siguijor, на якому живуть знамениті

філіппінські хілери (цілителі). Далі – близько 80 км на північ –



Сергій Дзюба

76

печери Мабінай. Там – десятки печер, зокрема й друга за

довжиною на Філіппінах (8800 метрів) – Одломан Кейв. А в печері

Каясо (2200 метрів) протікає підземна ріка... Оскільки печеролаз

із мене – кепський, відвідав Крістал Кейв – невелику, але красиву

печеру з масивними сталактитами й сталагмітами”.

Проте найбільше українця вабили вулкани. „Це вже така

пристрасть – на все життя! – посміхається Павлюк. – Отож

жахливим автостопом дістався до міста Канлаон, щоб піднятися на

вершину тамтешнього вулкану. Він – діючий, один із найактивніших

на Філіппінах. Виверження на ньому постійно фіксують з 1866 року,

а востаннє вулкан сильно вибухав у 2006&му; тому сходження на цю

гірку мало бути цікавим! Заночував на галявині поблизу поля

цукрової тростини. Вранці мене виявили селяни й почали радо вітати

„американця” – не дали виспатися. Одна жінка, запросивши в гості,

смачно нагодувала, а в цей час гарненька дівчина вправно зашила

мій рюкзак. Взагалі, ці люди були дуже добрі до мене, однак

наполегливо прагнули відправити до свого „барангай капітана”;

тому, скориставшись нагодою, хутенько залишив їх. Зайва

публічність мені не потрібна – все&таки не мав дозволу підніматися

на тутешній вулкан. Цей папірець (англійською – „перміт”) потрібно

отримувати в Баколоді, в офісі парку, сплативши 300 песо (6 доларів).

Однак дозволу необхідно чекати місяць, адже  будь&кому вони його

не дають, – впродовж року на вулкан має право підніматися дуже

обмежена кількість особливих туристів. Тому, думаю, ви погодитеся

зі мною, що випрошувати перміт у Баколоді може лише повний

ідіот!”.

По дорозі на вулкан Михайло із задоволенням приймав ванни.

Виходи лави там накопичують воду у невеликих заглибинах, тож

можна купатися... „Спочатку чимчикував лісом, – пригадує

мандрівник, – потім стежка губилася в травах. Нарешті видерся на

вершину! Кратер уже не димів, але виявився напрочуд чарівним (цей

Лугуд чимось схожий на кратер яванського вулкану Раунг,
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розташований на висоті 3330 метрів у Східній Яві, хоч і не такої

бездоганно симетричної форми). Погода була ясною, тому невдовзі

я допетрав: підкорена вершина – несправжня; адже та, що

знаходилася на протилежному боці кратера, була вищою. Звісно,

мусив здолати саме її! Мандрівка виявилася небезпечною: там було

підступне, круте урвище, а стежки я взагалі не помітив. Камінчики

під капцями увесь час осипалися, а вітер просто збивав з ніг; тож

доводилося присідати мало не на кожному кроці й відчайдушно

хапати руками все, за що можна було потриматися. Йшов довго,

проте здолав і цю перепону!”.

Насолодившись прекрасним краєвидом, українець спустився в

долину Маргаха. „Там саме сиділа жменька філіппінських та

японських клаймберів (підкорювачів вершин) – чекали заходу сонця

для фотографування, – жвавішає Михайло. – Звісно, їх неабияк

здивував самотній білий турист, котрий виникнув буквально нізвідки

(з протилежного боку кратера, де взагалі ніхто не вештається). Вони

навіть заходилися знімати це на камеру, а коли я наблизився до них,

то чомусь почали фотографувати й мої багатостраждальні капці

(крупним планом!). Між іншим, сказав одному японцеві, що мрію

злазити на Фудзіяму, але не можу поки що потрапити до його

прекрасної країни через складнощі з отриманням візи – потрібне

запрошення. Однак цей приязний чувак зробив вигляд, що не

второпав натяку... Назад до села повертався іншим шляхом і мусив

кілька разів пролазити крізь дірки у сітках, потрапляючи на

територію півнячих ферм. Звичайно, для мене це – зовсім

нескладно; просто дивно, що ферми (правильніше їх було б назвати

півнезаводами) розташовані прямо по дорозі на вулкан...”.

Новий рік Михайло Павлюк зустрів на острові Негрос – у містечку

Сагай. Запросила його інтелігентна родина лікаря, влаштувавши

чудову новорічну трапезу. Однак поспати не довелося: за вікнами

увесь час шалено вибухали петарди, а ще деякі місцеві жителі гасали

вулицями, попричіплювавши до своїх мопедів і велосипедів купу
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усілякого металобрухту. Скрегіт був просто жахливий! Але тутешні

люди вже звикли – як пояснили господарі, традиція влаштовувати

якомога більше неймовірного шуму на Новий рік прийшла з Китаю.

„Місто Баколод (430 тисяч мешканців) – найзеленіше в

країні. І найчистіше – тут майже не смердить! У центрі міста

– красива plaza (парк). У „Biodiversity Conservation Centre”

(невеликому зоопарку рідкісних тварин) прочитав інформацію

про варварське винищення лісу на острові. Виявляється, ще у

XVIII столітті Негрос був на 90 відсотків вкритий лісами, а нині

їх залишилося лише 2 відсотки. Справді, жахлива статистика!

Як то кажуть, догосподарювалися... От би нам, в Україні,

вчитися на чужих помилках, а не повторювати їх, вперто

наступаючи на одні й ті ж граблі! Бо деякі заповзятливі

співвітчизники надто буквально розуміють фразу: „Ліс – наше

багатство!”. А потім ми не встигаємо ліквідовувати наслідки

повеней та гасити лісові пожежі...”.

Поромом мандрівник приплив на острів Панай. Тут за 36

кілометрів від міста Ілойло знаходиться „Miagao church” – дуже

красива церква (чи не найкраща на Філіппінах). Її збудували

наприкінці XVIII століття як фортецю від навали ворогів&муслімів.

Вона пережила численні руйнування, пожежі та землетруси, а в 1962

році була нарешті відреставрована у стилі рококо. Церква занесена

до списку ЮНЕСКО – як пам’ятка архітектури світового значення.

„За 40 кілометрів на північ від міста Ілойло – „БулабогBПутіан

нешенал парк”. Тут – близько 35 печер і багато різної живності

у лісі. Спокійнісінько пройшов через чекBпойнт – ніхто нічого не

запитав, бо всі спали. Від контори – приблизно 2 км до печери

Гуйсо (найбільшої і найчарівнішої), де мешкають цвіркуни,

павуки та якісь комахи, дуже схожі на скорпіонів (повзають по

стінах), а перед входом на камені лежала різнокольорова змія.

Дуже багато летючих мишей – мабуть, мільйони! Якщо

посвітити на них ліхтариком, одразу починають метушитися
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– літати по периметру печери. До речі, я дізнався, що не можна

торкатися руками до вологих сталактитів, бо тоді вони

більше не ростимуть; а для того, щоб вирости, їм потрібно

тисячі років! Поряд із Гуйсо – ще одна невеличка печера з

колючим дротом, в якій колись переховувалися від іспанських

завойовників філіппінські партизани. Однак всередині там

немає нічого цікавого, крім летючих мишей...”.

На Філіппінах дуже часто фестивалять. Майже в кожному містечку

у певний час проводять власне самобутнє національне свято з

пристрасними піснями і танцями. Михайлові пощастило потрапити на

дивовижний, яскравий фестиваль „Аті&Атіхан”, який влаштовують

на острові Панай – у місті Калібо. Власне, це – найвідоміший

фестиваль на Філіппінах; його можна порівняти зі знаменитим

карнавалом у Ріо&де&Жанейро.

„Свято почали проводити після того, як на ці землі прибули перші

переселенці з Борнео (нинішні філіппінці); і місцеві аборигени з

племені Аті буквально за якийсь золотий ланцюжок чи взагалі

задарма віддали їм свої землі. Тоді на радощах борнейці влаштували

свято на честь добрих темношкірих туземців (назва фестивалю у

перекладі звучить так: „Роби, як Аті”). Це дійство тепер проводиться

щороку і триває кілька днів. Вулицями міста ходять юрби людей у

неймовірних карнавальних костюмах і щосили невтомно лупцюють

у великі барабани, які ледь тягнуть за собою, – імітує Павлюк,

темпераментно вибиваючи долонями по столу. – Застосовуються й

інші вельми специфічні музичні інструменти, виготовлені, зазвичай,

власноруч (навіть порожні скляні пляшки, адже на „Аті&Атіхан”

щедро хлюпочуться цілі пивні та ромові ріки). Кожна процесія на

фестивалі, як правило, придумує назву для свого колоритного

„племені”, здебільшого – помпезну: „Чорні Красуні”, „Повелитель

Орлів” тощо. Прикрашають себе пір’ям (зокрема, виготовляють із

нього корону), вимащуються в сажу чи щось чорне, аби бути

схожими на туземців Аті. Відповідно одягаються в трав’яні костюми,
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тримають у руках списи та луки зі стрілами, – точнісінько, як дикі

аборигени. Увесь час веселяться – танцюють, співають, виконуючи

сучасні пісні та філіппінський фольклор. Беруть участь у цьому

„божевіллі” й самі винуватці урочистостей – справжні нащадки

племені Аті, негріто з Боракая. Кожен із присутніх на святі може

приєднатися до параду і розважатися від душі – співати й танцювати,

доки черевики витримають...”.

Сходження на гору Халкан (найпідступнішу на Філіппінах)

запам’яталося мандрівникові зустріччю зі своїми старими знайомими

– п’явками: „Тут їх виявилося ще більше! До того ж, крім банальних

кровопивць, що чіплялися лише до ніг під час штурму Тамбори,

з’явився один дуже хитрий різновид п’явки з жовтою смужкою

посередині. Ці безсоромники заповзали в найінтимніші місця, могли

присмоктатися до обличчя, лізли просто в очі, у вуха... Причому п’явки

ці, на відміну від звичайних, не розбухали, скуштувавши крові (отож

вислів: питиме, доки не лусне, не про цих ненаситних вампірчиків), і

водилися вони навіть на висоті 2200&2400 метрів! Іноді ноги так

кривавилися, ніби після серйозного поранення...”.

Острів Сібуян Михайло Павлюк вважає чи не найпрекраснішим

на Філіппінах: „Він, дійсно, заслуговує на похвалу: неповторна

дорога над обривом вздовж берега, не засмічені (як на інших

островах) пляжі, абсолютно чисті річки, жителів – мало і вони –

дуже приязні. Тобто тут – цілком безпечно. Недаремно приїжджі

німці облюбували собі чарівну місцинку на сході острова! А ще на

Сібуяні є норовлива (мов неприборканий мустанг), проте й

надзвичайно цікава для підкорювача гора Гуітінг&Гуітінг. Її назва на

місцевому діалекті перекладається як „зубчата”. Дуже влучно! Адже

ця кам’яна красуня, справді, має особливу поставу зі схожими на

зуби пилки шпилями. Звісно, мені понад усе подобаються вулкани,

однак небезпечні ділянки Гуітінг&Гуітінг з гострим скелястим

„гребінцем” (knife edge) – вагома причина, щоб видертися на

„неприступну” гору. До того ж, там можуть бути непогані краєвиди...
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До речі, місцеві мешканці розповідали мені про таємниче „село

духів”, начебто розташоване на Гуітінг&Гуітінг. Стражі гори

пильнують, аби без їхнього дозволу ніхто не зривав квітів та плодів.

Правда, мені так і не пояснили, як можна сподобатися духам...”.

Тому по дорозі на гору Михайло поласував суницями. „Три

кілометри піднімався по гострому скелястому хребту, – невтомно

розповідає Павлюк. –  Було дуже цікаво: по обидва боки – безодня,

можна оцінити всю красу острова та його заток. Нерідко треба було

перелазити через великі й гострі камені; а місце, щоб ступити, –

вузесеньке, лише кілька сантиметрів! До заходу сонця здолав 70

відсотків тернистого шляху. Але тепер потрібно було напнути намет.

Ось тільки де?! Це завдання виявилося складним. Втім, все ж

знайшлася затишна місцинка (доволі рівна, прикрита зверху

виступом скелі), правда, вона була трохи затісною (якраз на

половину мого намету) і знаходилася над самісіньким обривом.

Звичайно, довелося пововтузитися, аби якось приліпити намет до

каменів і я зміг у ньому нормально лежати. Але ясно, що це було

прекрасне місце! Можна було, не підводячись, просто з обриву,

спостерігати за всім, що відбувається внизу, а також милуватися

„зубами пилки”, які велично стирчали зліва”.

Адреналін, звісно, зашкалював!!! „Ще б пак! – замріяно пригадує

Михайло. – Від намету до крутого урвища – якихось 20&30

сантиметрів, один неправильний рух – і гаплик... Перед сном

покуштував коржиків і почитав Лонелі Планет. До намету хотів

заповзти великий чорний павук, але я повівся негостинно. Поруч

щось голосно пищало, однак побачити оригінального „вокаліста”

не вдалося – вчасно згадав, що відпочиваю біля обриву. Ноги часто

зводила судома. А чому дивуватися? Все&таки три години видирався

скелями над прекрасною безоднею... Вранці без проблем досягнув

шпилю Deception (перекладається як „обман”). І, справді, спочатку

здалося – це і є вершина, а потім збагнув, що Гуітінг&Гуітінг – ще та

брехуха! Це ж треба – так винахідливо пошила мене в дурні... Нічого
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не вдієш – мусив лізти далі, проте недовго – вже за 15 хвилин

благополучно досягнув головного шпилю. Все – стару хитрунку

підкорено!”.

5&місячна мандрівка Філіппінами завершилася.

В’єтнам
„Ну, що можна сказати про В’єтнам? Уявіть собі, тут ще й досі

офіційно будують соціалізм! Їх – 84 мільйони і кількість жителів

постійно збільшується. Попри соціалістичну орієнтацію, релігію

опіумом для народу тут не вважають. 55 відсотків населення

сповідує буддизм, 12 відсотків – таоїзм. Також – чимало

католиків, є протестанти, прихильники ісламу та анімістичних

вірувань. Тобто все, як у людей... Наскільки В’єтнам схожий на

колишній Радянський Союз? Тут і досі вивішують багато червоних

плакатів з усілякими соціалістичними гаслами. Вони скрізь – на

стендах, стінах житлових будинків та установ. Немало

пам’ятників видатним в’єтнамським революціонерам і героям

війни (жодного модерну – лише пафосний соціалістичний

реалізм). Мене запевняли, що збереглося чимало піонерів, але я

бачив їх тільки один раз...”.

88 відсотків жителів вважають себе в’єтнамцями, 2 відсотки –

китайцями, решта – численні нацменшини, які мешкають у горах.

Грошова одиниця – донг (1 долар – 18 тисяч донгів). Банкноти в

10, 20, 50 тисяч і вище виготовлені на красивому папері, який не

промокає.

Місто з населенням 100 тисяч жителів розтягується вздовж траси

не менше, ніж на 10 км; а якщо це – велике місто (500&800 тисяч

мешканців), то – кілометрів на 30&40. „Їдеш і один населений пункт

змінює інший – десятки кілометрів міст! – зачудовано крутить

головою Михайло. – Надмірна кількість різних приватних крамничок

(от вам і соціалістичний В’єтнам!), перукарень, їдалень... 90 відсотків

населення роз’їжджає на мотоциклах. В’єтнамці – доволі ліниві, не
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люблять ходити пішки (до речі, це ж стосується і мешканців Індонезії

та Лаосу). А найпопулярніший засіб пересування тут  – мотоцикл,

буквально кроку без нього ніхто ступити не може! Навіть якщо треба

пройти півкілометра, жителі все одно сідають за кермо, причому не

лише чоловіки, а й жінки та підлітки&дівчатка! Взагалі, я б не сказав,

що В’єтнам – така вже бідна держава. Це дивлячись із чим

порівнювати. Думаю, вони не надто поступаються Україні. Одягаються

нормально, як і ми. Багато жінок чимчикують на високих підборах. У

нас все&таки дівчата спокійнісінько розгулюють у кросівках, а

в’єтнамки (вони ж – чи не найнижчі зростом серед усіх жінок Азії)

спеціально підбирають відповідне взуття. Власне, це, справді, додає

їм особливого шарму...”.

„Мені В’єтнам чимось нагадує Індонезію. Хоч, поBмоєму,

Індонезія – заможніша: більше автомобілів, великих універмагів,

кондиціонерів. А от щодо якості доріг В’єтнам значно випереджає

Індонезію! Втім, навряд чи мешканці цих країн колиBнебудь

порівнюють своє життя, адже мало хто з них бував в іншій

державі... На відміну від гостинних індонезійців, чужинця до своєї

оселі в’єтнамці запрошують неохоче, тим більше, якщо йдеться

про нічліг. А якщо вони й погоджуються, то виходить нещиро,

ніби ти змусив їх це зробити своїми умовляннями. Звична

картина: підходиш до будинку (бажано, щоб надворі сиділо

побільше народу – вони люблять так збиратися): „Можна тут

заночувати?”. Дивляться, мов на божевільного: „Ну, ти що... Тут

спати? Ні, звичайно!”. І посилають до готелю. Але, після тривалих

„торгів”, коли, почувши про мандрівника, сходяться всі сусіди,

господар може покликати: „Ну, пішли...” і відвести в якеBнебудь

приміщення, проте не в дім. Натомість до будинку у В’єтнамі

запрошують рідко (навіть не заночувати – просто випити

чаю!), хіба що у віддалених селах до подорожнього ставляться

прихильніше. Однак термін „віддалене село” тут – досить

умовний, бо країна заселена приблизно однаково й різниця між
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містами та селами – невелика. Втім, якщо вас і поселять, то у

половині випадків навіть не погодують, а всередині будинку часто

може бути надто спекотно... Спочатку я вперто прагнув

ночувати в оселях, а потім це мені набридло; тому зараз шукаю

затишні місця на рисових полях, городах, у лісах (якщо є) і

спокійно ставлю там намет”.

„Але ситуація в різних регіонах В’єтнаму – неоднакова, –

наголошує Михайло. – Скажімо, на самому півдні, в дельті Меконгу,

мешкають, по&моєму, найбільш недружні люди; але чим далі я

просувався на північ, приблизно від Далата, народ добрішав і ставав

привітнішим (хоч це й не стосувалося ночівлі). Взагалі, характер у

в’єтнамців – непростий; і стовідсотково передбачити поведінку

свого знайомого – місцевого жителя – неможливо! Тому з ними

доволі складно порозумітися. Навіть якщо в’єтнамець знає

англійську, розтлумачити йому що&небудь – важко. Тобто справа

не лише в мові, хоча і в мові – теж. Ще в Таїланді я придбав

в’єтнамсько&англійський словник. Були у мене амбітні плани

опанувати в’єтнамську – принаймні на розмовному рівні, аби

нормально бесідувати з тутешніми мешканцями. Проте з’ясувалося,

що в’єтнамська – найскладніша з усіх відомих мені мов, адже має

шість тонів. У китайській їх – лише чотири, тому вона навіть легша

за в’єтнамську. Мені ці тони страшенно заважали! Бо все інше –

просте: правопис – латинськими літерами; немає минулого й

майбутнього часів, а також – відмінків; а слова, зазвичай,

складаються з кількох складів. Тож навряд чи ця мова була б важчою

за індонезійську, якби не тональності...”.

„За два місяці свого перебування тут я вже вивчив 250 слів.

Однак, наприклад, слово „манг” має аж 20 різних значень – все

залежить від того, як воно вимовляється. Також – не один

варіант у начебто простенького „дай”; та бажано не помилятися,

аби зайвий раз не бентежити співрозмовників, котрі можуть

подумати, що вам негайно закортіло справити малу потребу. А
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відповідно вимовлене слово „нгу”(„спати”) означає „дурень”... Мені

ж, як то кажуть, ведмідь на вухо наступив, – зовсім не маю

музичного слуху, тому майже не розрізняю тонів! Втім, всеBтаки

навчився правильно говорити в’єтнамською „курка” та „риба” –

в обох випадках це перекладається, як „га”, але вимовляється поB

різному. Звісно, спочатку моя в’єтнамська викликала лише

нестримний сміх, але зараз все більше людей можуть

щось второпати і навіть такBсяк спілкуватися з дивакуватим

іноземцем”.

Якось мандрівник залишив рюкзак (кілограмів 15&18) у їдальні.

Там були робітники, поцікавився: „Можна?”, ніхто не заперечував.

„А потім повернулися власники „забігайлівки”, – розповідає

Павлюк, – і їм мій крам чомусь страшенно не сподобався –

викликали поліцію. Правоохоронці рюкзак забрали, а згодом

привезли його назад, до їдальні. Відкрив і ахнув: перетрусили так,

що буквально живого місця не лишилося (все – догори дригом).

Безслідно зникнули деякі сувеніри, географічні карти, особисті

речі... Можна тільки уявити, що вони з ним виробляли!”.

„Моя міліція мене береже!” – життєрадісно заявляв

Маяковський. Не знаю, тут би самому якось від тамтешніх

правоохоронців захиститися...”.

У В’єтнамі українець навчився віртуозно їсти паличками: „У мене

просто не було вибору. Місцеві жителі так ними орудують!

Практично все, крім супів, беруть паличками... Взагалі, їдалень,

закусочних, ресторанів уздовж траси – повно, але всі вони, м’яко

кажучи, непрезентабельні, зачухані. Бо все сміття (брудні салфетки,

обгортки з&під цукерок та ін.) відвідувачі жбурляють прямо на

підлогу, а господарі не надто поспішають прибирати безлад.

Аромати, які долинають із кухні, – теж не надто приємні... Їжа –

доволі одноманітна. Найпоширеніша – pho (рисова локшина з

яловичиною чи свининою). До pho, зазвичай, додають дещицю

овочів, шматочки лимону та пророслі боби; і все це з’їдається за
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допомогою китайських паличок. Невелика порція фо  в мисочці

коштує, як правило, 10 000 донгів (60 центів), а буває й більше –

15000&20000 донгів. Власне, там можна й потрібно торгуватися!

Інший непоганий варіант – рисовий суп із м’ясом (яловичиною або

свининою), за який просять 10&15 тисяч донгів. Рис із курятиною

коштує дорожче – за невелику порцію правлять 20 тисяч донгів (1

долар 20 центів), за нормальну – 30 тисяч, а за велику (цілу курячу

ніжку, яка на Філіппінах була стандартною порцією й коштувала

вдвічі дешевше) у В’єтнамі треба платити 40 тисяч донгів. Власне, у

великих містах іноді трапляється дешевша їжа з рисом (за 60 центів),

але вгамувати голод нею неможливо...”.

Часто рис замовляють з майже повним м’ясним чи рибним

набором, куди кладуть усе підряд у невеликих пропорціях: свинину,

курятину, рибу, креветки, кальмари, а також соєвий сир. Рис буває

тільки до 9&тої – максимум 10&тої години вечора, після чого знайти

його вже нереально, а ось pho в переносних їдальнях продається до

опівночі, а то й другої години ночі. Запивають усе це безкоштовним

в’єтнамським чаєм без цукру, який, зазвичай, присутній на столі.

„Треба сказати, що чай тут – смачніший за китайський, бо

густіший та й вміст – інший. Популярний і свіжовижатий сік із

цукрової тростини – „ниок міа” (3B5 тисяч донгів за велику

250Bграмову склянку); він – смачніший за камбоджійський, який

часто розбавляють водою. Також на кожному кроці продають

недорогі (по 30 центів) сандвічі з ковбасою й овочами. А ось

комах в’єтнамці не споживають”.

Автостоп тут – значно кращий, ніж на Філіппінах. „Зупиняється

кожен третій – четвертий мотоцикліст і без проблем погоджується

підвезти подорожнього. Потрібно лише завчасно попередити водія

– правильно вимовити в’єтнамською: „мьянфі” (безкоштовно) та

„сін куа жанг” (автостоп), – пояснює Михайло. – Почувши ці слова,

в’єтнамець одразу ж розуміє, про що мова, і, якщо він не „сє ом”

(мото&таксист, про що, до речі, свідчить запасний шолом), то, як
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правило, без зайвих розмов, підвозить попутника. Звісно, вночі

ситуація – гірша, адже на дорозі залишаються, в основному, мото&

таксисти. Між іншим, у В’єтнамі майже всі мотоциклісти їздять у

шоломах, тому, для кращого автостопу в цій країні, бажано мати

шолом. Я мав, доки не загубив... Тож, як не сварять тамтешні порядки

на популярних сайтах („Денег нет!” – вьетнамцу надо объяснять эту

фразу раз 7, а лучше – 12”), мені в’єтнамський автостоп навіть

подобається! Все&таки зовсім нескладно виїхати з міста на мотоциклі

(звичайно, добиратися автівкою – комфортніше, але вантажівки

зупиняються нечасто, а легковики у цій країні – взагалі рідкість).

Хоч, звісно, траплялося, що, проїхавши лише 5 км, водії вантажівки

вимагали з мене долари; і селяни, тільки&но я просив  помитися,

хотіли за таку послугу гроші. Звичайно, це – погано! Та й улюблені

слова місцевих жителів у відповідь на яке&небудь дрібне прохання

– „немає” і „не можна” (власне, так і в Китаї було)”.

Інколи туристи скаржаться в Інтернеті, що в’єтнамці за першої&

ліпшої нагоди прагнуть обрахувати іноземця. „Потрапивши сюди і

наслухавшись цих сумних історій, я спочатку розпитував у тутешніх

мешканців: скільки вони платять за ту чи іншу річ. Виявилося: так само,

як і приїжджі! По&моєму, обідрати, мов липку, наївного чужинця

можуть хіба що в дорогому ресторані, але аж ніяк не в дешевій

переносній їдальні „супу чао”. Думаю, „страшилки” про підступних

„суперздирників”&в’єтнамців все&таки дещо перебільшені... – хитає

головою Павлюк. – Якщо на Філіппінах з усіх закладів торгівлі та

сервісу найпопулярніші  перукарні (мабуть, тому, що там люблять

працювати трансексуали й геї, яких дуже багато в країні), а ще –

караоке&бари, то у В’єтнамі особливим попитом користуються кав’ярні

(де готують непогану міцну каву) і крамниці одягу, дуже схожі одна

на одну (однак „голубих” і трансексуалів у В’єтнамі майже немає

взагалі). Власне, магазин і дім там – поняття нероздільні, бо майже

всі жителі займаються торгівлею. Як правило, кожен будинок

складається з двох частин: одна – завжди відкрита вдень, призначена
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для розміщення товару, а в іншій мешкають господарі (вона

знаходиться позаду торгової частини або над нею, що теж зручно).

Якщо траса – з пожвавленим рухом транспорту і пролягає рівниною,

то будинки вздовж неї, незалежно від регіону країни, розташовуються

безкінечно – буквально один за одним (особливо це впадає в очі на

півдні, в дельті Меконгу)”.

„В’єтнам – загалом безпечна держава, як і Камбоджа. Однак

після 10Bтої вечора вулицями краще не тинятися, бо з’являється

дуже вже якась непривітна, неадекватна публіка, зазвичай, „під

мухою”, котра може прискіпуватися до іноземця, запитувати

з ідіотською інтонацією усілякі нісенітниці, лякати, голосно

вигукуючи казнаBщо, чи під’їхати впритул до перехожого, різко

загальмувавши перед самісіньким його носом”.

Інтернет&кав’ярні у В’єтнамі – популярні і, як на Філіппінах,

зустрічаються скрізь, навіть у невеличких містах. Але обладнаних

кондиціонерами – дуже мало. Тож працювати за комп’ютером у 35&

градусну спеку (а в цей час у кафе буває й 40!) – неабияка мука. Втім

що можна вимагати за символічну плату –  3 тисячі донгів (15 центів)

за годину?

Помандрувавши В’єтнамом, Михайло планував уже залишити

країну і через Китай (можливо, із заїздом до Монголії), Казахстан

та Росію повертатися додому, проте сталося по&іншому...

„У мене поцупили паспорт, – скрушно зітхає Павлюк. – Довірився

людям, лишив сумку, в якій зберігалися документи. Думав, у В’єтнамі

не крадуть... Злодій спочатку прихопив і мій цифровий фотоапарат

за 300 доларів, але потім несподівано вирішив його позбутися –

підкинув у поліцейський відділок. Тільки моя радість виявилася

завчасною: всі фотознімки були стерті! Зникли і флешки, на яких

зберігалося багато цінної, дуже важливої для мене інформації. Я

був у розпачі! Хай би краще назавжди розпрощався з фотоапаратом,

але залишилися документи та світлини... Ну, що вдієш? Добре, хоч

найвдаліші фотографії та деякі мої листи збереглися на сайті друзів
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і в моїй електронній скриньці”.

Мандрівника не залишили в біді – допомагали і депутат

Чернігівської обласної ради Петро Шаповал, до якого звернулися

рідні Михайла, і приятелі з туристичного клубу „Адреналін”, і

український консул у В’єтнамі Єгор Касьяненко... Потерпілий у цей

час також збирав кошти на зворотну дорогу; щоб підзаробити,

кілька днів копав траншеї. Він до останнього сподівався, що на

Батьківщину вдасться повернутися автостопом; однак у китайському

посольстві виявилися категоричними: без справжнього паспорту візу

не дадуть, а повноцінний документ можна було отримати лише в

Україні. Тому довелося летіти літаком. „Це була найнудніша частина

моєї подорожі, – зітхає мій співрозмовник. – Звісно, нічого

екстремального не трапилося і я благополучно дістався додому.

Рідні дуже зраділи, вони вже на мене зачекалися! Я ж планував

повернутися за рік, потім – через два роки, але пробув у мандрах

значно довше... Зараз допомагаю батькам – вони вже похилого віку

і потребують моєї підтримки. Але, можливо, навесні вирушу в нову

подорож – до Африки (дуже хочеться походити тамтешніми

джунглями!). Та й Південну Америку цікаво було б подивитися –

підкорити найнебезпечніші їхні вулкани...”.

У Південно&Східній Азії у Михайла Павлюка залишилося немало

знайомих (зокрема, дівчат), з якими він тепер листується в Інтернеті.

„Я ж розумію, що не можна мандрувати безкінечно. Звісно, доки

молодий – подорожуватиму, але з часом буде все важче. Добре,

якщо років до сорока протримаюся (це – максимум); а далі потрібно

шукати свою „половинку”, одружуватися, народжувати дітей...” –

розмірковує мандрівник.

Михайло дуже скучає за Індонезією – ця держава не лише не

розчарувала українця, а назавжди полонила його серце. Люди живуть

там не надто заможно, але щиро радіють кожному дню, уникають

пихи, заздрощів та чвар, вміють цінувати прекрасне і спілкуватися з

природою. Вони – по&своєму мудрі, чуйні,  віддані та духовні, а тому
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– дійсно, щасливі! І ця загальна атмосфера любові відчувається

буквально фізично. Вона впливає, змушує переосмислити власні

життєві пріоритети і досягнути гармонії – з самим собою та

навколишнім світом.

„Розумієте, там практично немає агресії – кривавих бійок,

брутальної лайки, – говорить Михайло. – Це вважається ганебним!

Індонезійці переконані, що така людина втрачає своє обличчя.

Натомість в Україні тобі можуть мало не на кожному кроці (нізащо!)

хамити, обливати брудом. І ця похмура енергетика пригнічує людей,

незадовільно впливає на їхнє самопочуття... Тому у нас майже ніхто

не посміхається, не радіє по&справжньому. А там у людей щодня –

свято: бо зійшло благодатне сонце, поруч – кохана дружина і

симпатичні дітлахи, сусіди від душі бажають вам здоров’я, а в оселі –

так мило й затишно! Тому люди увесь час щиро посміхаються і дякують

Всевишньому та один одному за ще один дивовижний, неповторно

прекрасний день. Там і сім’ї практично не розлучаються, бо дуже

цінується подружня вірність. Тому, очевидно, я візьму шлюб в одній

із держав Південно&Східної Азії і залишуся жити там. Індонезія –

моя улюблена країна, але, якщо говорити про жінок, то найбільше

подобаються в’єтнамки. Мову і традиції цих держав я знаю, тому

переконаний: почуватимуся, мов удома! Якщо знайду гарну роботу,

зможу матеріально допомагати рідним. І, звісно, приїжджатиму сюди

в гості. Тобто у мене буде не одна, а дві Батьківщини”.

В будь&якому разі, батьки мандрівника самотніми не залишаться,

адже молодший брат Михайла, який зараз здобуває вищу освіту у

Ніжині, подорожує лише рідною країною (до речі, він уже власноруч

зібрав унікальну колекцію жуків) і не має наміру шукати щастя за

морями&океанами. Що ж, побажаємо Михайлові Павлюку нових

захоплюючих пригод у африканських джунглях та горах Південної

Америки. А ще – вірної дружини, котра в усьому підтримуватиме

видатного мандрівника, який зумів втілити свою заповітну дитячу мрію.

8.06.2010
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ГРЕЧАНКА
Друзі жартома називають її гречанкою. Адже Ганна Уса�

тенко вже тричі побувала у легендарній країні героїв та богів.

І мріє знову потрапити на чарівний острів Агістрі, де, за пе�

реказами, сховано безцінні піратські скарби. Звісно, відчай�

душних морських розбійників там уже давно немає, інакше

вони б залюбки поскладали до ніг вродливої українки всі

свої коштовності. Але хіба то не втіха – постояти, немов вічно

юна Афродіта, на високому смарагдовому пагорбі, милую�

чись дивовижно прозорим, діамантовим морем?!

„Хочете бути схожим на тутешніх мешканців?

Навчіться як слід вимахувати руками...”
Вперше у таке незвичайне відрядження Ганна вирушила за місяць

після свого весілля. Чоловік залишився вдома, однак до екзотичної

мандрівки дружини поставився з розумінням. „Я не даю підстав для

ревнощів, – пояснює моя співрозмовниця. – До того ж, закоханим

таланить. Вони неодмінно встигають на останню електричку, саме

для них лишаються два останніх квитки в кіно і найкращий столик у

кав’ярні. І взагалі, увесь світ крутиться довкола них. А ми з Олексієм

– закохані!”.

Нащадки еллінів вразили українку своєю гостинністю. „Заблукати

там просто неможливо, – говорить вона. – Будь&який перехожий

неодмінно прагне допомогти. Тож навіть якщо ви не знаєте

англійської, вам розтлумачать усе мовою жестів. Але наберіться

терпцю – практично всі греки дуже люблять поговорити, особливо з

незнайомими людьми. Я познайомилася з надзвичайно цікавим

добродієм – господарем книжкової крамниці. Здавалося, переді

мною – персонаж із давньої Еллади. Такий колоритний, сивобородий,

з ясними і дуже проникливими очима, неначе цей чоловік увібрав у

себе всю історію та культуру Греції. Коли я сказала, що приїхала з
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України, він одразу ж зацікавився, пригадав: „Геродот у своїх творах

називав вас скіфами”. Багато розпитував про нашу державу. Мені

було так приємно! Розповідав і про себе. Крамниця у нього вже давно,

проте більшість книжок власник не продає, а просто дарує людям.

Каже: „Мені цілком вистачає на життя. Я щасливий, що від цих книг

стають добрішими”. „Але як же ви тоді взагалі займаєтеся бізнесом?”

– здивувалась я. І почула у відповідь: „Я не думаю про бізнес, а просто

живу”. Він свідомо уникає зайвої метушні; заробляє саме стільки,

скільки йому потрібно, і не прагне гучної слави та примарного

багатства. Живе без поспіху – в гармонії з собою, робить те, що йому

подобається. І немало встигає! Він – Людина, котра відбулась. Хтось

скаже: „Дивак!”. Але така життєва філософія притаманна багатьом

грекам, з якими я зустрічалася. Вони не так поспішають, як наші люди,

і водночас встигають втілювати задумане. Тому й не переймаються

щодо власної непунктуальності”.

Всі заходи розпочинаються хвилин на двадцять, а то й на

півгодини пізніше. Але на це ніхто не зважає, навпаки поводитися

інакше – ненормально. Якось один грек вів семінар і, між іншим,

запитав у Ганни: „Котра година?”. Та простодушно назвала точний

час – 57 хвилин. Почувши таку „дивну” відповідь, ошелешений

чоловік потім хвилин п’ятнадцять обговорював слов’янську

педантичність, порівнюючи нас із німцями. Його це так зачепило!

Греки – емоційні, як італійці. Коли розмовляють, увесь час

жестикулюють. Якщо ви бачите двох добродіїв, котрі темпераментно

вимахують перед самісіньким носом один в одного руками і голосно

сперечаються на увесь тролейбус, не кваптесь їх розбороняти, –

очевидно, зустрілися давні знайомі і цілком приязно бесідують про

своє життя. У готелі Ганна навіть прочитала таку рекомендацію:

„Хочете, аби ніхто не знав, що ви – турист? Бажаєте бути схожим на

місцевих мешканців? Тоді навчіться як слід розмахувати руками і

гучно доводити свою точку зору”.

„Грекам складно стриматись, якщо хтось поводиться зухвало,
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кидає їм виклик, – посміхається Ганна. – Але вони належно цінують

миролюбність. Якось я стала очевидцем такої історії. В одну

фінансову установу зайшов дуже скандальний клієнт. Звісно, в

грецькій мові є „набір” загальнозрозумілих лайливих слів. Там дуже

часто кажуть: „Малакас”, що перекладається як „дурник”, „ідіот”.

Причому, коли це слово промовляють лагідно, жартома, це не

сприймається як брутальність. Навіть друзі між собою нерідко так

спілкуються. Проте, якщо інтонація інша, слово звучить образливо.

І ось заходить чоловік, зверхньо жбурляє документи на стіл і

непривітно звертається до працівника: „Гей, ти, малакас!”. Тобто у

клієнта був поганий настрій, і він навмисне провокував конфлікт.

Адже після подібного „люб’язного” вітання неодмінно мала

спалахнути суперечка. Це ж – Греція! Однак працівник установи

повівся несподівано, немов давній мудрий філософ. Він показав

табличку зі своїм іменем та прізвищем і спокійно, ввічливо промовив:

„Бачите, як мене звуть? Не так, як ви сказали. А як звуть вас?”. Як ви

гадаєте, якою була реакція скандаліста? Йому стало соромно!

Чоловік зашарівся і попросив вибачення…”.

Втім, то був просто неймовірний випадок. А, як відомо, виняток

тільки підтверджує правило. Ось інша – кумедна і водночас вельми

повчальна історія від Ганни Усатенко: „Це трапилося… Ви візьмете мене

на роботу, якщо я втрачу її там? Я вмію мити, готувати…(сміється)

Отже, в одній установі, хай це буде пошта, обслуговувався дуже

заможний клієнт, котрий вимагав до себе особливого ставлення. Якось

завітав його син, відповідно вихований, ще пихатіший за татуся, і почав

відверто хамити працівнику. Той аж побуряковів від образи, а потім…

спритно перестрибнув через стійку, міцно схопив молодика за грудки,

мерщій виніс його надвір, рвучко поставив на тротуар і гордо, з почуттям

виконаного обов’язку, повернувся в приміщення. Знаєте, як відреагував

„потерпілий”? Сів у свій супермодний, потужний джип, розігнався і…

в’їхав на автівці в установу! Добре, що хоч по дорозі не трапилося ніяких

перешкод. Підрулив прямо до стійки і зупинився перед тим самим
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працівником. Мовляв, обслуговуй…Наскільки я знаю, заклад зі своїм

службовцем попрощався. Звичайно, клієнт поводився нетактовно, але

працівник взагалі спровокував його на дії, небезпечні для оточуючих.

Уявіть, ви прийшли на пошту вкинути листа, а вас хапають за грудки і

виносять на вулицю! Ось така реакція занадто емоційного грека. Проте

цього разу він все ж передав куті меду…”.

Про „безсоромного” бога та чоловічу силу
В Афінах Ганна познайомилася з громадянами Казахстану. Їхали

разом у метро. Молода гречанка розмовляла по мобільному

телефону так, що її чув увесь вагон. Ніхто з місцевих, звісно, не

обурювався, адже така поведінка – звична. А ось казахи почувалися

ніяково. У них в громадському транспорті спілкуються майже

пошепки, адже іншим пасажирам має бути також комфортно. Вони

розповідали: „Ми, мабуть, наймиролюбніша нація. Нас вважають

безхарактерними, але насправді ми просто дотримуємось традицій

миру: краще в чомусь трохи поступитися, ніж увесь час, за будь&

яких обставин, діяти наперекір”. У них – така ментальність. А в Греції

популярне гасло: „Свобода або смерть!”. Відчуваєте різницю?

На казахських купюрах – тенге – зображено долоню з певними

символами. Ганні пояснили: це – відбиток долоні Нурсултана

Назарбаєва – президента Казахстану. Казахи з великою повагою

до свого президента ставляться. „Так, – визнають, – він – тиран,

адже дійсно прагне зосередити у своїх руках всю владу в державі.

Однак президент багато робить для країни, і ми вважаємо, що це –

на краще. Адже „поганий” мир ліпший за „хорошу” сварку”.

Ще один вияв грецької ментальності: на традиційно жіночих

посадах – адміністратора, офіціанта, продавця – там працюють, в

основному, чоловіки. І молоді, і літнього віку. Причому вони

абсолютно не комплексують з цього приводу. Бо, скажімо, робота

офіціанта – справді нелегка. Спробуйте в спеку бодай кілька годин

вибігати між столиками, обслуговуючи відвідувачів. Це у нас та у
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сусідів&росіян жінка „коня на скаку остановит и в горящую избу

войдёт”. А греки своїх жінок жаліють. Здебільшого, гроші там

заробляють чоловіки, а їхні дружини – хранительки домашнього

вогнища.

Втім, якщо прекрасна стать прагне робити успішну кар’єру чи

заробляти кошти, – будь ласка. Немало жінок, наприклад, працюють

таксистами. Сидить така пані за кермом автівки і водночас

традиційно голосно спілкується по мобільному телефону, що

аніскільки не бентежить ні її пасажирів, ні правоохоронців на

дорогах. І гроші за цю роботу платять пристойні.

Взагалі, жінки в Греції почуваються вільно, а одягаються зручно.

Не соромляться обговорювати інтимні стосунки. „Сидимо з

колегами в кав’ярні, – пригадує Ганна, – приносять нам на десерт

йогурт: таку собі дуже густу сметану з медом та горіхами. Греки

знали, що я недавно вийшла заміж, тож охоче пояснили: „Ця страва

– дуже корисна для чоловічої сили. Запам’ятай, згодиться і тобі, і

твоєму чоловікові, і всій вашій майбутній сім’ї”. Вони постійно

звертають на це увагу! Надзвичайно багато продається там усіляких

фігурок давньогрецького бога Пана – традиційно з сопілкою та

завжди збудженим пенісом. У них – буквально культ продовження

роду та еротики, і ніхто не вбачає в цьому нічого поганого, бо така

людська природа”.

Фемінізм у Греції – тема не модна. На гендерні проблеми

практично ніхто не скаржиться. Проте жінок із сигаретами там – як

у нас грибів після дощу. Тільки гриби – в лісі, а панянки – в кав’ярнях

і на вулицях. Країна посідає одне з перших місць у Євросоюзі з

виробництва тютюну, і гречанки цим неабияк пишаються. А ось серед

сильної статі курців, як не дивно, значно менше.

Чоловіки&греки одружуються, зазвичай, після тридцяти. Спочатку

прагнуть здобути гарну освіту, знайти хорошу роботу та облаштувати

пристойне житло. Дружину обирають довго, без поспіху. Але потім

у таких сім’ях, як правило, не менше трьох дітей. Причому батько
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свою малечу просто обожнює і завжди знаходить час для синів та

донечок.

Грецію з’їли... кози
Третина населення Греції – більше дев’яти мільйонів – мешкає в

Афінах. І величезне місто продовжує розростатися, хоч, здавалося б,

нікуди, адже навколо – гори, які спускаються до моря. Ганну вразило,

що Афіни забудовані „хрущовками”. Як у нас в 60&тих зводили бетонні

коробки, так і в них. Правда, у Греції „хрущовки” – інші: з широкими

балконами, вкриті тентами, там багато зелені – жителі люблять так

прикрашати свої оселі. Але все одно ці будівлі – на одне „обличчя”. І

лише в центрі – істинно грецька архітектура – старовинні будинки,

вкриті червоною черепицею. Фасади цих будівель змінювати не можна.

Вони повинні залишатися такими ж, як і багато років тому. Проте, чим

далі від центру, тим більше „хрущовок” і прямих вулиць, на околицях

постійно зводять новобудови. Тільки в центрі затишні вулички огинають

пагорби, немов кізочки протоптали ці доріжки.   Власне, є навіть

приказка, що Грецію з’їли кози. У давній Елладі ці тварини були

розповсюджені. Невеличкі пагони вони витоптували, а більші з’їдали...

Існує красива легенда, пов’язана з Афінами. Місто розташоване

на висоті лише двадцяти метрів над рівнем моря. Але буквально в

центрі є пагорб заввишки триста метрів. Греки називають його

Лікаветос. Засновником Афін вважається цар Кекропс. Саме він

обирав покровителя міста між Афіною та Посейдоном. Морський

володар подарував Афінам джерело, а богиня мудрості – костур,

який перетворився на оливкову гілку. І цар був настільки розчулений

подарунком богині, що обрав її. Тому в Афінах не вистачає питної

води. Насправді Ганна цього не відчувала – вода надходить у місто

з озер та річок, розташованих неподалік.

Далі в легенді розповідається, що Афіна хотіла возвеличити

пагорб Акрополіс, перш ніж там збудують для неї храм. Для цього

богиня відколола великий уламок від гори Пенделі і несла його до
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Акрополіса. Проте по дорозі зустріла ворона, який приніс печальну

звістку про трагічну смерть дружини й доньки царя Кекропса. Афіна

так засумувала, що не втримала чарівний уламок, який тепер

прикрашає центр міста. Причому Лікаветос – удвічі вищий за

обраний богинею Акрополіс.

На вершині Лікаветоса знаходиться церква святого Георгія,

збудована в XI&XII століттях. Взагалі, релігійних споруд у Греції дуже

багато – православних, протестантських, мусульманських.

Співіснують вони мирно. Один із найдавніших та найвідоміших храмів

– Капнікарея, датований XI століттям. Знаходиться він у центрі Афін

– на красивій вулиці, названій на честь бога торгівлі Гермеса. „Старий,

мов Капнікарея”, – так кажуть у Греції про людину похилого віку.

Саме в цій країні знаходяться знамениті чоловічі монастирі, куди

за жодних обставин не може ступити нога жінки. В разі небезпеки,

лунає пронизлива сирена і спокусницю, яка щойно зійшла на берег,

миттю випроваджують геть.

Також у Греції є чудові курорти. Один із них – Халкідікі –

мальовничий півострів у вигляді тризуба. За легендою – це

закам’янілий тризуб Посейдона. Але найкрасивіше місце, на думку

моєї співрозмовниці, – острів Агістрі. У XVI&XVII століттях там

панували пірати, тому дехто й досі намагається відшукати заховані

ними скарби. Однак зараз це місце привалює своїм неповторним

колоритом: чепурними грецькими двориками, амфорами просто на

вулицях, в’юнкими декоративними рослинами, дивовижною

мозаїкою. Море там – надзвичайно чисте, прозоре, ніби діамантове,

– з високого крутого скелястого берега видно кам’янисте дно.

Взагалі, греки люблять і вміють відпочивати. Одне з найпопулярніших

слів – „кефі” – аналог нашого „кайфу”. Але йдеться не лише про інтимні

стосунки: „Це – прекрасне відчуття, коли ти забуваєш про всі проблеми,

тобі – надзвичайно добре, ти – неначе летиш, отримуєш стільки

неймовірної позитивної енергії. Ти чудово проводиш час – спілкуєшся з

друзями, слухаєш музику, танцюєш... До речі, за увесь час я не бачила
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там жодного п’яного, хоч мало не все місто щовечора відпочиває в

тавернах. У них – дуже цікавий режим, пов’язаний зі спекотним кліматом.

З 14&тої і десь до 17&18&тої години місто наче завмирає. Вулиці

порожніють, мешканці ховаються в затінку, сплять. Але о 19&20&тій Афіни

поступово прокидаються, люди зустрічаються з друзями. У тавернах

раніше 21&ої ви не знайдете ніяких страв – тільки легкі десерти. І лише

після дев’ятої вечора починається активне життя. У центрі міста – багато

закладів саме для туристів, місцеве населення там практично не вечеряє.

Нам порадили обирати таверни, куди ходять греки. Тоді ви зможете

сповна насолодитися вишуканими стравами та національним колоритом,

а обслуговуватимуть вас неодмінно дуже якісно”.

„Мрію мати багато дітей!”
Однак побувала Ганна і в одному зі східних кварталів, де мешкають

араби й турки: „Тривав робочий день, але багато молодих чоловіків

безцільно тинялися вулицями. Ці квартали разюче відрізняються від

інших. Я не кажу про центр міста – навіть на околицях ніде не побачиш

такого бруду й безладу! Мене неприємно вразили занедбані під’їзди,

ота суцільна вбогість та невлаштованість. І жодної жінки, крім мене,

ніде не було; тож всі мужчини буквально „їли” мене очима. Я

постаралася швиденько звідти втекти. Не тому, що була якась

конкретна загроза, – просто почуваюсь незатишно там, де люди

неналежно ставляться до власного побуту, не дбають про своїх оселі.

Як не парадоксально, але вулиці в цьому кварталі названі на честь

видатних Сократа і Софокла...”.

Натомість Ганні дуже сподобався парк, яким опікуються... місцеві

жебраки: „Цей парк знаходиться недалеко від готелю, в якому я

мешкала. Вийшла прогулятися вранці, дивлюся – всі лавочки зайняті,

на них чоловіки та жінки різного віку сплять. Поцікавилася у колег:

„Хто це? Бомжі?”. „Так, – підтвердили мені, – вони не мають власних

домівок. Однак міські власті домовилися з цими людьми: безпритульні

на цілком законних підставах мешкають тут і увесь час дбають, щоб у
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парку було чисто”. І справді, там було скрізь ідеально прибрано –

жодного папірця навколо! Коли вони прокидаються, акуратно

складають речі і розміщуються десь у затінку, нікому не заважають.

Ось такий цікавий приклад взаємовигідного співробітництва влади та

безхатьків”.

Греки знають про Україну. Неабияке враження на них справила наша

помаранчева революція. Власне, там дуже багато емігрантів з

колишнього Радянського Союзу. Та й наші співвітчизники постійно

приїжджають сюди на заробітки. Російська мова там – взагалі не

дивина. Якось протягом одного дня Ганна чула її мало не щогодини.

Причому ламаною російською спілкувалися навіть греки: таксист,

адміністратор готелю, продавець кіоску, а також перехожі на вулицях і

священик. Англійською володіють майже всі.  Греки переконані: чим

більше мов знає людина, тим краще! Проте останнім часом там

намагаються стримати потік наречених зі Східної Європи. А незаміжній

українці стати громадянкою цієї держави тепер майже неможливо.

Ганна Усатенко в Грецію закохана і при нагоді із задоволенням

вирушить у нову мандрівку до нащадків давньої Еллади. Однак жити

вона хоче вдома – в Україні. Тут – найрідніші люди, коханий чоловік

і найкращі друзі. Ганна мріє мати багато дітей: „Я хочу десять,

звичайно! (сміється) Так, це – моя мрія. І мого чоловіка. Будемо

поступово покращувати демографічну ситуацію. Головне, аби були

відповідні умови та можливості, а бажання є! (сміється)

Що ж, у Греції багатодітною родиною нікого не здивуєш. Все&

таки Ганна недарма стільки разів побувала у цій країні...

28.12.2008

НАША ЛЮДИНА В АМЕРИЦІ
Художник Олександр Павленко – головний персонаж ре�

зонансного матеріалу „Така цнотлива професія – натурни�

ця...”, опублікованого в моїй першій книзі спецрепортажів
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із радіоверсією „Тато у декретній відпустці: Дивовижні люди.

Неймовірні історії, які відбуваються насправді” (Ніжин: Ас�

пект�Поліграф, 2007). А тепер я вирішив оприлюднити ще

одну розповідь Олександра Васильовича, записану, до речі,

аж 11 квітня 1997 року (як не дивно, такі журналістські мате�

ріали не старіють – деякі прозвучали в ефірі вже по одинад�

цять разів!).

Взагалі, Олександр Павленко – митець у нашому краї відо�

мий. Його персональні виставки організовувались у Нідер�

ландах, Німеччині, Польщі, Чехії, Бельгії, Люксембургу... і,

звісно, в Україні, зокрема в рідному Чернігові (пейзажі, кар�

тини на космічно�філософську тематику, афганські малюнки

– свого часу художник воював в Афганістані у складі радянсь�

кого загону „Каскад”). А ще Олександр Васильович 25 років

прослужив у радянській розвідці (працював в СРСР та за кор�

доном). Досконало володіє англійською мовою. Пише вірші.

Своїм вчителем у живописі називає народного художника

України Анатолія Шкурка.

Тоді, в 1997�му, Олександр Павленко саме повернувся з

США, де перебував впродовж трьох місяців на запрошення

американського скульптора Джона Вайдмена (дружина Джо�

на – Надія – родом із Чернігова), мешкав в оселі пастора.

Керівник Клубу творчої інтелігенції „Оберіг�Чернігів” Алла

Матюшенко організувала зустріч з Олександром Васильови�

чем у затишному приміщенні „Арт�клубу”, де митець, смаку�

ючи кавою, розповів про свої пригоди в Америці. А оскільки

художнику притаманне неабияке почуття гумору, розмова

вийшла невимушеною і справді цікавою. Отже...

– Олександре Васильовичу, в яких саме штатах Ви побували?

– В США є так звана Нова Англія. Це – шість штатів. Там я й

подорожував. Був у таких містах, як Бостон, Кембридж та ін. Маю своє
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уявлення про „одноповерхову Америку” (містечка з двоповерховими, в

основному, котеджами) – тобто провінційне життя в США. Американці

– дуже відкриті, розкуті люди, коли справа не стосується грошей. Культ

долара там – надто сильний і за потреби не лише середній американець,

а й мільйонер, відстоюючи власні інтереси, торгуватиметься буквально

за кожен цент. Американці – не настільки духовні, як, наприклад, наші

люди. Не такі емоційно багаті, інтелігентні. У США траплялися випадки,

коли я був буквально шокований побаченим.

Якось ми поїхали на звалище. Це – зовсім інше, ніж у нас, часто

скупчення майже нових речей. Просто комусь щось не

підійшло і господарі везуть на „звалище” меблі, одяг, посуд, теле& й

радіоапаратуру... Щось кладуть, можуть вибрати інше й забрати. Але

вразило мене не це. Далі було вже справжнє звалище. І я побачив

гору книжок (практично нових!), які збиралися спалювати. Там були

прекрасні книги – наприклад, „Гойя” Ліона Фейхтвангера. Я запитав,

чому їх знищують? Мені пояснили, що ці книги надійшли з бібліотек,

вони вже не потрібні, бо мають, так би мовити, не найкращий вигляд

зовні. Я одразу, скільки зміг, взяв собі цих книжок. Приїхав за ще

однією партією книг наступного дня і побачив попіл. Це – жах! Як

можна знищувати такі книжки, які із задоволенням ще тривалий час

читали б тисячі людей?!

– Кажуть, американці дуже багато рухаються, увесь час

займаються спортом...

– Це – не так. Я б навпаки сказав, що вони лінуються зайвий крок

ступити. У містечку, де я мешкав, всі їздили тільки на автівках – навіть

якщо треба пройти якихось двісті кроків! Один я ходив пішки. На мене

дивилися, як на дивака, місцевого юродивого, але ставилися з

великою повагою. Немало допомагав Джон Вайдмен, вболівав за

мене (я ж до США поїхав не відпочивати, а малювати картини). А ось

дітей своїх американці до спорту привчають. Вони взагалі дають їм

повну свободу: не гримають, не звертають особливої уваги на їхні

пустощі. Вважають, що коли дітей втискувати в певне прокрустове
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ложе, то вони виростуть рабами, а не вільними людьми.

– Американці люблять добряче випити? Таке враження, що

персонажі більшості їхніх кінострічок тільки цим і займаються...

– Це – ще один міф! Насправді вони – дуже тверезі люди, тобто

майже не вживають спиртного (в усякому разі, ті, хто живе в

„одноповерховій Америці”). Ми були ввечері біля святкової ялинки

вже після того, як мешканці містечка посиділи за столами,

зустрічаючи Різдво. Так ось, практично всі були абсолютно тверезі!

Зрозуміло, вони іноді п’ють пиво. Єдиний магазин, в якому

продавались міцні спиртні напої, знаходився в іншому містечку – за

тридцять кілометрів. Бо ці напої зовсім не користуються попитом!

– А як у США справи з крадіжками особистого майна?

– Там таких крадіжок немає. За будь&яку найдрібнішу крадіжку

людина може одразу потрапити до в’язниці. У пастора, де я жив, взагалі,

навіть уночі, двері не зачинялися. Це при тому, що кожен будинок

знаходився десь за двісті метрів один від одного (щоб коли, скажімо,

хтось ввімкнув гучно музику, це не заважало сусідові). Якось Джон

Вайдмен з Надією поїхали відпочивати, не замкнувши вдома двері. А

коли повернулися, все залишилось на місці: робочі інструменти Джона

(дуже дорогі), комп’ютери і навіть сто доларів, які спокійнісінько лежали

на столі. А сто доларів в Америці – це неабиякі гроші. Там рівень життя

– у 10&15 разів вищий, ніж в Україні. За сто доларів у недорогому магазині

можна придбати кілька нових шкіряних курток і ще взуття.

Американці – високого зросту. Середній зріст у них – десь 1

метр 88 сантиметрів (за моїми підрахунками). Це я про чоловіків.

Але жінки теж не дуже відстають. Відповідно, й розмір взуття у них

часто вражає. До того ж, вони звикли купувати взуття буквально на

три розміри більше, щоб ніде не тиснуло.

– Чим харчуються американці?

– О, вони жахливо харчуються! Я дивувався, як вони щодня можуть

їсти ці пластівці з молоком. А вони запитували, чому я так полюбляю

сало, в якому стільки мікробів. Готують американці поспіхом, все якесь
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несмачне. Спочатку я ніяк не міг звикнути, що після вживання їжі у

них починається сильна відрижка. Вони цього не соромляться,

навпаки вважають: якщо відрижка, то смачно поїли. Отож після

трапези господарі якось підозріло дивилися на мене... Тому серед

американців так багато товстих людей. Я теж у США поправився,

довелося в Чернігові не без труднощів скидати зайву вагу.

– Скільки американці сплачують за житло, медичні послуги?

– Дуже дорого. В США існує податок на нерухомість. Щомісяця

для власника будинку він становить від півтори – до двох тисяч

доларів. А зарплата висококваліфікованого фахівця (наприклад,

інженера) в Америці – до п’яти тисяч „зелених”. От і рахуйте... З

медициною теж краще не зв’язуватися. Син господарки зламав руку.

Йому просто наклали гіпс. Він жив удома, потім прийшов до медиків

– гіпс зняли й виписали рахунок на... три тисячі доларів. Американки

часто відмовляються народжувати в пологових будинках – дорого!

Платять п’ятсот „баксів” акушерці і народжують вдома...

– Наскільки жителі США (звичайні американці, не еліта)

обізнані з літературою, мистецтвом?

– Дуже погано обізнані – значно гірше за українців. Скажімо, вони

абсолютно не знають, хто такі Роквел Кент, Джек Лондон, Вітні Хьюстон,

Мікеланджело. Про Шерлока Холмса та доктора Ватсона теж не чули.

Проте вони уважно слухали, коли я їм розповідав про їхніх письменників,

художників. Але от Льва Толстого і Федора Достоєвського знають. Хоч

„Преступление и наказание” я теж бачив на звалищі серед книг, які потім

були спалені... Що ж стосується високого мистецтва, то звичайні

американці до сприйняття, наприклад, живопису зовсім не готові. На

виставку може завітати 8&9 осіб, які одразу ж кидаються до столу,

дізнавшись, що на відкритті влаштовується фуршет. Вони надзвичайно

люблять „шару”: і фуршети, і коли картини дарують...

– Вам вдалося поспілкуватися з американським мільйонером?

– Я мав чотири таких зустрічі з абсолютно різними людьми, які

справили на мене різне, буквально протилежне враження. Адже і



Сергій Дзюба

104

серед бідних людей, і серед мільйонерів є різні американці: хороші

й погані. Судіть самі.

Спочатку я познайомився з дуже розумним, освіченим мільйонером.

З ним я просто душу відвів. Він багато знає про мистецтво, цікавиться

тим, що відбувається в світі. Немало знає про Україну. Дуже допомагає

скульптору Джону Вайдмену, підтримує.

Інший мільйонер був бородатим, мав три сережки у вусі. Він

торгував нерухомістю. Наобіцяв мені золоті гори і замовив аж чотири

роботи (я повинен був намалювати чотири його будинки). Однак,

коли картини були готові, він кудись зник...

Мільйонерка&жінка займалася туризмом. У неї – не будинок, а цілий

палац (лише впродовж одного року ця пані заробила 60 мільйонів

доларів!). Мені сказали зняти взуття (в Америці, як правило, не

роззуваються, коли до когось приходять). Господиня побачила мої

картини і заходилася торгуватись. Зійшлися на зовсім символічній сумі

(200 „зелених”), бо я зрозумів, що піду взагалі з порожніми руками. А

я ж до неї в Бостон спеціально їхав за 150 кілометрів! Тут саме навідався

її чоловік, і пані вирішила порадитися ще з ним, зауваживши, що 200

„баксів” – це все&таки дорого для їхньої родини. Радилися вони,

радилися й нарешті заявили, що наразі не готові ухвалити остаточний

„вердикт”, проте неодмінно повідомлять мені про своє рішення за кілька

днів. Я поїхав ні з чим. А потім одержав звістку: мовляв, на жаль, вони

не можуть придбати таку дорогу картину...

До четвертого мільйонера я повіз... портрет Леніна. Великий такий

портрет, лежав у мене – як екзотика. Коли мільйонер побачив цей

портрет, то дуже зрадів. Виявляється, він був... комуністом!

Запропонував мені вирушити на Кубу – малювати його друга Фіделя

Кастро. Я відповів, що в мене немає відповідної візи, аби їхати на

„Острів свободи”. Тоді мільйонер&комуніст поскаржився, що зараз

не має грошей; тож я мушу залишити йому портрет, а з часом, коли

у нього з’являться зайві долари, він мені їх неодмінно сплатить.

Портрет я лишив і досі чекаю обіцяного гонорару...
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– Як розважаються американці?

– У них – якісь дивні розваги. Уявіть собі кімнату з відеоекранами.

Підходите до одного, бачите відеокліп: дуже брудний туалет (хоч

насправді туалети в США – надзвичайно чисті), на унітазі сидить

чоловік. Поруч бігає миша – туди&сюди. Так триває хвилин двадцять.

Американці навколо сміються, їм це дуже подобається! Я підходжу до

іншого екрану. Там жінка у спідниці перелазить з однієї полиці в шафі

до іншої. Лазить і лазить. Добирається до верху і знову починає все

спочатку... Інший відеокліп: показують миловидну пані (хоч у США –

дуже мало вродливих жінок, з Україною не порівняти!), несподівано її

личко спотворює жахлива гримаса. Буквально враження таке, ніби в

цю красунечку вселилася нечиста сила. Жінка стає надзвичайно

огидною й казиться, мов навіжена. І раптом все закінчується –

добродійка знову привітно посміхається. А останній кліп мені не

сподобався найбільше: це була велетенська людська пащека, яка увесь

час щось жувала...

В Америці я розповідав людям про наш чернігівський „Арт&клуб”, і

вони щиро дивувалися, що можуть ось так гарно збиратись разом за

філіжанками кави письменники, художники, музиканти, актори,

співаки, журналісти і задушевно спілкуватися між собою, влаштовуючи

чудові літературно&мистецькі імпрези. Вони там, у США, живуть якось

дуже замкнено – кожен сам по собі.

– А що Вам найбільше запам’яталося позитивного?

– У США дуже толерантно ставляться до питань віри. Там всі

офіційно визнані релігії – в пошані. І абсолютно неважливо, який у

тебе колір шкіри, яка національність. Можна розповісти анекдот

про євреїв чи негрів і потрапити в дуже незручне становище – публіка

такі жарти абсолютно не сприймає. І ще – приватна власність кожної

людини недоторкана. Господар оселі має право навіть застрелити

незнайомця, що без дозволу просто зайшов до будинку. Власне,

якщо людина чесно заробила гроші, їй нічого боятися і в неї є віра у

завтрашній день.
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Розділ II

БОГИ ВОГНЮ

ПІДВОДНИК
Він народився в Монголії, мешкав на Закарпатті, в Азер�

байджані, Москві, Карелії, Ленінграді... І понад 30 років сво�

го життя віддав атомному підводному флоту. Ігор Галутва брав

участь у випробуваннях ядерної зброї на Новій Землі. Пере�

жив жахливу аварію на атомній субмарині „К�3” (тоді заги�

нуло 39 моряків, а 22 людини отримали тяжке отруєння чад�

ним газом, однак півекіпажу зуміли врятувати свій корабель).

Він – учасник легендарного походу на підводному човні

„К�42” під кригою Північного Льодовитого океану від Кольсь�

кого півострова до Камчатки (штурман Галутва навіть зіграв

у футбол із полярниками на Північному полюсі). Ігор Григо�

рович був командиром атомної субмарини, заступником на�

чальника штабу флотилії атомних підводних човнів Тихоо�

кеанського флоту. Не раз ризикував життям, виконуючи над�

складні бойові завдання.

Нині капітан першого рангу у відставці Ігор Галутва меш�

кає в Чернігові. Він не може сидіти склавши руки, тому об�

рав екстремальну професію рятувальника – працює в сис�

темі МНС. А ще очолює Чернігівське обласне відділення Все�

української асоціації ветеранів�підводників. Написав кни�

гу про видатних мореплав7ців, які народилися на Приде�

сенні.

Ігор Григорович – все такий же невтомний, фізично за�

гартований (відчувається виправка морського офіцера) та

мужній. І в той же час він – напрочуд інтелігентний і розум�

ний співрозмовник. Тож нам із вами по�справжньому пота�

ланило дізнатися подробиці неймовірного життя видатної
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людини. Нещодавно, на зустрічі з читачами, у мене поцікави�

лися: „Який він – сучасний герой? Чи знаєте ви таку людину,

яка живе поряд із нами – в Чернігові?”. І я, не замислюючись,

відповів: „Знаю! Це – Ігор Григорович Галутва”.

Як малий Ігор репутацію керівника

Монголії підмочив
„Почну з Адама і Єви... – зосереджується співрозмовник. –

Отже, мій тато – Григорій Федотович Галутва – уродженець

Чернігівщини, він – із села Костобобрів Семенівського району; а

мама – Марія Михайлівна – народилася на Донбасі. Прожили вірно

– і в горі, і в радості. Поховані у Чернігові. Батько замолоду батрачив,

працював на шахтах, а в 1930&му став прикордонником. Направили

його в Середню Азію для боротьби з басмачами. Тому фільми

„Джульбарс”, „Застава в горах”, „Біле сонце пустелі” в родині були

улюбленими”.

У 1939&му Григорія Галутву перевели служити інструктором

прикордонних військ до Монголії. „І ось я примудрився там з’явитися

на світ у 1940 році, – посміхається Ігор Григорович. – Причому

матуся, перш ніж народити мене, змушена була проїхати кілометрів

700: від місця батькової служби – до Улан&Батора. Так я вже

заздалегідь звикав до мандрів... Ріс в оточенні монгольських та

радянських солдатів. Дітей було мало, тому до маленького хлопчика,

який бавився надворі, ставилися прихильно. Я був товстеньким,

рожевощоким і дуже любив спілкуватися з дорослими. Монгольські

вояки пригощали мене цукром&рафінадом, видобуваючи його з

кишень не надто чистих брюк або з носової хустинки (теж, зазвичай,

не першої свіжості). Вони, до речі, не гризли цей цукор, а

облизували, і мене навчили так рафінадом ласувати. Пограються з

дитинчам і дадуть шматочок цукру; а я вже смакую в своє задоволення

– облизую! Матінка, дізнавшись про ці пригощання, була просто
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шокована; адже монгольські солдати, відверто кажучи, не

відзначалися охайністю і часто хворіли усілякими недугами, зокрема

й сороміцькими...”.

Браві вояки навчили хлопчика і деяким „чарівним” висловлюванням.

Пояснювали: „Якщо ти чогось прагнеш, варто лише промовити таку&то

фразу й тобі одразу ж це дадуть”. Якось під час обіду, коли батьки всю

увагу зосередили на гостях, маленький Ігор занудьгував і раптом

ошелешив дорослих добірною нецензурною лайкою: „Та... дайте ж

мені нарешті оце!”. Прохання хлопчика миттю виконали, хоч потім йому

добряче дісталося на горіхи. Відтоді Ігор остерігався вживати у

присутності рідних химерні слова. Однак запам’ятав: варто було тільки

проказати чудернацьку фразу, як бажання хутко справдилося! Тобто

монгольські солдати, котрі навчили його вимовляти ці кумедні,

незрозумілі слова, казали правду...

„Одного разу приїхав до нас маршал Чойболсан – керівник

Монголії. Взяв мене на руки, та я від надлишку емоцій не лише

обмочився сам, а ще й поцілив у видатного маршала... Звичайно, він

був обурений і його душа степового орла ледь витримала таке

неподобство. Чому гарненький радянський хлопчик надзюрив на

вельмишановного керівника дружньої країни? І як я після цього

залишився жити на світі?!” – добродушно посміхається співрозмовник.

Незабаром юний Ігор досить пристойно вивчив монгольську мову

і, навіть без „чарівних” слів, міг легко порозумітися з тамтешніми

солдатами. Звісно, маршалу Чойболсану це б сподобалося. Отож

можна вважати, що син прикордонника певним чином спокутував

свою провину.

„А потім була війна, – серйознішає Ігор Григорович. – Тата

відправили на фронт, а ми з мамою перебралися на Донбас (у

Дзержинськ – до мого дідуся). Запам’яталися височенні тополі. Ми

сиділи під ними на лавочці і лускали насіння. А поруч проходила

колона полонених німців. Вони ступали понуро, були одягнені в

обшарпані мундири не за розміром – руки стирчали з коротких
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рукавів. Ми усвідомлювали, що це – фашисти, які принесли багато

лиха, вороги, з котрими воював тато; але ні я, ні матуся, ні інші наші

знайомі не відчували до полонених жодної ненависті. Звісно,

траплялося, дітлахи підсміювалися над ними – гукали: „Гей,

німчура!” і кумедно перекривлювали пички; проте нікому навіть не

спадало на думку пожбурити в якогось німчика каменем. Я часто

про це згадую, розмірковую, наскільки ми, українці, слов’яни,

милосердні. Фашисти сплюндрували нашу землю, пройшлися

Україною, немов гігантським бульдозером, буквально живого місця

не залишили; а ми, здобуваючи перемогу, не прагнули помсти,

поводилися так благородно! Іноді тутешні жінки, котрі теж

голодували, пригощали полонених німців окрайцем хліба”.

Наприкінці 1945&го з фронту повернувся батько й родина

переїхала на Закарпаття – у село Косине. Поринаючи в спогади,

Ігор Григорович і зараз відчуває запахи бузку, липи й щойно спеченої

паляниці. Дітлахи приходили до невеликої пекарні, де їм давали

дещицю хліба, змащеного гусячим жиром; і малий Ігор вважав, що

це – найбільша смакота у світі!

Сподобалися й місцеві жителі – угорці, які привітно поставилися

до прикордонників. Мешкали там і цигани – веселі, безтурботні.

Вони не переймалися роботою, але й особливих проблем селянам

не завдавали. Зазвичай, не цупили у людей крам, а, ніби жартома,

просили гроші. Так їх усі й сприймали, наче мандрівних скоморохів.

Тому й ставилися до ромів незлостиво, ніхто з сусідів камінь за

пазухою не тримав.

„Чим ще запам’яталося Косине? Сажотрусами! – на очах

молодшає Ігор Григорович. – Вони завжди чимчикували в чорному

одязі, через плече – намотаний дріт, у кожного на голові – високий

імпозантний циліндр. Ми, дітлахи, дуже їх любили і, звичайно, всі

мріяли стати сажотрусами!”.

У п’ятилітньому віці Ігор вмів читати, писати та рахувати – навчила

матуся. Але в місцевій школі викладали угорською, тому батьки
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змушені були відправити хлопчика до Мукачевого – здобувати

освіту в інтернаті.

Власне, тато майже не бував вдома – тривала війна із загонами

ОУН&УПА і в одному з боїв Григорій Галутва отримав поранення.

Нині часи змінилися – немало співвітчизників щиро вважають

Степана Бандеру та Романа Шухевича Героями України. Однак Ігор

Григорович погодитися з цим не може, адже пам’ятає розпач людей,

які ховали своїх близьких (мирних, ні в чому не винних жителів),

жорстоко страчених бандерівцями. Він знає немало реальних

історій, коли повстанці ОУН&УПА нещадно грабували своїх

земляків, відбираючи останнє. Так, на Західній Україні була війна –

запекла, кривава, як то кажуть, до останнього патрона. Тим більше

потрібно неупереджено, без зайвого ажіотажу, виважено вивчити

кожен епізод цих трагічних подій і встановити науково обґрунтовану

істину.

А деяким добродіям, які самовпевнено заявляють, що Галичина

– це і є справжня Україна (решта – мовляв, лише „омоскалена”

територія) Ігор Галутва нагадує, що в 1991&му за незалежність нашої

держави проголосували і на Чернігівщині, і на Донбасі, і в Криму.

Тож ніхто не має права розколювати народ. В усякому разі,

чернігівці вважають себе не меншими патріотами України, ніж ті ж

таки галичани. Взагалі, патетичні розмірковування про будь&яку

„вищість” (політичну, моральну, духовну) одного регіону над

іншими – не лише хибні, а й небезпечні для суверенітету держави. У

цьому мій співрозмовник переконаний і я з ним цілком згодний.

Але продовжимо нашу розповідь. „У другому класі я опинився в

інтернаті, – пригадує Ігор Григорович. – Треба було навчитися жити

в колективі: поступатися власними інтересами, поважати думку інших

людей. Дитині звикнути до такого тяжко: то тобі дають прочуханки,

то ти застосовуєш кулак як аргумент своєї правоти... Навчались ми в

школі № 2 імені Олександра Пушкіна. Красива школа! Зранку

вирушали на заняття, а там, у Мукачевому, – дуже багато черниць.
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Досвідченіші старшокласники радили: „Як побачиш монашку,

обов’язково потримайся за чорний ґудзик. Тоді уникнеш халепи!”.

А штанці у мене були без ґудзиків. Та як же не виконати „мудру”

настанову старших товаришів? Доводилося десь того чорного

ґудзика вишукувати...”.

Невдовзі тата перевели до Азербайджану – призначили начальником

комендатури, якій підпорядковувалося кілька прикордонних застав.

Російськомовної школи поблизу не виявилось і малого Ігоря відправили

у місто Ленкорань, розташоване на березі Каспійського моря. Батьки

знайшли там родину, яка погодилася опікуватися хлопчиком. Це були

чужі, але надзвичайно чуйні люди.

„Дядя Яша та його дружина прийняли мене з любов’ю, дуже гарно

ставилися! Море знаходилось за сто метрів від їхньої оселі, тож я з

ранку й до вечора слухав шум прибою, крики бакланів і чайок. Часи

були голодні – їли чечевиці. А ще дядя Яша ходив із рушницею до

моря і, вполювавши баклана, довго вимочував свій трофей, аби

позбутися запаху риби. Ось так ми й виживали... Там я дізнався, що

чай можна пити не лише внакладку (кидаючи цукор у чашку) чи

вприкуску (з рафінадом), а й... внаглядку, – примружує очі Ігор

Григорович. – Здогадуєтеся? Поруч ставлять або підвішують цукор,

ти на нього дивишся і відчуваєш у роті смак солодощів. Сидиш,

споглядаєш цукор і запиваєш чайком із самовара...”.

Хлопчик любив сидіти на березі моря і пригадувати романтичні

історії про відважних мандрівників, уявляючи, як гордо пливуть під

вітрилами  прекрасні бригантини та фрегати.

Про „втечу” на Північний полюс, вішалку з...

борщем та перший „жахливий шторм”
Дитинство Ігоря – це безкінечні переїзди. Ось що значить – син

військового! Далі був інтернат у Баку.  „Там я зрозумів, що таке діти

війни, – зітхає співрозмовник. – Разом із нами мешкали підлітки,
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які не мали батьків. Вони здавалися дорослішими, зовсім інакше

ставилися до життя. Курили (ми, спостерігаючи за ними, також

тягнулися до цигарок), часто втікали з інтернату і жили, як

безпритульники. Власне, ніхто по&справжньому не переймався

долею цих хлопчиків та дівчаток.  Досі дивуюся: як вони зуміли

вижити? У Баку ми вчащали на іподром – обожнювали дивитися

скачки, і я до болю згризав нігті – неймовірно хвилювався,

вболіваючи за „своїх” коней! А на місцевих сміттярках можна було

відшукати будь&яку зброю: від гранати і пістолета – до кулемета й

авіаційної гармати. Якось підібрали кілька несправних пістолетів,

склали з них один – бойовий – і влаштували захоплюючі стрільби.

Тоді мене на місяць виключили з піонерів...”.

А одного разу, в четвертому класі, Ігор Галутва та його приятель –

рудий Петько – відзначили 1 Травня. Хлопчаки придбали пляшку

горілки; а для того, щоб заглушити запах оковитої, захопили з собою

ще й портвейн. Обрали безлюдне місце і влаштували свято „по&

дорослому”. Прийшовши до тями, Ігор побачив, що лежить недалеко

від потічка з нафтою. Потім, виправдовуючись перед начальством, яке

влаштувало суворе розслідування в інтернаті, діти сумирно доводили:

купували звичайнісінький лимонад, отож самі здивувались, що напій

виявився таким міцним! А недопалки приятелі старанно ховали у

коробочку з&під монпансьє – точнісінько, як у кінострічці про Чарлі

Чапліна...

А ось – ще одна пам’ятна історія. „Під час трапези за кожним

столиком в інтернаті сиділо четверо дітей: двоє хлопчиків і двоє

дівчаток. Зазвичай, перед нами клали гірку зелених помідорів, –

розповідає Ігор Григорович. – І ось дівчинка, яка знаходилася

навпроти, почала демонструвати свою небайдужість до мене (не

знаю, що це було – перше кохання чи палка ненависть, адже й таке

трапляється): переконавшись, що ніхто з дорослих не бачить, вона

спритно хапала помідор і влучно вціляла мені в лоба. Але терпіння

„жертви” луснуло, коли овоч, пожбурений пристрасною рукою юної
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„Джульєтти”, шубовснув у мою тарілку з борщем і добряче

оббризкав ошелешеного „Ромео”. Оговтавшись, я схопив цю

тарілку й старанно одягнув новоспечений „капелюшок” на голову

моєї „терористки”, щедро викупавши дівчинку в борщі... Звісно,

мене одразу ж потягли за вухо до нашого директора. Звали його, як

і славетного письменника Чехова – Антоном Павловичем. Він

пережив контузію й був незаперечним авторитетом в інтернаті

(правда, на відміну від Чехова, особливим почуттям гумору не

відзначався). Втім директора в кабінеті не виявилося, отож малого

грішника поставили там у куток – чекати заслуженого покарання

(„Прийде Антон Павлович – розбереться!”). Однак найкращі друзі

не могли залишити мене в біді – відважно принесли мисочку

першого (я ж так і не встиг поїсти, був голодним). Тільки почав

куштувати борщ, аж чую: „Атас, директор!”. Що робити? Мерщій

підставив стілець (я був низенького зросту) й обережно притулив

повну мисочку угорі – на вішалці. Проте сталося неймовірне: Антон

Павлович, виявляється, був у капелюсі; тож, зайшовши до свого

кабінету, звичним жестом закинув „брилика” на вішалку і... влучив

просто в миску з борщем. Звичайно, вже за мить грізний директор

був увесь у першому! Я прожогом вискочив із кабінету (як тільки

встигнув?), розгніваний Антон Павлович – за мною. Але сили

виявилися нерівними і я від нього втік...”.

Згодом прикордонник Григорій Галутва служив у Нєфтєчалі (це

– теж Азербайджан). Там уже були школа і бібліотека, де

п’ятикласник Ігор вперше познайомився з книгами, які вплинули на

його подальшу долю. Особливо сподобався персонаж Марка Твена

– невгамовний і допитливий Том Сойер.

„Я був у такому захваті від цієї книжки, що навіть вирішив утекти

з дому разом із сусідським хлопчиком – Толею Ладигіним. Ми

запаслися консервами, сірниками (замотали їх у „золоту” фольгу з&

під цукерок, щоб не намокли, – вичитали десь). Все склали в мішок,

який зберігався в оселі приятеля – на горищі. Ми планували
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вислизнути опівночі непоміченими з дому і майнути кудись на

Полюс. Куди? Не знаю, – стинає плечима Ігор Григорович. –

Начитавшись книжок про мандри, я вважав: головне – сісти на потяг,

а він уже неодмінно довезе! Однак увечері товариш в усьому

зізнався своїй мамі, а та одразу ж завітала до моїх батьків,

ошелешивши їх „грандіозними” планами двох шибайголів. Втеча

зірвалася...”.

Але у Ігоря з’явилася інша пристрасть – хлопчик почав створювати

книжку про те, як став футболістом. Адже він вважав себе видатним

гравцем! До речі, матінка зусилля юного літератора підтримала –

ніби відчувала: колись її син ще напише свою головну книгу.

„В Нєфтєчалі різне траплялося, – пригадує Ігор Григорович. –

Якось вчитель малювання почав зображувати на дошці глечик.

Проведе лінію і зітре – не подобається. Знову щось намалює і тут же

стирає, невдоволено хитаючи головою. І так – майже півгодини! Не

виходить... Гамір у класі не вщухав – кожен займався своєю справою,

ніби це – не урок, а весела перерва. Нарешті педагогу набридли і

його глечик, і наш безлад; тож, не озираючись, щосили пожбурив

крейдою (як то кажуть, на звук) і влучив одній дівчинці прямо в голову.

Така тиша вмить настала – всі були настільки приголомшені! Більше

він у нас не викладав... А вчитель азербайджанської мови, помітивши,

що учні тихцем грають у морський бій, підкрадався ззаду й

несподівано гучно бахкав партою (ми сахалися, немов від пострілу),

потім підбігав до вікна, блискавично відчиняв його навстіж і

несамовито вигукував: „Паразити, я вас зараз повикидаю звідси

надвір!”. Треба визнати, ми одразу ж втихомирювалися: все&таки

кабінет знаходився на четвертому поверсі...”.

Ось такі були методи виховання. Однак у Нєфтєчалі, а пізніше – в

Нахічевані й Москві (куди родина переїжджала разом із татом),

непосидючий Ігор уже перебував під пильним контролем батьків, тому

доволі швидко позбувся пустотливих звичок, „успадкованих” в інтернаті,

подорослішав, припинив бешкетувати і навчався цілком успішно.
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З російської столиці (де Галутва&старший опановував науку у

військовому інституті), сім’я переїхала до Карелії, яка в той час була

шістнадцятою республікою СРСР.

„Такі ліси, озера – дивовижна краса! – захоплено говорить Ігор

Григорович. – А скільки риби було – лише встигай вудку закидати.

Ягід – не злічити (чорниці, суниці, брусниці, ожина), білих грибів –

теж. Ось тільки ходити в лісі треба було обережно – після війни

залишилося немало мін та снарядів; а гриби часто росли на місці

колишніх окопів... Взагалі ж, у мене – найкращі спогади про Карелію.

Я таких краєвидів більше потім ніде не зустрічав! Люди – дуже чесні.

У них навіть не існувало такого поняття, як „замoк”. Якщо господар

кудись ішов, то просто прикривав двері паличкою. Бачиш паличку –

отже, нікого немає вдома... Змалечку карели їздять на лижах, тому в

нашому класі всі хлопчики та дівчатка мали перший – другий розряди

з цього виду спорту; і наздогнати на лижах якусь місцеву юнку (навіть

найменш підготовлену) було просто неможливо. Це у них – в крові!”.

У Карелії Ігор закінчив школу. Постало питання: ким бути? Ненька

наполягала, щоб син вчився на гірничого інженера (її рідні працювали

в шахтах). Тато був демократичнішим: „Хай іде, куди хоче!”. Але Ігоря

вже полонили книги про видатних мандрівників. Він захоплювався

безстрашним мореплавцем Лисянським, перечитував дивовижні

спогади Головніна і мріяв про власні захоплюючі подорожі. А

особливо вплинули на юнака книги Джека Лондона – „Мартін Іден”

та „Морський вовк”. Причому 17&літнього хлопчину вабили не лише

пригоди героїв – Ігор щоразу власноруч прокладав маршрути їхніх

мандрівок. Можливо, саме тому він і став штурманом!

Юнак поїхав у Ленінград – вступати до вищого військово&

морського училища. Конкурс був, як завжди, великий (професія

морського офіцера й зараз вважається престижною), але Ігор

Галутва випробування непростими екзаменами витримав.

Новоспечених курсантів одразу ж відправили на навчально&

вітрильний корабель. „І цей іспит виявився найважчим, – запевняє Ігор
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Григорович. – Укачало так, що подумав: „Як би мені звідси накивати

п’ятами?!”. Відверто кажучи, була б можливість, може, й чкурнув...

Лежав трупом, а всередині все аж ніби вивертало назовні. Жахливе

відчуття! Здавалося, що пережив найбільший, найжорстокіший шторм,

який тільки можна уявити (хоч насправді було балів 3&4). Однак я мав

вставати і виконувати команди офіцерів: заступати на вахту, піднімати

вітрила, тягати шкоти. Адже на паруснику повинна злагоджено

працювати вся команда! Офіцери наполегливо закликали до моєї

совісті, чоловічої гідності. І я змусив себе підвестися й виконувати

нелегку фізичну роботу на палубі. Спочатку їсти там взагалі не хотілося

– на будь&які страви навіть дивитися не міг. Але за добу апетит з’явився

і я наважився щось скуштувати. А потім зовсім перестав відчувати качку!

Одразу й не збагнув, яка метаморфоза зі мною відбулася. Однак,

справді, сталося диво, і впродовж усієї подальшої служби я ніколи не

вкачувався (ну, може, зовсім трохи). Між іншим, одразу після походу

на навчальному судні, немало курсантів відсіялися. Люди успішно

склали іспити, але, поплававши на кораблі, зрозуміли: морська служба

– не для них. Отож поталанило іншим – зарахували тих, кому не

вистачало балів. А що стосується вітрильників, то вони в мене й удома

на картинах є: фрегати, бригантини, бриги... Я дуже люблю вітрильні

кораблі і все, що з ними пов’язано!”.

„Офицера есть отродье хамское, но для

государства – зело полезное...”
І почалося навчання – вже не за Жюлем Верном та Стівенсоном.

Ігор Галутва опановував премудрості навігації: „Я вступив на

штурманський факультет. Викладачі були чудові! Вразила й

унікальна, розкішна бібліотека (такої потім ніде не зустрічав), де

зібрали увесь золотий фонд світової літератури – будь&яку хорошу

книжку можна було прочитати! А шефами у нас були артисти зі

знаменитого ансамблю „Дружба” на чолі з Броневицьким, тож Едіту
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П’єху пам’ятаю ще з 1957 року. І коли зараз бачу Едіту Станіславівну

на телеекрані, неодмінно згадую ті славні часи. У нас був прекрасний

спортзал, де тренувався олімпійський чемпіон і чемпіон світу з бігу

на 5 та 10 кілометрів Володимир Куц. Там здобував освіту майбутній

олімпійський чемпіон з боксу Валерій Попенченко (він вступив на

рік раніше за мене). Училище знаходилося на вулиці Герцена, 67.

Зараз тут – Інститут авіаприладобудування”.

У 60&х роках відбулася реорганізація Збройних Сил Радянського

Союзу, і Ленінградське вище військово&морське училище припинило

своє існування. Курсантам запропонували продовжити навчання в

Баку. Погодилися не всі – дехто вступив у цивільні вузи, зокрема до

Ленінградського державного університету (як це не парадоксально,

але колишні курсанти морського училища обрали факультет

журналістики).

Однак Ігор Галутва щодо своєї майбутньої професії не сумнівався,

тому приїхав до Азербайджану. Тепер він навчався в Каспійському

вищому військово&морському училищі імені С. М. Кірова. Якось у

курсантів поцікавилися: хто хоче стати підводником? Так Ігор

Григорович і визначив свою подальшу долю: „Звісно, Жюль Верн на

мене вплинув – думаю, завдяки його романам я й до морського

училища вступив. Ну, а чому вирішив стати підводником? Можливо,

під враженням від капітана Немо та його „Наутілуса”. Взагалі, складно

стверджувати напевне, чому я тоді підняв руку і сказав: „Хочу!”.

Молодість. Романтика...”.

До речі, багато хто чомусь переконаний, що місця на підводному

човні – вкрай мало, тому перебувати там – зовсім некомфортно.

„Це – міф, – запевняє мій співрозмовник. – І вигадали його

обивателі, котрі ніколи в житті на морських глибинах не плавали. Я

пробув рік на стажуванні в м. Полярний, на Північному флоті.

Потрапив на дизель&електричний підводний човен „Б&36”. Це –

солідний корабель, зовсім не схожий на ті судна, які існували за

царя Гороха! І екіпаж – не 2&3 людини, а 70 моряків. Звичайно, якщо
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порівнювати з сучасними підводними човнами, то нині умови –

значно кращі. Однак не можна вигадувати усілякі нісенітниці,

начебто радянські підводники набивалися в своє судно, немов

звірята – до казкової рукавички! Після кожного року навчання була

обов’язкова практика на кораблях флоту. Наприклад, після другого

курсу нас відправили у плавання довкола Європи на крейсері

„Фрунзе”. А щодо романтики... Можливо, в 17 років у мене було її

значно більше, але вона не зникла й зараз. Їй Богу, мав би

можливість – і тепер пішов би в море! На жаль, не дозволяють вік та

здоров’я. Взагалі ж, у нашій справі без романтики не можна, інакше

мучитимешся сам і мучитимеш інших. Звісно, підводник – дуже

романтична, але й ризикована, я б навіть сказав героїчна, професія.

Всі, хто служив на підводних човнах – дизельних, атомних –

погодяться зі мною. Вони знають, яка то тяжка, самовіддана праця!”.

Якось на заняттях з радіонавігації Ігор Галутва почув у навушниках:

в космос полетів Юрій Гагарін. Думав – фантастична передача. Адже

про космонавтів тоді знали стільки ж, як і про атомні човни.

 „У 1961&му випустили нас штурманами і відправили на Північний

флот. Користуючись нагодою, прочитаю кілька цікавих указів Петра I:

„А штурманов, хоть они и хамского происхождения, в кают&компанию

пущать, дабы они своим искусством путь кораблю прокладывали”. А

ось – про офіцерів: „Офицера есть отродье хамское, но для государства

– зело полезное, а посему денное довольствие давать своевременно, в

кабаки пущать беспрепятственно”. І ще: „Подчинённый перед лицом

начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы

размышлением своим не смущать начальство”. Петро I був розумною

людиною і цінував гумор! – задоволено посміхається співрозмовник.

– Ну от, направили мене в порт Ліінахамарі. Очікував призначення на

підводний човен, а потрапив на корабель радіолокаційного нагляду.

Від Ліінахамарі по прямій – 17 кілометрів до Норвегії, країни НАТО”.

Полярні ночі та дні Ігоря Григоровича вразили: „О першій годині

ночі ми грали у волейбол. Можна було спокійнісінько читати на
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вулиці. Правда, комарі там – могутні, такі підступні й кусючі! Ми

жартували, що вони – натовські... Тільки прибув у Ліінахамарі,

представився командиру, а вже завтра – в море. Думаю: „Ну, нічого

собі... Я ж стільки ще не знаю і не вмію, а тут раптом – така довіра!”.

Звісно, спочатку було дуже важко. А потім – так життя завирувало,

що я остаточно зрозумів: ось вона – робота для справжніх чоловіків.

У море ходили дуже часто (в усіх тамтешніх бухтах побували) й

незабаром я вже не уявляв без нього свого життя”.

У 1962&му корабель, на якому служив Ігор Галутва, відправили на

Нову Землю – випробовувати ядерну зброю. „Ми тоді потрапили в

жахливий шторм! – пригадує Ігор Григорович. – Я, хоч фізично не

страждав, але вболівав душею. Уявіть собі: корабель вмить піднімається

на висоту 8 метрів і щосили стрімко падає вниз (усе тріщить!), небезпечно

перевалюється на правий борт, потім – на лівий, знову здіймається високо

вгору і тут же – бабах, нове падіння... Я спочатку розмірковував: „Коли ж

це нарешті припиниться?”. Проте шторм не вгавав, ніби там, унизу, сам

Нептун не з тієї ноги прокинувся й заходився розгойдувати хвилі. Потім

я став думати, що рано чи пізно кіль має відвалитися. Ну, не може такого

бути, щоб наше суденце все це витримало. Як не кіль, то дизель чи щось

інше ось&ось до дідька відлетить... Однак корабель витримав! Підходимо

до місця призначення, а Нова Земля не відображується на екрані радара.

Виявляється, вона – настільки плоска, що навіть хвиля була вищою за

Нову Землю...”.

Врешті&решт моряки благополучно ступили на берег (там ґрунт у

найтепліші дні, в серпні, здатний відтанути лише на 10&15 сантиметрів).

Жителів не було – всіх виселили на материк. Науковці з московського

науково&дослідного інституту встановили апаратуру.

„Нас відганяли на певну відстань від епіцентру вибуху, і ми

повинні були цією апаратурою фіксувати параметри – через скільки

часу долине звук після появи спалаху. Все це скрупульозно

записувалося. Із засобів захисту нам видали тільки спеціальні

окуляри. Якщо їх одягнути, а потім підставити впритул, до
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самісіньких окулярів, електричну лампочку потужністю 400 Вт і

вмикнути світло, – ви її взагалі не помітите. Спочатку ми знаходилися

далеко від епіцентру – кілометрів за 200, а потім нас поступово

підсували все ближче й ближче. Вибух ядерної бомби (150 мегатонн)

– це такий спалах (навіть крізь окуляри) на увесь горизонт, така

сила! Приходимо в базу, нас заміряють – забруднення є. Але все ж

було настільки втаємничене... Ніхто не знав, що ми там, на Новій

Землі, робили. Перевірили, обмили шлангами і на цьому – все! –

хитає головою мій співрозмовник. – Я вам більше скажу, коли

звільнився з Військово&морського флоту й приїхав до Чернігова,

дізнався, що, як учасник випробування ядерної зброї, маю право на

пільги. Отож написав до центрального військово&морського

архіву”.

Невдовзі надійшла відповідь: дійсно, архівні документи

підтверджують, що лейтенант Галутва Ігор Григорович на такому&

то кораблі перебував на Новій Землі; однак у військово&морському

архіві немає свідчень, що в цей час там проводилися ядерні

випробування. Ось такий рівень секретності...

„А я що – до тещі на млинці ходив? З липня по грудень 1962 року

знаходився там і, виявляється, бозна чим займався. Нічого неможливо

довести! Хоч протягом усього цього часу лунали ядерні вибухи. Між

іншим, їх організовували тоді, коли вітер дув із півдня, щоб не

постраждав материк і в бік Заходу ніяка небезпечна гидота не полетіла,

– все рухалося на Північний полюс. Робота була важка! Я просто

захоплювався мужністю цих науковців – молодих москвичів. Все&

таки ми – офіцери, люди фізично загартовані, а вони звикли в офісах

сидіти. Декого так укачувало, що хлопці просто падали з ніг, не могли

навіть поворухнутися! Досі згадую, як ми їх рятували, запихаючи по

пів лимона до рота кожному з постраждалих (бо це було єдине, що

вони могли тоді проковтнути, – лимон допомагає від морської

хвороби). Але коли було потрібно, в час „Ч”, ці люди неодмінно

підводилися (геть виснажені, бліді, аж зелені чи посинілі від недуги!),
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підходили до апаратури й виконували свою справу. А потім знову

безсило валилися на землю... І так – впродовж шести місяців!

Причому вони не вважали, що здійснюють подвиг. Просто говорили:

„Це – наш обов’язок перед Батьківщиною”. Герої – у повному

розумінні цього слова!” – переконаний Ігор Григорович.

На Новій Землі тоді з величезною повагою розповідали про

неординарну особистість – Тико Вилку: „Він був малограмотним

оленярем, але, отримавши доручення керувати цим островом,

виявився настільки блискучим організатором і господарником, що

про його видатні успіхи навіть у Кремлі в доповідях згадували.

Людиною він був надзвичайно цікавою! Ось реальний випадок.

Дізнавшись, що закінчилася війна, Тико Вилка пише до Москви:

„Президенту Великої Землі Калініну. Вітаю з Перемогою! Президент

Нової Землі”... Йому вручили ордени Трудового Червоного Прапора

та Червоної Зірки і чотири медалі. Втім, справа не в нагородах –

стільки років минуло, а Тико Вилка залишився незабутнім – його

шанують і досі. Видатний чоловік! Дай, Боже, щоб у нас, в Україні,

такі були!”.

Випробування ядерної зброї завершилися й Ігор Галутва

повернувся в Ліінахамарі. А там саме перебував із перевіркою

помічник флагманського штурмана флоту. Молодий офіцер, який

добре зарекомендував себе на Новій Землі, привернув увагу

начальника; і той поцікавився: „Що ви знаєте про атомні човни?”. На

той час Ігор уже „познайомився” з субмариною „К&19”: „Це був

перший радянський атомний ракетний підводний човен (правда,

дальність польоту його балістичних ракет невелика – 700 кілометрів).

Взагалі, „К&19” фатально не таланило з моменту народження. У

моряків є традиція: перед спуском нового корабля на воду, об борт

розбивається пляшка шампанського. Так ось, на урочистостях з нагоди

спуску цієї субмарини шампанське не розбилося... Коли підводний

човен прийшов у базу, в Західну Ліцу, і на судні розпочався ремонт,

кришкою шахти ракетного комплексу розчавило матроса. А в 1960&
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му на „К&19” сталася ядерна аварія (14 підводників загинули,

отримавши велику дозу опромінення). Тоді, після трагедії, моряки й

назвали невезучий човен „Хіросімою”. Але на цьому його біди не

припинилися. У 1969&му „К&19” зіштовхнулася з американською

субмариною (дивом ніхто не постраждав). А в 1972&му на атомному

човні спалахнула пожежа – загинуло 24 людини... Ось яким трагічним

було існування „К&19”!”.

У 1960 році Ігор Григорович бачив „Хіросіму” – тоді, після

ядерної аварії, її доправили на буксирі. Субмарину рятували 30

радянських кораблів. Моряки „К&19” були виснаженими, але

трималися мужньо. Звісно, жахлива аварія і загибель підводників

вразили молодого офіцера. Однак, коли помічник флагманського

штурмана флоту запитав: „Чи не хотіли б ви служити на атомному

підводному човні?”, Ігор Галутва погодився, не вагаючись. І

незабаром його призначили командиром електронавігаційної групи

(молодшим штурманом) екіпажу атомної субмарини проекту

„627А”.

Трагічний і героїчний похід атомної

субмарини „К�3”
„Приїхав, зустріли мене дуже приязно, – розповідає Ігор

Григорович. –Екіпаж – молодий, всі – життєрадісні! У нас був

флагманський штурман дивізії – Леонід Володимирович Кудін (світла

йому пам’ять). Він терпіти не міг, коли хтось із штурманів знаходився

на березі і нічим не займався. Тільки була можливість, відправляв нас

на будь&який човен і – вперед, з піснею! Таким чином я за свої

штурманські роки з усіх дванадцяти субмарин проекту „627А”

виходив у море на восьми. Траплялося, тільки зійшов на берег, а тут

штурман чи командир групи занедужав і потрібно одразу ж вирушати

в дорогу. Але мені це подобалося! Я завжди із задоволенням виходив

у море, не любив на березі довго засиджуватися. До речі, якщо
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пригадати „Наутілуса”, то, порівняно з атомними субмаринами, витвір

капітана Немо, як то кажуть, відпочиває...”.

Роботи на підводному човні у молодого штурмана вистачало –

напруженої, дуже відповідальної. Тривала „холодна війна” і на

атомні субмарини (ударну силу флоту) покладалися особливі надії

– підводники вирушали на бойове чергування й були готові будь&

якої миті виконати найскладніше завдання. Витримувати такі

навантаження було непросто.

„Але молоді люди вміли і розслаблятися, – примружує очі Ігор

Галутва. – Основним методом розслаблення було „шило” (по&

флотському – спирт марки „КС”, що розшифровується не „коньяк

старий”, а „корабельний спирт”). Ніби вже настільки стомлений (і

фізично, і психологічно), а вип’єш на ніч дещицю „шила” і наступного

дня разом із головним болем зникало й відчуття перевантаження –

ти знову бадьорий, сповнений сили та енергії”.

Тоді у Західній Ліці можна було нарахувати лише шість будинків.

„Однак, коли писав листи, вказував незвичайну адресу: місто

Сєвєроморськ&7 і – номер будинку, у якому мешкав (без вулиці!).

Матуся ніяк не могла збагнути, чому в „моєму” місті вулиці відсутні.

Хіба це можливо? Однак у той час будь&яку інформацію про Західну

Ліцу тримали в суворому секреті. Нині це – вже не таємниця, а в той

час дістатися до Мурманська чи Сєвєроморська було неабиякою

проблемою! – розводить руками співрозмовник. – Двічі на тиждень

туди ходив теплоходик (такий собі міні&криголам) „Кіровабад”. Ми

називали його „Санта Марія”, як і корабель Христофора Колумба. Не

раз траплялося, що хтось вирушав у відрядження до Сєвєроморська;

але починало штормити, і бідолаха мусив сидіти там не один місяць...

Здається, у 1967&му туди нарешті проклали дорогу й з’явилося

автобусне сполучення; а раніше нічого не можна було вдіяти – хоч на

казковому килимі&літаку добирайся!”.

Служба продовжувалася й Ігоря Григоровича призначили

старшим штурманом на підводний човен „К&42”. Якось після
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тривалого походу субмарина знаходилася на ремонті в Полярному

і раптом – дзвінок: капітан&лейтенанта Ігоря Галутву викликали до

командувача флотилією.

„Нічого собі! Є ж комдив, а то – одразу до командувача флотилії...

Командир: „Що сталося? В чому ти провинився?!” – „Та начебто

нівчому...”. Замполіт: „Чому ж тебе викликають?” – „Не знаю...”.

Начальство проводжало мене докірливими поглядами, приятелі&

моряки – співчутливими. Прибув у Західну Ліцу – до віце&адмірала,

Героя Радянського Союзу Сорокіна. Він запросив до себе, поцікавився

ремонтом навігаційної техніки і повідомив: „Прийнято рішення

відправити вас у тривале плавання на атомному човні „К&3”

(„Ленінський комсомол”). Ця субмарина гриміла тоді на увесь флот,

була ініціатором різноманітних змагань, першою випливла на

Північному полюсі. Цього разу прославлений підводний човен

вирушав у Середземне море і цей похід також був першим – ми

впевнено почувалися в Північній Атлантиці (гуляли по всьому

океану!), в Баренцовому та Норвезькому морях, проте в Середземному

до того часу не бували”, – говорить Ігор Григорович.

Отже, „К&3” вийшла в море, без проблем подолавши Фареро&

Ісландський рубіж (супротивники з НАТО радянський човен не

виявили). Проминули Гібралтарську й Туніську затоки і зайняли

свою позицію.

„Потерпали від жахливої спеки, адже наша техніка не була

розрахована на плавання у південних широтах. У турбінному відсіку

температура досягала шістдесяти градусів. Напруга – колосальна!

– морщить чоло співрозмовник. – І раптом в одного з членів екіпажу

стався гострий приступ апендициту. Тут же офіцерську кают&

компанію переобладнали під операційну, хворого прооперували;

однак незабаром йому стало гірше. Діватися нікуди – повідомили

по радіо. Командування до ситуації поставилося з розумінням (зараз

могли б взагалі уваги не звернути). Хоч які роки були! Під загрозою

опинялася вся бойова служба, адже підводному човну довелося
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піднятися на поверхню й передати хворого на катер (моряка відвезли

до Александрії, в Єгипет, і благополучно вилікували – він навіть

раніше за нас додому повернувся!). Море було спокійним, тож ми

без проблем подбали про свого товариша. Однак, звісно, викрили

себе – привернули увагу американських літаків. Налетіли, мов

сарана, і заходилися скидати буї, імітуючи атаку. Штук сто

випустили, аби лише зачепити радянську атомну субмарину! Але

ми, зробивши свою справу, швидко занурилися, й хвалена система

протичовнової оборони США та НАТО в Середземному морі

виявилася безсилою. Ми спокійно відірвалися від них, повернулись

на свою позицію і продовжили виконувати бойове завдання”.

Згодом на підводному човні отримали наказ – повертатися в базу.

Вийшли в Північну Атлантику – температура води знизилася до

десяти градусів, отож дихалося легко. Хоч, звісно, на субмарині

похолодало – моряки спали, натягнувши на себе ковдри. Раптом –

новий наказ: піднятися на поверхню біля берегів Великобританії й

виконати радіолокаційну розвідку. Звичайно, ризикували, адже

тоді, в розпалі „холодної війни”, супротивники не дрімали! Втім

обійшлося – допоміг славетний англійський туман (такий густющий,

що моряки навіть носів один одного не бачили). Попрацювали

радіолокацією і, непоміченими, вирушили в путь.

До бази залишалося три дні. Опівночі Ігор Галутва заступив на

свою штурманську вахту: „Близько другої години ночі по корабельній

системі „Каштан” надійшов сигнал: у першому відсіку – аварія.

Капітан третього рангу Лев Каморкін доповів: „Увесь трюм – у

полум’ї!”. Більше він сказати нічого не встиг – втратив свідомість.

Концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищила норму в сто,

а, може, навіть у тисячу разів! Прорвало трубопровід гідравліки з

правого борту над гальюном і струмінь ударив у плафон з гарячою

електролампочкою. Спалахнула пожежа! А в першому відсіку

знаходилося 8 торпедних апаратів і 20 торпед, зокрема з ядерними

боєголовками... Відпочивали там і люди – перша зміна. Моряки
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прокинулися, а навколо – пекельний вогонь. Горіло саме повітря,

палали їхні тіла! І – миттєва концентрація шкідливих речовин! Люди

просто не встигли зреагувати – одягнути рятівне спорядження. Всі

одразу ж загинули... Правда, дехто з моряків кинувся до другого

відсіку (цього не можна було робити, але в розпачі люди підсвідомо

прагнули порятуватися будь&якою ціною). Там їх і вразив чадний газ

– всі знепритомніли й впали біля дверей... У другому відсіку

знаходилися акумуляторна батарея (120 елементів) та каюта офіцерів.

Старший помічник командира саме готував звіт. І раптом: „Тривога!”.

А папери – секретні, лишати їх не можна. Доки старпом усе зібрав,

згаяв якісь секунди і не встиг врятуватися – прибути до центрального

посту”.

Адже в разі небезпеки, відсіки, в яких сталася аварія, повністю

герметизуються. Такий закон підводної служби – кожен відсік

самотужки бореться за своє життя з пожежею. Інакше вогонь за

лічені хвилини може спопелити увесь корабель.

„Люди згоріли живцем – у першому та другому відсіку загинуло

38 моряків, – скрушно зітхає Ігор Григорович. – Але тоді ми не знали

про це, і увесь час прагнули довідатися: що там відбувається?

Зрозуміли: пожежа пов’язана з гідравлікою, отож відімкнули її. Потім

вирішили: треба дізнатися, яка ситуація в постраждалих відсіках.

Раптом можна врятувати людей? Щоб пробитися туди, потрібно було

відкрити клінкет витяжної вентиляції, який знаходився в штурманській

рубці. Це доручили зробити мені. Став його відкривати і в обличчя

вдарив чадний газ. Звісно, клінкет довелося одразу ж задраїти. Відчув:

втрачаю свідомість. А тоді на підводних човнах не було сучасних

засобів для захисту органів дихання (зручних і надійних). Добре, що

хоч у штурманській рубці стояв графин із водою, розбавленою

вишневим екстрактом; а я завжди носив з собою носову хустинку, от

і скористався нею – прикрив носа. Так і вивалився до центрального

посту! Але мічман Михайло Луня хутко схопив протигаз і дав мені

подихати рятівним повітрям. Буквально тієї ж миті я прийшов до тями
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й побачив, що в центральному посту всі валяються непритомні.

Вахтовий офіцер лежав біля перископу і судомно тіпав ногами. Багато

моряків отримали великі дози отруєння й потім кілька місяців

лікувалися в шпиталі. 22 людини були вражені особливо тяжко –

лежали нерухомо. Один матрос у трюмі загинув... Але я, якимсь

дивом, почувався доволі впевнено”.

Зі стометрової глибини субмарина піднялася на поверхню.

„Провентилювали відсіки – не допомогло. Віддраїли клінкет, зняли

тиск і спробували відчинити двері в другий відсік. Все марно! Потім

з’ясувалося: перегородку не можна було зрушити через тіла

загиблих підводників, які буквально сплавилися в одне ціле... –

хвилюється Ігор Галутва. – Повідомили керівництву флоту про

аварію, а самі продовжували рухатися в базу. Я увесь час знаходився

на містку, адже змінити мене було нікому: командир нашої групи

загинув, а досвідчений штатний штурман Олег Пєвцов, капітан

третього рангу, внаслідок сильного отруєння, був у тяжкому стані.

Звісно, хворі потребували свіжого повітря, тому їх підняли нагору.

Пригадую старшину з команди радіометристів. Цей добродій мав

таку силу, що, міцно обхопивши руками людину, п’ять метрів

піднімався з нею по трапу до містка. А там уже складали товаришів

штабелями (підстеливши ковдри та все, що тільки можна, адже було

вогко), аби морякам, які потерпали від недуги, легше дихалося”.

За добу підійшли рятувальники. „На борту крейсера „Желєзняков”

– заступник командувача флотом. До нас на борт піднялися командир

дивізії – Герой Радянського Союзу Микола Ігнатов, його заступник та

флагманський лікар. Порадившись, вони вирішили все&таки спробувати

увійти в другий відсік (хоч ми раніше кілька разів марно намагалися це

зробити). Температура перегородки знизилася до п’ятдесяти градусів

(можливо, кисень увесь вигорів і пожежа припинилася?). Раптом вийде?

Але двері просто неможливо було відчинити! Натомість туди

„закинули” кисень і температура одразу ж підвищилася до 70 градусів...

Заступник командувача флотом поцікавився: „Що в першому відсіку?”
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– „Торпедний боєзапас, зокрема ядерні боєголовки...” – „А в другому?”

– „Акумуляторна батарея...”. І одне, й інше як гахне, мало не

покажеться! – емоційно хитає головою Ігор Григорович. – Тому

крейсер разом з іншими суднами відійшов від нас на 10 миль (18,5

кілометрів), аби люди і кораблі не постраждати від можливого вибуху.

А ми продовжували йти в базу...”.

Моряки на атомному човні розуміли, що будь&якої миті можуть

загинути, однак свідомо ризикували життям. Нікому й на думку не

спало залишити судно. На субмарині не вщухала пожежа; до того

ж, могли вигоріти забортні сальники і тоді в човен почала б протікати

вода. На борту – 39 загиблих, а 22 людини не мали змоги навіть

підвестися. Залишилася лише половина екіпажу, та мужні моряки

зуміли врятувати свій корабель. Ось тільки якою ціною!

„Я не спав три доби, – пригадує Ігор Галутва. – Не хотілося.

Спускався до центрального посту, але там взагалі не можна було

знаходитися. І зараз моторошно, як згадую той жахливий солодкий

сморід людських тіл – небіжчиків. Ми дихали ним три доби...”.

Через багато років Ігор Григорович звернувся з листом до

президента Росії Володимира Путіна з проханням нагородити

підводників „К&3” – живих і мертвих. Звичайно, турбувався не про

себе – сім’ї загиблих мали знати, що їхні рідні – герої. Та й для тих,

хто врятувався, вирвавшись із лабет смерті, важливо було на

державному рівні ухвалити справедливе рішення. Адже суспільство

повинне знати про цей подвиг!

„Похід атомної субмарини „К&3” був і трагічним, і героїчним

водночас, – наголошує Ігор Галутва. – Але світ так і не дізнався про це.

Чому приховали правду? В СРСР тоді готувалися помпезно

відсвяткувати ювілей – 50&ту річницю Жовтневої революції. Звісно,

говорити в цей час про катастрофу радянського підводного човна і

загибель людей генеральному секретареві ЦК КПРС та керівництву

Політбюро було невигідно... Отож я написав про це Путіну і невдовзі з

адміністрації президента Росії повідомили, що листа передано в
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головний штаб Військово&Морського Флоту. А згодом надійшла

відповідь від заступника головнокомандувача ВМФ Росії: „По

прошествии времени подвергать сомнению принятые решения

командования флота нет смысла и вообще поднимать этот вопрос о

награждении нецелесообразно”. Оце „нецелесообразно” й зараз мене

обурює! Все „целесообразно”, щоб вшанувати пам’ять підводників;

продемонструвати світові, що держава не залишає в біді своїх синів;

щоб рідні пишалися своїми дідусями й батьками, які загинули,

виконуючи бойове завдання. Але, на жаль, надійшла не гідна відповідь

морського офіцера, патріота своєї Вітчизни, а недолуга бюрократична

відписка, яка, відверто кажучи, приголомшила мене! Я зрозумів, що,

незважаючи на зміну ідеології, посткомуністичному суспільству ще

далеко до тих моральних, етичних норм, за якими ми повинні жити”.

Що ж виходить? Якщо аварію на атомному човні (чи іншу

катастрофу на суші та в морі) не вдавалося приховати від людства,

тоді одразу ж щедро нагороджували орденами мертвих та живих, а

декому посмертно присвоювали звання Героя Радянського Союзу.

Натомість, якщо про аварію знали лише втаємничені особи,

постраждалих моряків фактично кидали напризволяще. Це –

цинічна, лицемірна й невдячна поведінка держави щодо своїх

громадян, котрі служили їй вірою і правдою. Однак, не зважаючи

на все, Ігор Галутва ні про що не шкодує і, не вагаючись, ризикуючи

життям,  знову виконав би свій обов’язок в океанських глибинах –

зробив би все можливе, щоб врятував атомний човен, охоплений

полум’ям. Він певен: так само вчинили б і його бойові товариші.

Як моряки з полярниками м’яча ганяли і

господаря Арктики збентежили
Підводний човен „К&3” благополучно повернувся в базу, згодом

був відремонтований і продовжив нести бойову службу на океанських

просторах. „Чому, навіть втративши півекіпажу, ми змогли врятувати
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субмарину? Справа в тому, що система підготовки підводників

атомного флоту істотно відрізняється від тієї, яка практикується в

Збройних Силах. Всі, починаючи від командувача флотилією

(флотилія, щоб ви розуміли, це – армія), – пояснює Ігор Григорович,

– і до матроса, щороку планово, а також заступаючи на нову посаду,

складають іспити. Для цього призначається спеціальна комісія, яка

перевіряє, наскільки підводник компетентний у своїй професії, знає

обладнання човна та орієнтується в усіх інших питаннях, пов’язаних

зі службою на атомній субмарині”. Все це і дозволяє морякам за

потреби ефективно заміняти один одного.

„Крім того, – запевняє мій співрозмовник, – до 1991 року на

атомному підводному флоті не було жодного випадку „дідівщини”.

Чому? Напружена підготовка, часті виходи в море, відповідальні

бойові чергування – така специфіка нашої служби. Прийшов з моря

– це не означає, що ти залишив корабель. Перша зміна знаходиться

на човні, друга – в казармі і лише третій зміні дозволяється зійти на

берег. Робочий день починається з оголошення навчальної бойової

тривоги і всі працюють у поті чола – вчаться злагоджено, самовіддано

боротися за живучість корабля, вдосконалюються як фахівці. Після

обіду заступає нова вахта і теж не сидить, склавши руки. Причому

офіцери трудяться навіть більше, ніж матроси. Це має велике

значення! Переконаний: якщо кожен офіцер постійно займається

своїми підлеглими – безладу не буде. Там, де налагоджена бойова

підготовка, – відсутня недбалість. Якщо особовий склад не байдикує,

безцільно марнуючи час, то ніякої „дідівщини” не виникне!”.

Служба в армії і на флоті – це велика школа життя. Тому Ігор

Галутва не згодний з бойовими командирами, які нарікають на

надмірну завантаженість особового складу побутовими питаннями.

Мовляв, „бідолашним” юнакам ніколи опановувати військову

справу, бо вони змушені чистити картоплю, мити посуд і прати та

прасувати власний одяг. „Це – нісенітниця! – наголошує Ігор

Григорович. – За належної організації люди встигають усе, і наряди
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на камбузі аж ніяк не впливають на якість бойової підготовки. Тому

нинішні порядки в українському війську мене, м’яко кажучи, дивують.

Виходить, що 18&літнього хлопця обслуговують 30&40&річні жінки.

Кого ми виховуємо? Невже й під час війни слабка стать буде скрізь

за ними прибирати, ходити назирці з праскою, ганчіркою та

підносом? А потім прийде юнак з армії і не зможе навіть подбати

про себе, бо так і не навчився готувати їсти й прати сорочку та

шкарпетки. Я думаю, це – зовсім неправильно!”.

Але повернемося до нашої розповіді. Штурман Ігор Галутва –

знову на рідній для нього атомній субмарині „К&42”: „На той час

ремонт підводного човна завершився, і ми налаштовувались на

плавання в Середземному морі. І раптом – команда: „Терміново

готуватися до переходу з Кольського півострова на Камчатку – під

арктичною кригою!”. А до того на Камчатці стався трагічний випадок

– у березні 1968 року радянський ракетний дизель&електричний

підводний човен вийшов на бойову службу і зник. Його виявили

лише в 1974&му на глибині 5 тисяч метрів. Що трапилося? Точно не

відомо. Основна версія – він зіштовхнувся з американською

субмариною. Увесь екіпаж загинув – більше ста моряків... Звичайно,

ми усвідомлювали, що це таке – зануритися і увесь час пливти під

кригою, яка досягає 35&50 метрів. Тим більше було почесно виконати

таке складне завдання. Отож прощай, Північ! Взагалі, до Півночі

дуже звикаєш (я досі з ностальгією про неї згадую). Звикаєш до

полярних днів і ночей, до голих сопок та всього, що тебе оточує.

Хочеться побачити північне сяйво...”.

На борту субмарини був повний комплект зброї, зокрема і з

ядерними боєприпасами. „Йшли ми непроторенним шляхом, –

пригадує Ігор Григорович, – увесь час заміряли глибини ехолотом,

фіксували щільність та солоність води. Тобто не просто здійснювали

перехід, а проводили дослідження. Обов’язково потрібно було

знайти промоїну між кригою, піднятися на поверхню й передати та

отримати інформацію по радіо. Північний Льодовитий океан увесь
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покритий кригою. Але течії, вітри зіштовхують крижини одна з

одною, тому виникають промоїни: від десяти метрів – до кількох

кілометрів. Ось ми й мали відшукати таку місцинку, випливти в ній і

доповісти по радіо. Наші гірокомпаси дозволяли працювати тільки

до 80 градусів північної широти, однак основний шлях підводного

човна пролягав у межах 83 градусів. Тобто будь&яке відхилення від

прямолінійного курсу вибивало гірокомпаси з меридіану, а робили

це дуже часто; тому у нас, штурманів, виникали побоювання, що

можемо й не повернутися в базу, адже невідомо, куди ми йдемо...”.

Взагалі ж, планувалася зустріч підводників із радянською

науково&дослідною станцією „Північний полюс&16”. Але необхідно

було з надзвичайною точністю вирахувати маршрут, щоб піднятися

на поверхню неподалік від полярників. Старший того незабутнього

переходу – адмірал Михайловський – у своїх спогадах із вдячністю

згадує штурманів „К&42” (зокрема й Ігоря Галутву), які зуміли

вивести підводний човен прямісінько до станції.

„На щастя, біля „Північного полюсу&16” виявилася мало не

річка – широка, довга, – розповідає Ігор Григорович. – Ми там

піднялися на поверхню, пришвартувались до крижини. Полярники

одразу ж нас помітили й кинулися назустріч: одні бігли, інші їхали

на тракторі. Я підняв перископ, спостерігав: наближається трактор

і раптом зникає – провалюється в промоїну. Але людей це не

зупинило – благополучно вискочили на крижину і з радісними

вигуками помчали до субмарини. Це була хвилююча зустріч – з

дружніми обіймами, поцілунками. Науковці тривалий час ні з ким

не спілкувалися, і нам було дуже приємно зустрітися з ними:

раділи, що не підвели – випливли поблизу станції; щиро пишалися

своїм знайомством із видатними полярниками (продовжувачами

справи знаменитого Папаніна!), про яких читали в книжках. Власне,

було просто чудово опинитися на поверхні – побачити блакитне

небо, вдихнути свіже морозяне повітря. Саме так підводники і

стають поетами:
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„Тот цену солнцу не поймёт

И радость голубому небу,

Кто сутками в глубинах вод

В отсеках герметичных не был”.

Не знаю, хто написав, але це відчуття, коли ти знову можеш

милуватися справжнім „живим” небом, передане дуже точно й

проникливо. Тому будь&якого підводника ці прості рядки, як то

кажуть, беруть за душу”.

Полярники – ще ті екстремали! Хтось приніс м’яч і запропонував

пограти у футбол. Ігор вийшов у сандалях (забув, що знаходиться

на Північному полюсі!) й завзято ганяв м’яча разом з усіма. Так

захопився грою, що ноги застудив (потім, у Камчатці, це далося

взнаки – намучився, доки позбувся хвороби). Однак під час

незвичайного товариського матчу почувався абсолютно щасливим.

До речі, гру зупинив... білий ведмідь. Побачивши фактичного

господаря Арктики, моряки кинулися за фотоапаратами. Проте

звірові таке зацікавлення його персоною не сподобалося і він хутко

почвалав геть...

На честь довгоочікуваних гостей на станції влаштували святкову

вечерю. Але незабаром підводники також продемонстрували свої

кулінарні здібності, приготувавши трапезу на субмарині; адже

полярникам теж було цікаво побувати на атомному човні! Коли Ігор

Галутва попросив очільника науково&дослідної станції – відомого

вченого Константинова – залишити автограф на „Морехідних

таблицях”, той хвацько розписався на увесь аркуш. Виявляється, в

цьому дивовижному автографі були „зашифровані” перші літери

прізвищ усіх співробітників „Полярного полюсу&16”!

„Погостювали добу, побесідували з прекрасними людьми і

вирушили далі. Згодом отримали повідомлення по радіо, що

Берингова протока повністю перекрита кригою – пройти неможливо.

Тому нам наказали зупинитися поблизу острова Врангеля і зачекати,

доки звільниться шлях. Стали на якір, провентилювали човен і в цей
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час перед нами виникло стадо китів. Це було настільки захоплююче

видовище! – зблискує очима співрозмовник. – Вони не звертали на

нас жодної уваги й весело бавилися, немов дітлахи, біля атомного

човна...”.

За кілька годин надійшло нове повідомлення: внаслідок шквального

вітру, у Беринговій протоці з’явився прохід. Моряки благополучно

вийшли в Тихий океан і дісталися до берегів Камчатки. Звитяжних

підводників чудово зустріли: привітали з успішним завершенням

переходу, організували обід із тамтешніми делікатесами – крабами,

кетою... Адмірал Михайловський вручив командирові камчатської

дивізії землю Півночі (чудова традиція, що символізує дружбу!).

Про „коломбіну”, „дорогого Леоніда Ілліча”

та нову „кінозірку”
Ігор Григорович почав служити на Камчатці, але, як часто

трапляється в житті, штурмана Галутву терміново відрядили на

субмарину „К&115” – до Примор’я. З’єднання авіаносців США

увійшло в Японське море, у В’єтнамі наростала криза й „холодна

війна” між країнами Варшавського договору та НАТО могла будь&

якої миті перетворитися на гарячу.

„А як туди добиратися?” – поцікавився у старожилів. „О,

дуже просто! – пояснюють мені. – Треба сісти на літак у Петропавловську,

прилетіти до Владивостока, дістатися до Промисловки, а далі на

транспорті приїхати в бухту Павловського. Втямив?”.  Я невпевнено киваю,

записую. Тут мені починають розтлумачувати: „Ну, що тут незрозумілого?

Доберешся до Єлізова, прилетиш в аеропорт Артема, там знайдеш

транспорт і доїдеш до селища Тихоокеанського. А сісти треба в

коломбіну...”.  Я аж спітнів, вислуховуючи хитромудрі інструкції. Господи,

що ж це за „коломбіна”?! Виявляється, так місцеві мешканці називають

вантажівку із закритим кузовом...” – ностальгійно посміхається Ігор

Галутва.
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Звісно, штурманові орієнтуватися в океані легше, ніж на суші.

Але досвідчений моряк не розгубився й невдовзі вже милувався

красивою, чистою й компактною бухтою. Через добу підводний

човен „К&115” вийшов на бойову службу в Японське море. Кожен

день у Примор’ї проходив у напруженому очікуванні – здавалось,

от&от надійде сигнал про початок бойових дій! Тільки й розмов було:

яку зброю доведеться застосовувати – звичайну чи ядерну? Втім

непримиримі супротивники все&таки змогли домовитися й уникнути

найжахливішої з воєн.

Після закінчення бойової служби Ігор Галутва отримав наказ

повертатися на Камчатку. Попрощався з новими друзями й вирушив

уже знайомим маршрутом, на все життя запам’ятавши місцеву

„коломбіну” та краєвиди Примор’я.

„Через деякий час мене призначили старшим помічником

командира атомної субмарини „К&66”, – розповідає Ігор Григорович.

– Ми почали готуватися до навчань „Океан&70” і раптом надійшла

скорботна звістка – в Атлантиці затонув підводний човен „К&8”. Я

свого часу виходив на ньому в море, був знайомий із багатьма

моряками, а зі штурманами взагалі товаришував. І ось – таке лихо!

Що ж трапилося? Субмарина несла службу в Середземному морі й

отримала наказ взяти участь у навчаннях „Океан&70”. Однак у сьомому

відсіку сталося коротке замикання й спалахнула пожежа. А полум’я

на підводному човні розповсюджується, як завжди, блискавично!

Одразу ж у повітрі – висока концентрація шкідливих речовин. Це

потім уже на всіх субмаринах з’явилася система „ЛОХ” („Лодочная

объёмная химическая”) для боротьби з великими пожежами, коли

звичайні вогнегасники – безсилі. Власне, на „К&8” виникла ситуація,

схожа з трагічним випадком на атомному човні „К&3”, тільки там

палали перший і другий відсіки, а тут – сьомий, чадний газ з якого

невдовзі потрапив у восьмий відсік. Отруїлися люди... Температура

перегородки підвищилася до 70&80 градусів. Вигоріли забортні

сальники і в субмарину почала потрапляти вода. Аварійний захист
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реактора автоматично відімкнувся. Човен опинився без електроенергії

та гідравліки, неможливо було навіть передати сигнал „SOS”...”.

За добу до радянського підводного човна наблизилося болгарське

судно, яке підняло на борт 43 моряків і повідомило про аварію. „Через

три доби підійшли наші кораблі, проте врятувати атомну субмарину

не вдалося, – хмурніє Ігор Галутва. – „К&8” затонула на глибині 4680

метрів разом із двадцятьма членами екіпажу. Командирові підводного

човна посмертно присвоїли звання Герой Радянського Союзу – він

відмовився залишити корабель; зостався на субмарині і його старший

помічник... Відверто кажучи, ми не очікували такої трагедії. До цієї

аварії ми знали про можливу втрату поперечної рівноваги, коли човен

завалюється на правий чи лівий борт. Але на субмарині заповнилися

водою кормові відсіки, вона втратила повздовжню рівновагу і пішла

на дно. Ніхто не думав, що таке взагалі може бути! Тому терміново

відбулися теоретичні конференції на всіх флотиліях підводних

човнів”.

Субмарина „К&8” і зараз знаходиться на дні Атлантичного океану

– разом із підводниками, які до останнього намагалися врятувати

свій корабель...

„У призначений час ми вийшли на навчання „Океан&70”. Але вже

до цього на всіх атомоходах вдалося нарешті ліквідувати небезпеку

протікання парогенераторів. Це – дуже важливо! На жаль, у

початковий період експлуатації субмарин, кожен їхній вихід у море

закінчувався однаково –відсікалися секції парогенераторів. Тобто у

першому контурі з’являлися мікротріщини – метал не витримував,

адже технологія була належно не відпрацьована. Вода з першого

контуру потрапляла в другий і таким чином забруднювався увесь

корабель... Звісно, це ніде не афішувалося, але всі підводники, які

служили на атомних субмаринах до 1965&1966 років, отримали чималі

дози опромінення, – наголошує Ігор Григорович. – Вже в 1967&1968&

му наука та досвід експлуатації підводних човнів дозволили

ліквідувати цей суттєвий недолік у роботі ядерних реакторів”.
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Звісно, про таку „погрішність” у технології знало лише дуже

обмежене коло осіб. Ось тільки доводити тепер рідні державі про

одержані колись дози радіації – справа безперспективна. У неї,

держави, нині – зовсім інші глобальні пріоритети та повсякденні

клопоти, тож їй – не до ветеранів&підводників. Власне, а хто зі

співвітчизників, які все життя трудилися на благо країни, почувається

тепер соціально захищеним? Прикро! Нас вкотре закликають

набратися терпцю й чекати кращого життя – благодатного світла

наприкінці тунелю (вона ж, держава, старається!). Але далі виходить

за Жванецьким: жадане світло, безперечно, існує, ось тільки

триклятий тунель все ніяк не закінчиться...

Втім, повернемося у 70&ті. „Навчання „Океан&70” завершилися

успішно, – пригадує Ігор Галутва. – І ми отримали наказ – вирушати

до Примор’я. Знову – проводи, прощання... Направили нас у ту ж

дивізію, де два роки тому я служив на „К&115”. Не встигли прибути,

як одразу ж заступили на бойове чергування (на три місяці), ніби в

цій дивізії тільки нас і очікували. Кажуть: „Все одно ваші родини –

за тридев’ять земель, робити тут нічого, от і почергуєте”... Потім

мене відрядили на навчання – на вищі спеціальні офіцерські класи

ВМФ, до Ленінграда. Після цього очікував призначення на інший

підводний човен (новішого проекту), однак зачитали наказ: потрібно

повертатися на „К&66”. Думаю: „Як же так? Там лише рік тому нового

старпома призначили! Виявляється, він не впорався з поставленим

завданням і я мусив, образно кажучи, склеювати черепки розбитих

глечиків... А через деякий час став командиром атомної субмарини

„К&151” – останньої з проекту „659 Т”. Їх усього було 5 човнів

проекту „659” і 5 (переобладнаних) – „659 Т”. Ось я цю субмарину

прямо на заводі й отримав – новісіньку! І почали ми служити: екіпаж,

команда, підводний човен...”.

Незабаром „К&151”, за всіма показниками, посіла перше місце в

дивізії. Субмарину назвали відмінною. Це було почесно і для

командира, і для всього екіпажу, тим більше, що досягнути такого
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результату вдалося напрочуд швидко.

„Підводні човни проекту „659 Т” переобладнані під торпедний

варіант і таких субмарин у світі більше не було, – пояснює Ігор

Григорович. – Якщо боєзапас на будь&якому підводному човні –

20&22 (максимум 24) торпеди, то на „К&151” їх знаходилося 42.

Відчуваєте різницю? Тобто це – торпедовоз (аж три відсіки –

перший, другий та дев’ятий – були торпедними). Дуже потужний

корабель, добре керований, швидкісний (30 вузлів), маневрений!

Одного разу виконуємо бойове завдання й отримуємо по радіо

несподіваний наказ – терміново повертатися в базу. Чому? Що

трапилося? Мені кажуть: „Здати справи старшому помічникові, а

самому відправлятися на субмарину „К&66”. Знову моя улюблена

„К&66”! Буквально через три години я вже був на ній і ми вирушили

на бойову службу в Філіппінське море”.

Там на підводному човні сталася пожежа. „Все трапилося через

прикру халатність кока. Він готував їжу і зачепив рукавом банку з

олією. Вона впала на плиту, олія розлилася, спалахнула й вогонь

ударив у вентиляційну трубу і по ній потрапив у трюм восьмого відсіку.

А там – патрони регенерації, які, внаслідок різкого підвищення

температури, мають одну дуже погану „звичку” – вибухати, „щедро”

виділяючи кисень (взагалі, це – їхнє призначення: поглинати

вуглекислий газ і постачати кисень). Так ось, якби всі ті „банки” почали

вибухати, вони б рознесли нашу субмарину вщент, – суворішає

співрозмовник. – Неминуче загинули б і люди, і підводний човен!

Нам „поталанило” – сталося лише кілька вибухів... Півдоби екіпаж

боровся з пожежею. Ми змушені були піднятися на поверхню, хоч

розуміли – ризикуємо викрити себе. На щастя, море оповив густий

туман, і літаки, ці всюдисущі нишпорки наших супротивників із НАТО,

не кружляли в небі. Отож ми оперативно провентилювали підводний

човен, благополучно занурилися й продовжували виконувати бойове

завдання...”.

Аж ось надійшла звістка: приїздить міністр оборони СРСР маршал
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Радянського Союзу Гречко, а з ним – „свита”: начальник головного

політичного управління генерал армії Єпішев, головнокомандувач

ВМФ адмірал флоту Радянського Союзу Горшков та інші.

 „Так я побачив Гречка – знаменитого маршала. Він справив на

мене враження: високий, стрункий, підтягнутий; і військовий мундир

на ньому сидів бездоганно! Маршал не виступав із трибуни –

спустився в зал і заговорив тихим&тихим голосом; однак всі слухали

його, затамувавши подих (чути було, як муха пролетить!).  Ми з

командиром дивізії також повинні були виступати – мені доручили

розповісти, як служить екіпаж атомної субмарини. Напередодні

приїзду Гречка наші доповіді заслухав перший заступник командувача

флоту. Мій виступ він визнав незадовільним, сів у вертоліт і, нічого

достеменно не пояснивши, кудись полетів, – махає рукою Ігор

Григорович. – Замполіт подивився, почухав потилицю: „Дідько його

знає, що тут корегувати! Начебто нормально про все розказано, більше

ж нічого не вигадаєш... Чи така вже велика бойова одиниця в

масштабах Збройних Сил – підводний човен?”. От я й залишив

доповідь без змін (не тому, що такий недбалий, – просто нічого було

змінювати!)”.

Отож комдив та Ігор Галутва перед прославленим маршалом

виступили. „Закінчили, вийшли на свіже повітря – в залі було трохи

спекотно... А напередодні пройшла чутка, що тому командиру

субмарини, який виступатиме, присвоять позачергове звання капітан

першого рангу. Ніби все завершилося, а ніхто нічого не присвоює.

Йдемо, спілкуємося між собою. І раптом Єпішев звертається до

нашого комдива: „А чому це ні ви, ні командир підводного човна

бодай словом не обмовилися про Генерального секретаря ЦК КПРС

Леоніда Ілліча Брежнєва?”. У нас, як то кажуть, щелепи повідвисали.

А Гречко повертається й мовить докірливо: „От і хвалена їхня

гостинність – навіть на обід не запросили...”. А у нас же все готове.

Комдив: „Товаришу маршале, я вас запрошую!”. А він: „Пізно уже...”.

Взагалі, убив нас цими словами, – хитає головою Ігор Григорович.
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– Сів у вертоліт, „свита” – за ним і полетіли... Ну, ми пішли, самі

прикінчили все, що приготували для високих гостей. Звичайно,

засмутилися: „Господи, за що?!”. І от я й зараз думаю (не тому, що

інші часи й можна скільки завгодно шпетити „дорого Леоніда Ілліча”

та комуністичну партію, – взагалі не зачіпаю політики): якщо

командир підводного човна доповідає про свою конкретну роботу,

до чого тут Брежнєв?”.

А потім були масштабні навчання „Океан&75”, де атомній субмарині

Ігоря Галутви довірили одну з головних ролей на Тихоокеанському

флоті, і підводники успішно впоралися з відповідальним завданням.

„Повертаємося в базу о другій годині ночі, – пригадує Ігор Григорович.

– Я стою на містку, дивлюся, щось відбувається на пірсі: ніби ж нікого

о такій порі не повинно бути, а там – юрба людей. Чую – оркестр

бадьоро так награє... Виявляється, це нас зустрічали! Зійшов на берег,

доповів комдиву, що всі завдання виконано. Мені вручили смажене

поросятко – передав його екіпажу... Тобто нас вітали, як переможців,

що повернулися з успішного бойового походу. Було дуже приємно!”.

А незабаром приїхала творча група кіностудії Міністерства

оборони СРСР – знімати документальний фільм про „Океан&75”. У

головній, тепер уже кіношній, ролі – Ігор Галутва: „Зйомки

проходили на нашому човні. І, скажу відверто, це – настільки нудна

справа! Коли переглядаєш фільм, спостерігаєш за подіями на екрані

і не аналізуєш, яких зусиль доклали режисер та актори, щоб втілити

задумане. Здається, все просто, а насправді... Спекотні софіти,

безкінечні дублі; то одне потрібно підправити, то інше. Я страшенно

нудьгував, та ніби впорався. Знімали в неділю, отож вихідний

пропав. Ну, що вдієш – мистецтво вимагає жертв! Закінчили пізно

вночі – о другій. Ну, добре. Запросив знімальну групу повечеряти.

Побачили наш „фірмовий” напій – „КС”, запитують: „А це що таке?”.

Я пояснюю: „Корабельний спирт!” – „Ну, давайте попробуємо...”. І

так їм наше „шило” сподобалося – до самого ранку сиділи, все

пробували! Згодом фільм вийшов на екрани і я його двічі переглянув.
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Проте, коли дивився, пригадував, як це все тяжко й нудно знімалося.

Можливо, тому кінострічка й не справила на мене особливого

враження. Власне, фільм – як фільм, не мені судити. Навіть

подумати не міг, що доведеться побути актором і знятися в кіно! Але

чого лише не трапляється в житті...”.

„Для морської держави України оптимально

мати п’ять підводних човнів!”
Потім було навчання у морській академії, в Ленінграді. Керував

Ігор Григорович і випробуванням найновіших підводних човнів:

„Проект „671 РТМ”. Це – вже третє покоління, найсучасніша техніка

в той період. Дуже швидкісні, маневрені субмарини! Потім вони

чудово зарекомендували себе під час виконання бойових завдань. І

якщо раніше ми відставали від США (вважалося – надовго), то

американців буквально приголомшили наші нові атомні човни, які

нічим не поступалися субмаринам НАТО, а за багатьма показниками

навіть перевершували їх”.

Власне, чому не розпочалася третя світова війна? Тому, що у

Вашингтоні усвідомлювали: Радянський Союз – гідний супротивник,

а його атомна зброя спроможна спустошити найбільші американські

міста.

„Потім я працював у бухті Чалма, – розповідає Ігор Галутва. – Чому

про це згадую? Коли мене призначили начальником оперативного

відділу – заступником начальника штабу флотилії атомних підводних

човнів Тихоокеанського флоту, в цій бухті сталася надзвичайно

небезпечна аварія атомного реактора на субмарині „К&431”. Про це

досі мало кому відомо. Що ж трапилося? Берегова технічна база

(нашого підпорядкування) виконувала перезавантаження атомного

реактора на підводному човні, тобто замінювала відпрацьовані

тепловиділяючі елементи. Робота – складна, та не настільки, щоб із

нею не впоратися (раніше сто разів уже цим займалися!). Пам’ятаю, як
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зараз, – була п’ятниця. Ставили на місце кришку реактора: провели

гідравлічні випробування й виявили, що вона герметично не прилягає.

Але робочий день завершувався і фахівці вирішили нікому не

доповідати – проблема, мовляв, дріб’язкова, можна й у суботу

швиденько розібратися... Наступного дня прийшли доробляти. А в цій

справі потрібна ювелірна точність – до десятих, навіть сотих міліметра!

От із цими сотими й перемудрили – зрушили кришку”.

Відбувся несанкціонований запуск реактора. „Пролунав потужний

тепловий вибух. Кришка вагою кілька тонн відлетіла метрів на сто,

розчавивши людей, що знаходилися неподалік. На субмарині

розірвало п’ятий (реакторний) відсік. Десятки спеціалістів тут же

отримали смертельне опромінення. Взагалі ж, великі дози радіації

одержали понад 300 працівників. У ліквідації аварії, очищенні

місцевості брали участь дві тисячі людей. Запам’ятайте дату аварії у

бухті Чажма – 10 серпня 1985 року. Цю трагедію приховали, а якби

інформація про неї була оприлюднена, то, можливо, не було б і

Чорнобильської катастрофи. Адже і на атомному підводному човні, і

на Чорнобильській АЕС до аварії призвели порушення технологічного

процесу, – наголошує Ігор Григорович. – Тут доцільно навести слова

головнокомандувача ВМФ СРСР, адмірала флоту Радянського Союзу

Сергія Георгійовича Горшкова, які записані в книжці бойового номера

кожного підводника (де визначені дії членів екіпажу під час

надзвичайних ситуацій). На першій сторінці було виділено червоними

чорнилами: „Немає аварійності виправданої і неминучої. Аварійність

і умови її виникнення створюють люди своєю неорганізованістю та

безграмотністю”. Я думаю, цим усе сказано, – людський фактор

значною мірою визначає безаварійність чи навпаки аварійність в тій

чи іншій ситуації”.

Про останні роки своєї служби Ігор Григорович також розповідає

відверто: „Робота начальником оперативного відділу була важкою.

Я досі з жахом згадую ті 10 років, які пробув на цій посаді. Не знав

вихідних, не міг навіть спокійно поспати вночі. Адже атомні човни
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практично щодня – в морі і потрібно швидко вирішувати

найрізноманітніші питання: то авіація вчасно не вилітає, то надводний

корабель чомусь не вийшов, то на субмарині щось трапилося.

Необхідно оперативно змінювати план – люди повинні знати, як їм

діяти. Тому всі плани доводилося постійно тримати в голові. І так –

щодня, впродовж десяти років! Я й у відпустку не ходив. Це здається

дивним, як для військової служби, але так і було. А якщо й вдавалося

інколи взяти кілька тижнів з дозволу командувача, то все одно

залишався невиїзним – не міг відпочити, як у нас говорили, на

материку”.

У 1988 році Ігор Галутва побував у Прибалтиці (в Ризі, Талліні) –

там проходила нарада керівного складу Збройних Сил СРСР під

керівництвом міністра оборони генерала армії Язова (згодом –

одного з очільників сумновідомого путчу ГКЧП).

„Проходила нарада, нас навчали, демонстрували найсучаснішу

військову техніку. Все було організовано на належному рівні, –

розповідає Ігор Григорович. – Але запам’ятався один

дуже неприємний інцидент. Обговорюючи питання військової

дисципліни, Язов згадав випадок „дідівщини” в одному з училищ,

яким керував почесний громадянин Києва, генерал&майор К&в.

Очільник Збройних Сил викликав його до трибуни; а місця були

розподілені заздалегідь і начальник військового училища сидів

наприкінці величезного, мов палац спорту, залу, який вміщував три

тисячі осіб. Язову захотілося привселюдно принизити підлеглого

(бо як можна інакше назвати те, що сталося?). Викликавши

опального офіцера, генерал армії сердито скомандував: „Бігом!”. І

цей добродій похилого віку змушений був через увесь зал бігти до

Язова, котрий самовдоволено стояв за трибуною. А коли захеканий

чоловік постав перед грізним начальником, той у присутності кількох

тисяч військових пихато висварив почесного громадянина Києва

„триповерховими” матюками і тут же наказав готувати документи

на його демобілізацію... Всі були приголомшені брутальною
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поведінкою військового очільника, який мав бути взірцем для інших,

але виявив таку неповагу до своїх колег. Не знаю, який він фахівець,

однак цей ганебний вчинок не сумісний із поняттям офіцерської честі

та людської гідності!”.

80&ті роки для атомного підводного флоту були дуже важкими.

„Почалася перебудова... Було багато політиканства, пустопорожньої

балаканини й замало справ. Країну лихоманило і її „кремлівським

вождям” було не до атомного флоту. Героїчна служба на атомоходах

сприймалася вже як звичайне явище – буденне, пересічне, рутинне.

Почалися незрозумілі дискусії про доцільність існування

такої кількості підводних човнів, які в умовах перебудови раптом

перетворилися на „непосильний тягар” для бюджету (мовляв,

„економіка повинна бути економною”). „І взагалі, чим ця професія

важливіша за інші?” – патетично вигукували з високих трибун

новоявлені „цицерони”. Я не проти гласності й демократії, – говорить

Ігор Галутва. – Але завжди вважав, що ризик – неодмінна складова

роботи підводника. Вже одне занурення субмарини – це ризик! І коли

щоденний подвиг виходу атомоходу в море перетворюється на щось

звичайне й рутинне, це дуже шкодить справі, – негативно впливає на

самих підводників (на їх професіоналізм, самовідданість, патріотизм)

і формує не надто привабливі стереотипи в суспільстві”.

Власне, те ж саме відбулося і зі ставленням до космічної галузі.

Коли полетів Юрій Гагарін, його вітала вся країна. Мільйони хлопчаків

мріяли стати космонавтами. Кожен, хто побував на орбіті, одразу ж

отримував всенародне визнання і найвищу нагороду держави. А

зараз? Люди повертаються на Землю, півроку пропрацювавши на

космічній станції, однак їх ніхто не знає... Але хіба вони не так само

ризикували життям? Чи політ на космічному кораблі – вже не подвиг?!

Ось і похід у море на атомному човні (неважливо, який за

ліком, – перший чи сотий) просто немислимий без мужності та

героїзму підводників. Адже на субмаринах – атомні реактори,

найсучасніша ядерна зброя. Підводний човен занурюється в
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океанські глибини, виконуючи надскладні бойові завдання!

На жаль, саме в „перехідні”, буремні 80&ті сталися тяжкі аварії

атомних субмарин. Так, 6 жовтня 1986 року підводний човен „К&

219” затонув у районі Бермудських островів. А 7 квітня 1989&го

загинула знаменита субмарина „Золота рибка” (вона мала

титановий корпус і могла занурюватися на глибину тисячу метрів),

забравши життя 42 підводників...”.

„Країна, береги якої омиваються морями, котра хоче, щоб її

вважали морською державою, повинна мати могутній флот,

ударною силою якого в усьому світі вважають підводні човни, –

переконаний Ігор Григорович. – Субмарини вирішують цілий

комплекс бойових завдань і, на відміну від інших родів військ, здатні

робити це максимально приховано від супротивника”.

Тому 33 держави світу, які мають вихід до моря, володіють

підводними човнами. Навіть у абсолютно миролюбної Швеції – 9

субмарин, а у крихітного Сінгапуру – 5. Не має підводного флоту

лише Україна... Адже полум’яні заяви про начебто відремонтований

і готовий до служби вітчизняний підводний човен не можна

сприймати всерйоз. Це – лише політичний піар, а не виважений

професійний підхід.

Одна&єдина субмарина не може існувати сама по собі – потрібно

мати висококваліфіковану систему управління, яка б дбала про

безпеку підводного флоту. Необхідно навчати фахівців, здатних

виходити в море і виконувати бойові завдання (а це – спеціальні

знання, які вимагають фундаментальної підготовки; ними за півроку&

рік не оволодієш!). Це те ж саме, якби якась країна придбала один&

єдиний потужний сучасний літак і спробувала його експлуатувати

без відповідної інфраструктури та наземних служб. Яким чином цей

літак виконуватиме свої польоти? Хто дбатиме про його безпеку?!

„Отож у такому вигляді підводний флот України неможливий, –

наголошує Ігор Галутва. – Швидше за все, цей човен простоюватиме

в базі або перебуватиме на „вічному” ремонті. Як на мене,
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оптимальний варіант для нашої країни – 5 субмарин і відповідна

система управління”.

Так, на це необхідні значні кошти, але інакше годі й сподіватися

на належну повагу світової спільноти і реальне визнання України

морською державою!

Його Надія
„Закінчилася моя служба... – на мить замислюється Ігор

Григорович. – 30 років віддано атомному підводному флоту. Говорю

про це з гордістю – мені, справді, є що пригадати! Я втілив свою

заповітну мрію – став моряком. У дитинстві захоплено читав книги про

дивовижні подорожі (зокрема чудовий фантастичний роман Жюля

Верна про „Наутілус”), а потім 30 років виходив у море на реальних

підводних човнах, могутності яких міг би позаздрити капітан Немо. Все

моє життя було сповнене екстриму. Це – й випробування ядерної зброї

на Новій Землі, і походи на атомних субмаринах (в Баренцовому,

Норвезькому, Середземному, Японському, Філіппінському та інших

морях, Атлантичному й Тихому океанах), і боротьба з пожежами на „К&

3” та „К&66”, і незабутній перехід під кригою Північного Льодовитого

океану від Кольського півострова до Камчатки... Пережив залізничну

аварію в потязі „Мурманськ&Москва” (тоді загинули люди) та аварію

на літаку (в небі над Примор’ям відмовив двигун); був учасником

автомобільної аварії, коли у нашого „уазику” відірвалося колесо й ми

дивом не скотилися в прірву. Як сказав поет:

„Все волнения, все тревоги

В жизни мне довелось испытать.

Даже грозные силы ада

Вряд ли могут меня испугать”.

І якби мені зараз запропонували прожите це життя знову, мабуть,

я б погодився. Принаймні постарався б уникнути тих помилок, яких

припустився впродовж усіх цих років”.

У 1992&му Ігор Галутва поселився в Чернігові і незабаром пішов
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працювати в управління з надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

Тут неабияк знадобилися його знання та досвід. Професія рятувальника

– також дуже відповідальна, адже нерідко йдеться про людське життя.

Без високого професіоналізму, мужності, кмітливості та витримки з

надзвичайною ситуацією не впораєшся, а всі ці риси притаманні моєму

співрозмовникові.

Так, нинішня його робота пов’язана з системою МНС, але в душі

Ігор Григорович все одно залишається підводником. Загальний

трудовий стаж ветерана – 53 роки, а з врахуванням вислуги (кожен

рік перебування на підводному човні зараховується як півтора),

виходить майже 70! Він і зараз часто уявляє себе на субмарині і це

відчуття – настільки реальне, що, здається, ось&ось пролунає

команда й атомний човен почне виконувати бойове завдання,

занурюючись у морські глибини.

У березні 2009&го з ініціативи Ігоря Галутви було створено

громадську організацію ветеранів&підводників Чернігівщини, яка

увійшла до Всеукраїнської асоціації, що об’єднує вісім тисяч

ветеранів. Відтоді справ у Ігоря Григоровича побільшало – очоливши

Чернігівське обласне відділення громадської організації, він

постійно спілкується з колегами&підводниками, невтомно досліджує

архівні матеріали, вивчаючи історію флоту. Значний резонанс

викликала книга Ігоря Галутви „Солоний вітер”, присвячена

видатним мореплавцям, які народилися або тривалий час мешкали

на Придесенні.

„Тут пройшли останні роки життя Платона Яковича Гамалії –

військово&морського діяча й педагога, учасника російсько&шведської

війни 1788&1790 років, видатного вченого в галузі кораблеводіння та

суднобудування, дійсного члена Російської академії наук, –

розповідає автор. – Всі російські мореплавці та флотоводці, від

мічмана до адмірала, вчені&гідрографи й суднобудівельники першої

половини XIX століття так чи інакше були його учнями. 13 серпня

1773 р. в Ніжині народився видатний мореплавець Юрій Федорович
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Лисянським, який разом з І. Ф. Крузенштерном у 1803&1806 роках на

кораблях „Надежда” та „Нева” здійснив знамениту кругосвітню

подорож, яка мала величезне наукове значення. На честь Ю. Ф.

Лисянського названі острови, гори, мис, затока, річка... Увічнено і

його „Неву” – саме в пам’ять про легендарний корабель отримали

свої назви бухта, мис, острів і протока на Тихоокеанському узбережжі

Північної Америки, бухти в затоці Аляски та в Беринговому морі, риф

поблизу Гавайських островів. У 1973 році в Ніжині встановили

пам’ятник видатному землякові і назвали на його честь вулицю. У

Чернігові пройшли дитячі роки класика англійської літератури

Джозефа Конрада, поляка за національністю, який був нашим

співвітчизником. Здійснивши свою мрію, він став капітаном торгового

флоту Англії, написав більше 200 книг. Наш земляк Іван Федорович

Кратт ніколи не був моряком, але він став відомим письменником та

мандрівником, а його дилогія „Великий океан” увійшла до скарбниці

світової літератури. 29 (17) вересня 1885 року у Чернігові народився

Михайло Олександрович Китицин – кращий підводник часів

першої світової війни. За свої подвиги він був нагороджений всіма

офіцерськими орденами Росії та золотою іменною зброєю. Взагалі

ж, я знайшов відомості про 17 підводників, які народилися на

Придесенні і загинули під час першої світової. Моряки Чернігівщини

здійснювали подвиги і в роки Великої Вітчизняної війни. Тоді на

Балтиці було 12 субмарин серії „С”, а Перемогу зустрів лише один

підводний човен „С&13”, яким командував Герой Радянського Союзу

Олександр Іванович Маринеско. Двоє членів екіпажу прославленої

субмарини – наші земляки: командир електромеханічної бойової

частини Яків Спиридонович Коваленко народився в селищі Дігтярі

Срібнянського району, а моторист Павло Григорович Зубков – у селі

Южне, на Ічнянщині. 40 підводників з Чернігівщини в роки Великої

Вітчизняної знайшли свій останній спочинок у глибинах північних

морів. Я розшукав і дев’ятьох підводників&земляків, котрі служили

на Північному флоті, звитяжно захищаючи Батьківщину від фашистів,
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і повернулися з війни. На жаль, до 65&річчя Великої Перемоги дожив

лише один – чернігівець Василь Степанович Острянко. 10 лютого

2010 року йому виповнилося 89...”.

На запитання про резонансну американську кінострічку „К&19”

(зняту за участю відомих голлівудських акторів), в якій розповідається

про аварію на радянському підводному човні, Ігор Григорович, як

завжди, відповідає відверто: „Цей фільм викликає у мене лише одну

реакцію – величезне обурення з приводу того, що я там побачив! Бо

на наших субмаринах не було (і за жодних обставин не могло бути)

таких ганебних стосунків між екіпажем, старшим помічником та

командиром корабля. Це була справжня дружна! Кожен із нас міг

щомиті допомогти товаришеві, виручити з біди. Ніхто не плів ніяких

інтриг, що ви! Підступна, боягузлива, жадібна людина просто не

змогла б служити на підводному човні. Та й як у атмосфері заздрощів

і підлості виконувати бойове завдання?! А в голлівудській кінострічці

показано якихось ницих дикунів, що виживають за законами

джунглів. Звісно, у кожному фільмі може бути певний художній

домисел; але „розкручений” голлівудський „шедевр” про трагічні

події на радянській атомній субмарині „К&19”(я вам про неї розповідав

– пригадайте „Хіросіму”) – то не просто безневинна вигадка

режисера, а свавільне, потворне перекручування дійсності, цинічний

наклеп на чесних і мужніх людей, котрі здійснили подвиг, відверте

знущання над загиблими. І я вважаю, відповідно реагувати на таку

безсоромну брехню, яка ображає всіх підводників (і мертвих, і живих)

повинні державні мужі”.

Натомість подібний голлівудський мотлох щедро завозиться в

Україну і при цьому його завзято розхвалюють усілякі невігласи.

Але не все, що випускається за кордоном – благо.

„І взагалі, потрібно розвивати вітчизняний кінематограф, –

переконаний Ігор Галутва. – Це – наймасовіше мистецтво, доступне

людям, адже зараз у кожній оселі є телевізор. Однак на наших

екранах чомусь демонструються, в основному, зарубіжні фільми
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сумнівної якості та примітивні „мильні” телесеріали. А де сучасне

українське кіно? Чому на нього практично не виділяються державні

кошти? Хіба з цим можна легковажити?!”.

Авжеж, якщо не матимемо свого, потерпатимемо від чужого –

безперервної пропаганди жорстокості та насильства, яка зараз

буквально заполонила всі телеканали.

Завершуючи нашу розмову, Ігор Григорович перефразовує рядок

із відомої пісні: „И на Тихом океане свой закончил я поход!”. На

його обличчі – світлий смуток. Посмішка Ігоря Галутви – печальна

й радісна водночас. Так посміхаються мудрі люди, які, витримавши

всі нелегкі випробування долі, живуть мужньо і совісно, не

звертаючи на манівці.

„Мені пощастило мешкати в різних регіонах колишнього СРСР,

– говорить він, – на заході, сході, півночі та півдні країни. Пройшов

на атомних човнах Атлантичний, Північний Льодовитий і Тихий

океани та багато морів. У 25&літньому віці я усвідомлював, що

колись, може, доживу до 75&ти; але, звісно, зовсім цим не

переймався. Такий поважний ювілей здавався недосяжним, мов

Еверест, – півстоліття попереду! Нині мені – 70, і я розумію:

зосталися буквально лічені роки. Хочеться прожити їх гідно,

залишивши по собі світлу пам’ять”.

Ігореві Григоровичу, справді, поталанило: його життя –

надзвичайно цікаве, сповнене неймовірних пригод та незабутніх

вражень. А ще він має чудову дружину – Надію Михайлівну. Вона

– його кохана жінка, найперший порадник і незрадливий друг, його

НАДІЯ.

„Надія Михайлівна, увесь час – поруч зі мною, – розповідає Ігор

Галутва. – Ми разом переживаємо всі успіхи та невдачі. Вона –

активна учасниця нашої організації ветеранів&підводників. Ми скрізь

їздимо разом, спільно займаємося громадською діяльністю. Дійсно,

мені дуже пощастило з дружиною!”.

Таке надзвичайно турботливе й ніжне ставлення одне до одного



У селі Махай разом з аборигенами (північний берег острова

Серам, Молукські острови, Індонезія)

Мандрівник Михайло Павлюк

На вантажному судні – по дорозі в Танжунг Селор

(Калімантан, Індонезія)



Головний підкорювач вершини ГуітінгBГуітінг на висоті

2058 метрів (острів Сібуян, Ромблонські острови, Філіппіни)

Мандрівник Михайло Павлюк

На вершині вулкану Сумбінг (3375 метрів). Поруч – вулкан

Сіндоро (Центральна Ява, Індонезія)



Горді мешканці гір (село Сагада, розташоване у філіппінських

Кордильєрах) – світлина Михайла Павлюка

Мандрівник Михайло Павлюк

„Гречанка” Ганна Усатенко



Вручення нагород місії ООН у Ліберії

Миротворець Сергій Шаповалов

Наведення вертольотів на наземні цілі



Миротворець Сергій Шаповалов

Під час виконання

бойового завдання

Вертолітний

майданчик на

південному заході

Ліберії

Українці повертаються

на базу



Заслужений випробовувач космічної техніки та

космодрому „Байконур” Микола Оврамець

Микола Оврамець 23 роки

прослужив на

космодромі „Байконур”

Микола Терентійович з онучкою Марією

та її чоловіком Олександром

Серцем і душею він

тут – поруч із Сергієм

Корольовим, Юрієм

Гагаріним та багатьма

мужніми побратимами,

яким пощастило бути

„богами вогню”



Підводник Ігор Галутва

У своєму житті Ігор

Григорович здійснив

немало подвигів

„Когда усталая подлодка из

глубины идёт домой...”

„Как молоды мы были...”

Ігор Галутва з дружиною

Надією Михайлівною та

відомим меценатом

Олександром Шкуратом



Олімпійська чемпіонка

з кульової стрільби

Олена Костевич

Олімпійська чемпіонка з

важкої атлетики

Наталія Скакун із сином

Микитою

Легендарний марафонець

Геннадій Костянов

Чемпіонка світу та Європи з

боротьби сумо Аліна Бойкова



159

Боги вогню

впродовж багатьох років зворушує. Ці люди заслужили своє щастя!

А ми щиро подякуємо Ігореві Григоровичу за дивовижну розповідь.

І як би не ставилася зараз до ветеранів&підводників наша держава,

особисто для мене та багатьох співвітчизників, котрим поталанило

познайомитися з відважним мореплавцем, капітаном першого рангу

Ігорем Григоровичем Галутвою, він був, є і залишиться героєм.

                                    4.07.2010

„БОГИ ВОГНЮ”
23 роки прослужив на космодромі Байконур чернігівець

Микола Оврамець. Микола Терентійович працював під керів�

ництвом легендарного Сергія Корольова. За створення бойо�

вих космічних апаратів полковник Оврамець нагороджений

орденом „Червоної Зірки”. В ті часи на Байконур приїжджа�

ли президенти Франції – Шарль де Голль та Жорж Помпіду,

вся тодішня кремлівська еліта на чолі з Леонідом Брежнє�

вим. Також Микола Терентійович спілкувався з багатьма ви�

датними космонавтами – Героями Радянського Союзу. Тому

свідчення такої Людини – безцінні. Сьогодні Микола Овра�

мець відверто розповідає про пережите і спростовує вига�

дані міфи.

„На початку ХIX століття міщанина

Никифорова за розмови про можливий політ

на Місяць заслали у селище Байконур...”
Байконур – це невеличке селище у Карагандинській області, в

Казахстані. Нічого спільного з космодромом воно не має і

знаходиться кілометрів за триста від нього. Втім, у мирному селищі

звели деякі будівлі і навіть вартових поставили. Звісно, це була

імітація – так намагалися ввести в оману політичних супротивників.

Насправді місце для випробувань першої міжконтинентальної
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балістичної ракети обрали в напівпустелі Казахстану – поблизу

станції Тюратам Кзил&Ординської області на березі річки Сирдар’ї.

Розглядалися й інші варіанти: у Марійській і Дагестанській

автономних республіках, а також в Астраханській області, східніше

міста Харабали. Однак саме казахська глибинка ідеально підходила

для облаштування майбутнього космодрому. Поруч –

водойма, транспортне сполучення, місце – безлюдне, віддалене від

мегаполісів.

„У 1955 році поблизу Тюратама створили науково&дослідний

випробувальний полігон Міністерства оборони №5, – розповідає

Микола Оврамець. – Назва „космодром” з’явилася пізніше: коли

на орбіту запустили перший штучний супутник Землі та здійснив

політ Юрій Гагарін, необхідно було повідомити світу, звідки

стартували космічні апарати. Так усі й дізналися про Байконур. До

речі, на початку ХIX століття міщанина Никифорова за розмови про

можливий політ на Місяць заслали у селище Байконур. Ось такий

неймовірний збіг!”.

Як Микола Терентійович потрапив на космодром? Звісно, він про

таке й не мріяв. Закінчив середнє авіаційне училище в російському

місті Молотові, названому на честь кремлівського вождя. Зараз це

– Перм. До речі, там за життя вшанували і Лазаря Кагановича –

його прізвище присвоїли одному з місцевих районів. Тоді це було

модно. Отож Кагановицький військкомат і благословив Миколу

Оврамця на навчання у тамтешньому військовому училищі. Потім

молодий офіцер служив у Черняховську, згодом здобув освіту в

Ризькому вищому артилерійсько&інженерному училищі. Ось тоді

йому й запропонували поїхати в Тюратам. По телевізору саме

показували документальну кінострічку з тих місць. „Яка краса: маки,

тюльпани, фазани!” – подумав Микола Терентійович. І тільки коли

потрапив на космодром, збагнув, який суворий клімат у неозорих

казахських степах.

„Приїхав, а моє місце – зайняте, – пригадує він. – Відверто
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кажучи, не надто засмутився – зазвичай, за подібних обставин,

дехто навіть кращий розподіл отримував. Отож я зайшов до

начальника відділу кадрів – полковника Рибакова, пояснив

ситуацію: „Якщо така справа, то повертаюсь назад”. Він був

фронтовиком, значно старшим за мене. Почувши мої слова,

добродушно розсміявся: „Синок, це – таке місце... Потрапити сюди

легко, а ось вирватися звідси – дуже складно!”.

Микола Оврамець працював інженером&випробовувачем, потім

– начальником відділу. Поступово робота настільки захопила його,

що він уже не уявляв свого життя без космодрому: „Байконур був

тим привабливим місцем, яке прагнули відвідати і керівники СРСР, і

представники інших держав. Під час моєї служби, на космодромі

побували делегації з Франції, Індії, Афганістану. Сюди приїздили

лідери з усіх соціалістичних країн, чиї космонавти стартували з

нашого космодрому. Першим очільником капіталістичної держави,

якому пощастила потрапити на Байконур, був президент Франції

Шарль де Голль. Пам’ятаю, як ми ретельно готувалися до цієї

зустрічі. До речі, приміську станцію, де зупинялися потяги, які

возили нас на роботу, на Байконурі й досі називають „Деголівкою”

– на честь знаменитого гостя. Тоді запускали ракети  космічного

призначення. Спостережний пункт знаходився неподалік. Потужне

полум’я виривалося з&під землі і міжконтинентальні балістичні

ракети стрімко злітали в небо. Видовище – просто неймовірне.

„Колосально!” – раз&по&раз повторював вражений де Голль. Потім

він поцікавився у радянського керівництва: „А такі ракети спрямовані

на Францію?”. Йому одразу ж показали карту, де Париж був

помічений хрестиком, як ціль. „Але чому?” – здивувався гість. І

почув у відповідь: „А де штаб&квартира НАТО? В Парижі!”. Після

цієї поїздки Шарль де Голль ухвалив рішення про вихід Франції з

військового блоку... І лише нещодавно, через десятки років, з

ініціативи нового президента Саркозі, ця держава знову стала

повноправним членом Північноатлантичного альянсу”.
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У жовтні 1970&го на Байконурі побував президент Франції Жорж

Помпіду. Для гостей організували виставку ракетно&космічної техніки,

зокрема представили місяцехід, ракетоносії, спускові апарати „Восток”,

„Восход” та „Союз”, „цивільний, суто науковий” корабель „Біон”

(насправді – фоторозвідник серії „Зеніт”). Між іншим, екскурсоводів

– співробітників космодрому – попередили: морський офіцер, капітан

першого рангу у складі іноземної делегації – видатний французький

розвідник. Отож необхідно бути особливо пильними...

„Того дня на космодром завітало майже все Політбюро: Брежнєв,

Косигін, Підгорний, міністр оборони Гречко... З цієї компанії мені

найбільше сподобався Косигін. Відчувалося, що він – інтелігент,

розумна й освічена людина. А Підгорний – невисокого зросту, в

капелюсі, такий моторний! – посміхається Микола Терентійович. –

Попросив мене: „Можна посидіти в спусковому апараті „Союз”? Там

були спеціальні сходинки. Він заліз, посидів, полежав у кріслі пілота.

Виліз звідти й збентежено промовив: „Ні хріна собі, а казали –

комфорт... Ніякого комфорту немає!”. Підійшов до Брежнєва:

„Льоню, там – так незручно! Бідолашні наші хлопці...”. А генсек у

відповідь: „Та знаю я...”. Леонід Ілліч взяв під лікоть Помпіду: „Пане

президенте, погляньте на місяцехід – яка розумна машина!”. Брежнєв

десь читав чи йому розповіли, що, за допомогою бура, береться

місячний ґрунт, поміщається в капсулу і потім – у спусковий апарат, й

таким чином доставляється на Землю. Просвіщаючи французького

гостя, генсек показав на спіралеподібну гостроспрямовану антену –

ось, мовляв, це і є бур, свердло. А я візьми та й скажи: „Леоніде Іллічу,

то – антена, а бур – он він...”. Брежнєв незворушно кивнув:

„Спасибі...”. Підходить до мене космонавт Шаталов: „Ну, для чого ти

уточнював? Подумаєш – хай би антена трохи побула буром!”.

Яка різниця? Для генерального секретаря ЦК КПРС – справді,

ніякої. Такі люди звикли мислити іншими категоріями. Приїжджав

якось маршал Малиновський на гагарінський старт – навіть з автівки

не вийшов. Для нього то була лише купа заліза. Натомість будь&
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який інженер (фахівець!), потрапивши туди, з неймовірною цікавістю

запитував про кожну дрібничку.

У присутності Жоржа Помпіду планували запустити космічну ракету.

Чекали тільки сигналу, щоб їхати на спостережний пункт, але

повідомлення все не було. „Виявляється, знайшовся негідник, який

встромив шпильку в наземну кабельну мережу – вирішив у такий спосіб

нашкодити своєму керівництву, котре його неналежно атестувало. А

на пультах одразу помітили відхилення... – говорить Микола

Терентійович. – Пам’ятаю, в кутку випробувального комплексу був

накритий розкішний стіл із чорною ікрою. Запропонували французам

пригоститися (як могли, затягували час), а вони ввічливо відмовилися,

не захотіли. Їх же не чорна ікра цікавила, а наша космічна ракета... Про

все, що відбувалося, доповідали по ланцюжку: спочатку начальнику

головних космічних засобів, той – міністру оборони, міністр –

Брежнєву. Я бачив ці обличчя – як люди переживали! Всі, хто сидів за

пультами чи безпосередньо керував запуском, усвідомлювали, яку

високу відповідальність на них покладено. Час спливав у тривожному

чеканні. Вже сутеніло, і раптом – обнадійлива новина. Як вмить усі

зітхнули з полегшенням, збадьорилися, почали руки потирати!

Незабаром поїхали на спостережний пункт, подивилися запуск ракети.

Французи так ні про що й не здогадалися. Брежнєв говорить Жоржу

Помпіду: „Ну, пане президенте, зараз буде спеціальне повідомлення

ТАРС, що в Радянському Союзі запустили черговий космічний апарат”.

А Помпіду, ніби між іншим: „У США за місяць до запуску про свої наміри

повідомляють...”. Проте Леонід Ілліч не розгубився: „Ми, на відміну

від американців, – не хвальки. У нас іноді й невдачі трапляються.

Повідомимо заздалегідь, а щось не вийде. Як же ми тоді виглядатимемо

перед світовою спільнотою?!”.

Втім, якби тоді навіть не вдалося виявити злощасну шпильку,

французький президент все одно побачив би запуск космічної ракети,

здійснений з іншого, резервного об’єкту, розташованого за 17

кілометрів. Там теж підготували до старту розвідувальний апарат серії
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„Зеніт”. Микола Оврамець результати такого фотоспостереження

бачив – на знімках можна легко розгледіти, наприклад, марки літаків

та автомобілів. До речі, зловмисника, який мало не зірвав запуск

космічного апарату, невдовзі знайшли і належно покарали. Добре,

що того разу все завершилося благополучно. Адже правила безпеки

на космодромі буквально написані кров’ю.

„Одним із компонентів ракетного палива – окислювачем ракети

Корольова „Р&7” (вона й зараз літає і довго ще використовуватиметься),

є зріджений кисень. І деякі приміщення були загазовані, – пояснює

Микола Терентійович. – А що таке кисень? Зрозуміло, він не горить,

однак підтримує горіння. Як з’ясувалося, солдати, котрі мали

пильнувати за пожежною безпекою, займалися пустощами:

запалювали сірники й кидали їх, милуючись видовищем (у загазованому

приміщенні такий сірник летить, мов комета). Це було суворо

заборонено – їх інструктували під розпис, відбираючи цигарки й

сірники. Але пацани все&таки примудрялися влаштовувати феєрверки.

І одного разу не зчулися, як спалахнув їхній одяг. Коли вони вискочили,

як ми кажемо, на „нульову відмітку” (стартова споруда знаходилася в

надрах), то вже всі палали. На хлопців почали накидати всілякі

покривала, брезент. Я бачив тих юнаків – деякі з них померли від

жахливих опіків... На старті спалахнула пожежа, а там же – сотні тонн

ракетного палива. Катастрофа! Тому терміново ухвалили рішення про

запуск ракети. Тобто вона мала злітати, скажімо, о 16.00, але, через

надзвичайні обставини, стартувала на годину раніше. Звісно, жодна

інформація про інцидент на шпальти газет не потрапила...”.

„Коли Юрій Гагарін вийшов на орбіту 327

кілометрів, тобто майже на 100 км більше, всі

вжахнулися: що буде?!”
Досі поширюються чутки, начебто політ Юрія Гагаріна в космос

був не першим. Мовляв, у Радянському Союзі просто засекретили
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попередні невдалі спроби, внаслідок яких загинули люди. Час від

часу з’являються такі сенсаційні повідомлення і в українських ЗМІ.

Однак Микола Оврамець категоричний: „Все це – нісенітниці. Хоча

б поспілкувалися з очевидцями! Але ж ніхто не звертається. Відверто

кажучи, я не поважаю таких писак. Нацуплять казна&що з Інтернету

і, навіть не перевіривши, оприлюднюють усілякі дурниці. Запевняю:

першим побував у космосі Юрій Олексійович Гагарін. Тварини,

звісно, літали. В американців – гризуни й мавпи. У нас – з 50&х

років – собаки. Їх запускали спочатку з Капустіного Яру (це –

випробувальний полігон в Астраханській області), а потім – з

космодрому Байконур. Із 48 песиків 20 загинули”.

А ось розтиражованого в ЗМІ виступу Юрія Гагаріна безпосередньо

перед польотом 12 квітня 1961 року насправді не було. Адже дії

космонавта в останні хвилини його перебування на Землі – суворо

регламентовані. На стартовий майданчик він приїжджає в автобусі,

виходить, доповідає голові комісії, що готовий до польоту, і одразу ж

піднімається ліфтом угору – здійснюється його посадка в космічний

корабель. Тому за тиждень до старту всіх трьох претендентів на перший

політ – Гагаріна, Титова та Нелюбова – запросили на Держтелерадіо

СРСР, і кожен із них виголосив одну й ту ж промову...

Власне, і знамениті кадри документальної кінострічки, на яких

головний конструктор Сергій Корольов за пультом спілкується з

космонавтом Гагаріним, знімали пізніше. Коли політ завершився

успішно, вирішили відтворити найважливіші миті епохальної події,

аби зафіксувати це для історії. Тому кінохроніка увічнила Сергія

Павловича спокійним та зосередженим. Хоч очевидці пам’ятають,

що він (мужня і вольова людина, котра пережила репресії та війну)

був надзвичайно схвильованим. Увесь час змінювалася його міміка,

а обличчя жахливо зблідло.

„Натомість твердження, що Гагарін мало не загинув під час старту,

– інакше, як абсурдним не назвеш, – наголошує Микола Терентійович.

– Насправді трапилося ось що. Коли посадку Юрія Олексійовича в
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космічний корабель було завершено, закрили люк і перевірили його

герметичність за трьома контактами. Але на пультах загорілися лише

два з них. Звісно, якщо є бодай найдрібніше застереження, відправляти

людину в космос не можна. Тому зняли кришку, перевірили і знову

закрили люк. Все було нормально! І він полетів”.

Запас продуктів харчування, дихальної суміші та води Юрій Гагарін

мав на кілька діб. І його повинні були вивести на орбіту близько 240

кілометрів від Землі (згодом Титов літав на 244 км). Це – максимальна

висота в апогеї. Саме на неї й був розрахований запас продуктів для

життєзабезпечення космонавта – на той випадок, якби раптом не

спрацювала гальмівна рушійна установка (вона була одна, недубльована).

„Проте стався збій у наземному РУПі – пункті радіоуправління,

тому команда на вимикання двигуна ракети&носія надійшла із

запізненням. І Гагарін вийшов на орбіту 327 кілометрів. Тобто майже

на 100 км більше... Всі вжахнулися. Що буде?! Коли б гальмівна

рушійна установка не спрацювала (вона вмикається автоматично і

одразу ж виконує свою функцію), то Юрію Олексійовичу довелося

б кружляти на орбіті 22&25 діб, і він приземлився б уже мертвим.

Але установка була супернадійною! – запевняє Микола Оврамець.

– Я брав участь у запусках сотень космічних апаратів серії „Зеніт”,

укомплектованих цією гальмівною установкою – „8Д66”, навіть

деякий час безпосередньо нею займався; проте не пам’ятаю бодай

одного випадку, коли б вона підвела. Наскільки була бездоганною!

А інакше жоден високопосадовець не примусив би Корольова

відправити людину в космос. Сергій Павлович ніколи б цього не

дозволив! Потім, на жаль, уже такого керівника у нас не було. Коли

біля керма став його заступник – Василь Павлович Мішин, то він

здався перед вищим партійним керівництвом, погодився здійснити

запуск нового, ще належно не відпрацьованого корабля „Союз”,

внаслідок чого космонавт Володимир Комаров загинув. Пізніше

Мішин визнав свою провину... Є така приказка: сім разів відмір, а

раз відріж. То Корольов від нас вимагав: „А ви сім разів по сім
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відмірте і тільки раз відріжте!”.

Тепер ті, хто особисто не знав Юрія Гагаріна, стверджують: „Він був

добреньким”. „Насправді ж, Юрій Олексійович відзначався неабиякою

вимогливістю до себе та підлеглих, не терпів недисциплінованості та ліні,

– пригадує мій співрозмовник. – Так, він був добрим, наскільки взагалі

може бути доброю людина, але не добреньким. Це – різні поняття!”.

Мало хто знає про випадок, який стався в 1957 році, коли Гагарін

був курсантом Чкаловського військового училища, заступником

командира взводу. В армії, як відомо, внутрішній розпорядок

фактично підтримують сержанти. І Юрій сумлінно виконував свої

обов’язки. Троє курсантів, які вже послужили у війську, такі собі

„діди”, погрожували Гагаріну. А якось після відбою, пов’язавши

обличчя рушниками, побили його так, що він потрапив до шпиталю.

Тих хлопців судили, а Юрій незабаром повернувся. Причому,  яким

був вимогливим та рішучим, таким і залишився! Власне, він одним із

перших повів боротьбу з „дідівщиною”.

„Он сказал: „Поехали!”, он махнул рукой...” – тоді пісня про Юрія

Гагаріна була на устах у мільйонів людей. Між іншим, наведені рядки

– не вигадка. Перший космонавт розповідав про це так. Він бачив, з

яким хвилюванням проводжав його Корольов, навіть сльози у Сергія

Павловича на обличчі з’явилися. І коли Гагаріна посадили в

космічний корабель, він пригадав усіх своїх товаришів, котрі в ту

мить вболівали за нього. Хотілося підбадьорити їх, промовити щось

від душі, не за протоколом. „Поехали!” – це прозвучало щиро і

людяно. Він просто не міг не повернутися – такий мужній та

життєрадісний – Юрій Гагарін.

„Сергій Павлович був нашим

янголом�охоронцем!”
Кандидатуру Сергія Корольова на посаду головного конструктора

першої радянської балістичної ракети схвалив Йосип Сталін. Вождь
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обирав із 35 претендентів. Причому першим у списку був Валентин

Глушко. Сталіну назвали позитивні та негативні риси вченого. Не

секрет, що Валентин Петрович не сприймав критику та конфліктував

із підлеглими. Вождь кивнув: „Добре. Хто ще?”. Другим був Сергій

Корольов. Власне, на цьому обговорення й завершилося. Через

дев’ять днів з’явився відповідний наказ...

Глушко боляче переживав це призначення і потім завжди заздрив

Корольову. Почувши про смерть головного конструктора, навіть не

вдавав із себе засмученого – спокійно продовжив нараду, наче нічого

й не сталося. А побувавши на похоронах Сергія Павловича, вражено

заявив: „Якби мені гарантували такі почесті, я готовий померти хоч

завтра!”. Коли ж головний конструктор ракетних двигунів, академік

Глушко очолив ракетно&космічну корпорацію „Енергія”, то наказав

прибрати всі експонати, пов’язані з діяльністю Корольова. І тільки

завдяки втручанню вищого партійного керівництва, безцінні

експонати повернули на місце.

Втім Глушко й далі, за першої&ліпшої нагоди, прагнув помститися

вже покійному Корольову. Ветерани космодрому і зараз шкодують

за знищеною ракетою „Н&1”, якою опікувався Сергій Павлович.

Зверхнього та самозакоханого Глушка настільки не любили, що

навіть на виборах до парткому 180 співробітників проголосували

проти. В той час – безпрецедентний випадок!

Як анекдот, переказували цілком реальну історію, що трапилася

з академіком у Німеччині. Глушко пихато заявив своєму підлеглому,

аби той не давав йому ніяких порад. Після цього Валентин Петрович

вирішив власноруч повести машину, не знявши її з ручного гальма.

Так і примудрився проїхати 20 кілометрів...

Натомість всі, хто працював під керівництвом Корольова,

буквально обожнювали Сергія Павловича. Мій співрозмовник – не

виняток: „У нього не було необмеженої влади, але він мав

величезний, безмежний авторитет. Перед ним шикувалося все

військове керівництво. Я бачив, як зустрічав його автомобіль
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академік Келдиш (котрий фактично був начальником Корольова), з

яким благоговінням він ставився до Сергія Павловича! Тому я не

розумію тих, хто нині, практично не знаючи реалій тих часів,

намагається влаштовувати в ЗМІ дивну полеміку: „А чи був Корольов

вченим у чистому вигляді?”. Безперечно! Сергій Павлович був

видатним вченим, конструктором та керівником. І саме завдяки

Корольову ми стали першими в космічній галузі! Так, він був

безпощадно вимогливим, але дуже цінував чесність. Пам’ятаю, як

один наш працівник допустив помилку в електросхемі ракети. Почали

шукати причину. Ракету довелося зняти зі старту. Так ось, цей

добродій сам прийшов до Сергія Павловича і доповів: „Це зробив

я!”. Про інцидент дізнався міністр оборони, однак Корольов взяв

молодого офіцера під свій захист, практично врятував його. В

подальшому доля цього військового склалася успішно. Зараз він –

генерал&лейтенант запасу...”.

І таких випадків Микола Оврамець може розповісти немало: „Ніч

з 31 грудня 1958&го – на 1 січня 1959&го. Десять хвилин до початку

Нового року. А в СРСР готується запуск космічного апарату на

Місяць. Ракета стоїть на старті. Звісно, під охороною – офіцерський

караул. Їде машина – пропускають на КПП. Отже, хтось із

керівництва. І тут „підрулюють” Сергій Корольов та перший главком

ракетних військ Митрофан Недєлін – вирішили привітати людей зі

святом, підбадьорити їх. Адже, дійсно, непросто стояти на посту в

новорічні свята – в лютий мороз, вночі, посеред степу! До речі,

Корольов та Недєлін приїздили на стартовий майданчик абсолютно

тверезими”.

Співробітники космодрому вважали Сергія Павловича своїм

янголом&охоронцем. Він був фанатично відданий своїй справі і міг

дати відкоша будь&якому зарозумілому чиновнику. Ходив без

„свити” та особистих охоронців. І скрізь встигав!

„Ми його боялися, – говорить Микола Терентійович. –  Але не

як якогось тирана. Ні, боялися втратити його довіру! В особистому
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житті він був надзвичайно скромною людиною. Якось подзвонив

черговому по автопарку: „Це – Корольов. Прошу прислати

автомобіль на восьму ранку”. А черговий у відповідь: „Нас командир

автобату на інструктажі попередив, що всі, кому виділяється

машина, повинні отримувати її в автопарку”. Сергій Павлович не став

більше нікому телефонувати, хоч міг набрати номер будь&якого

керівника. Одягнувся і через усе місто почимчикував за автівкою.

Отримав автомобіль, розписався... А потім, вже коли зустрівся з

начальником штабу – Олександром Войтенком, поцікавився: „А ви

щодня ходите в автопарк машину одержувати?”. Той здивувався:

„Ну, що ви... Чому це я маю марнувати свій безцінний час, самотужки

добираючись бозна куди!”. „Ну, так, звісно, – кивнув Корольов. І,

примруживши очі, ніби між іншим, додав: – А я от сьогодні ходив...”.

Маючи величезний авторитет, Сергій Павлович рахувався з

думками професіоналів, сприймав критику і не прагнув помсти. „Був

такий полковник Макаров. Одного разу він проводив нараду, і туди

завітав Корольов, – пригадує Микола Терентійович. – Засідання вже

почалося. Сергій Павлович прочинив двері: „Дозвольте!”. Макаров

не знав славетного вченого в обличчя, тож невдоволено промовив:

„Закрийте двері!”. Гість зрозумів, що його не впізнали і ввічливо

пояснив: „Я – Корольов!”. „А я – Макаров, – пролунало у відповідь.

– Зачиніть двері!”. Людей на нараді знаходилося немало, і цей випадок

набув розголосу. Все завершилося тим, що полковника перевели на

іншу посаду. Але я не думаю, що Сергій Павлович був до цього якось

причетний і скаржився комусь з приводу нешанобливого ставлення

до своєї персони... Або ще така історія. Пам’ятаю, працювали допізна,

до десятої вечора. Керував процесом полковник Долинін – заступник

начальника науково&дослідного управління. І ось він розпорядився:

„На сьогодні – працю завершено. Все закрити, опечатати і – по

домівках!”. Взагалі, роботи ще вистачало, але Долинін розумів –

люди мають відпочити, їм же завтра з самого ранку знову

трудитися. А в цей час з’явився Корольов. Йому хотілось, щоб робота
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продовжувалася, почав вимагати. А Долинін: „Сергію Павловичу, тут

керую я. І якщо ви не підете зараз із випробувального майданчика, я

дам команду службі режиму, і вас винесуть звідси під руки”. Долинін

теж був людиною з характером, тож коса найшла на камінь! Сергій

Павлович підійшов до чергового, подзвонив начальнику космодрому

і домігся, щоб його розпорядження виконали... Ми все думали: що ж

із нашим  Альошею Поповичем (так між собою Долиніна називали)

наступного дня буде? Так от, вони стали друзями! Відтоді скрізь на

нарадах Корольов говорив: „Там, де роботу очолює Долинін, буде

порядок, все виконають, як слід!”. Ось такою людиною був Сергій

Павлович... І зараз його уявляю: він тримав голову трохи набік.

Корольов же репресований був, йому пошкодили щелепу, тому голова

не відкидалася назад і рот повністю не відкривався. До речі, це й стало

причиною смерті Сергія Павловича на операційному столі – йому не

змогли ввести трубку з киснем...”.

Чудово сказав про Корольова його колега Раушенбах: „Я, –

говорить, – знаю, що це був вчений, мислитель, психолог, але я б

порівняв його з полководцем, здатним повелівати одним поглядом і

ухвалювати єдино правильні рішення при мінімумі позитивної

інформації”.

Нещодавно Микола Оврамець виступав в одній із чернігівських

шкіл. Знаєте, що найбільше цікавило старшокласників? Зарплати

людей, які побували в космосі, ризикуючи життям. Микола

Терентійович відповів, що рядовий космонавт отримував 320

карбованців. Військові одержували ще доплати за звання та вислугу

років. Але, звичайно, це були невеликі гроші. Почувши про такі

скромні кошти, один хлопчина вражено промовив: „Гм…Я зараз,

миючи автівки на вулиці, більше заробляю!”.

Свого часу у двічі Героя Радянського Союзу Андріана Ніколаєва

запитали, яку матеріальну винагороду він одержав за свої подвиги, і

космонавт відверто розповів, що за перший політ йому виділили

чотирьохкімнатну квартиру, обставлену меблями (навіть штопор не
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забули покласти!), та автомобіль „Волга”. Друга його космічна

мандрівка була значно складнішою – він літав разом із Севастьяновим,

і екіпаж був на межі виживання. До цього Севастьянов придбав у кредит

закордонний гарнітур. А коли повернувся з космосу й отримав гроші,

то навіть за меблі не зміг розрахуватися... Тобто люди, в основному,

працювали на ентузіазмі, були справжніми патріотами, любили свою

роботу і свідомо йшли на подвиг.

Це – не просто гучні слова. Микола Оврамець знайомий із

багатьма космонавтами і не раз переконувався в їхній мужності та

самовідданості. Боягузів серед цих людей не було. Хоч, звісно,

кожен із них хвилювався, вболіваючи за справу. Українець Павло

Попович якось зізнався: „Коли сидиш на самому вершечку

космічного корабля, а під тобою – 20 мільйонів кінських сил, то

думаєш: „Господи, скоріше б усе це... почалося!”.

Заради своєї країни вони ладні були пожертвувати навіть життям.

Якось на засіданні державної комісії Володимир Комаров висловив

зауваження щодо надійності нового апарату „Союз”. Та коли

космонавт почув у відповідь іронічне: „Ви що боїтеся?!”, одразу ж

рішуче відповів: „До польоту готовий!”. „Вирушаючи на стартовий

майданчик, він був занадто пригніченим, – пригадує Микола

Терентійович. – Очевидно, передчував лихе...”.

Згодом, після трагічної загибелі Комарова, з’явилися чутки, начебто,

під час фатального приземлення, космонавт гнівно вигукував

ненормативну лексику. „Такого не могло бути! – переконаний Микола

Оврамець. – Коли спусковий апарат входить у щільні шари атмосфери,

то рухається практично в плазмі, у полум’ї, в розжареному повітрі. За

подібних обставин будь&який радіозв’язок просто неможливий. До того

ж, відомо: космонавт загинув ще до приземлення... Взагалі, тоді, услід

за Комаровим, мав летіти і другий екіпаж із трьома космонавтами на

борту. Але, коли у Комарова не відкрилась одна з сонячних батарей, а

потім виникли інші проблеми, знайшовся лише один вчений – академік

Келдиш, який наполіг на виваженому рішенні: другий екіпаж на орбіту
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не запускати! Адже Єлисєєв, який мав летіти у цьому космічному

кораблі, пропонував зістикуватися з Комаровим і потім відкрити сонячну

батарею вручну. На щастя, від ще одного запуску відмовилися. А

незабаром, аналізуючи обставини смерті Володимира Комарова, вчені

з’ясували: другий екіпаж неминуче б загинув... До речі, тоді дублером

у Комарова був Юрій Гагарін. Юрія Олексійовича не пускали в космос;

а, коли загинув Комаров, шлях на орбіту для Гагаріна закрили назавжди.

Його вирішили зберегти, як національну святиню! Проте він все&таки

домігся дозволу літати, та, на жаль, загинув...”.

„Кратер Венери назвали на честь коханки

академіка Глушка, яка була на 33 роки

молодшою за нього...”
Космонавтика недовго залишалася недосяжною для прекрасної

статі. Однак, хоч Радянський Союз свої політичні дивіденди у зв’язку

з перебуванням на орбіті Валентини Терешкової отримав, Сергій

Корольов був не зовсім задоволений підсумками її польоту. Навіть

якось заявив своїй дружині: „Запам’ятай, бабам у космосі поки що

робити нічого!”.

Опонентами жіночої космонавтики були і цивільні вчені, і

військові. Ситуація змінилася лише тоді, коли підприємство

Корольова очолив Валентин Глушко, великий шанувальник жіночої

вроди. На орбіту запустили  Світлану Савицьку. Вона здійснила два

польоти, зокрема з виходом у відкритий космос. Планувався і її

третій запуск – як командира космічного корабля. Але Савицька

відмовилася – вирішила народити дитину, і на цьому її кар’єра

космонавта закінчилася. Взагалі, академік Валентин Глушко мріяв

про проведення біологічного експерименту із заплідненням жінки

на орбіті. Можливо, Валентину Петровичу  хотілося навіть стати

„космічним дідом”, але його донька відмовилася опановувати

професію космонавта.
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„Була й інша претендентка на цей експеримент – Катерина Іванова, –

розповідає Микола Терентійович. – Ця молода особа перебувала в загоні

космонавтів і готувалася до польоту. Втім вона була жінкою неадекватної

поведінки. А оскільки в центрі підготовки і в самому оточенні академіка

Глушка вистачало противників жіночої космонавтики, ці люди вирішили

в будь&який спосіб позбутися дами з сумнівною репутацією. Вони

звернулися до Георгія Берегового, котрий в той час очолював центр

підготовки космонавтів, з пропозицією написати характеристику

Катерини Іванової щодо її моральних та психологічних якостей. І невдовзі,

з благословення Георгія Тимофійовича, медики та психологи такий

документ підготували. Причому характеристика була написана на

спеціальному секретному папері, який не можна було знищити. Згодом

опоненти Іванової домоглися її виключення із загону космонавтів. Потім

вона згадувала у своїх спогадах, що навіть бачила сльози на обличчі

Валентина Петровича – настільки академік засмутився, що йому не

вдалось втілити в життя свою ідею... Власне, дехто зі „свити” Глушка

стверджував, що, якби Світлана Савицька погодилася стати „космічною

мамою”, академік посприяв би їй у отриманні третьої Зірки Героя

Радянського Союзу. Але я не думаю, що до Савицької навіть посміли б

звернутися з такою пропозицією. Світлана – людина високих моральних

принципів. Вона була чудовим фахівцем – льотчиком&випробовувачем.

Якось у неї поцікавилися: „Чи ви консультувались перед польотом із

Валентиною Терешковою?”. Савицька щиро здивувалася: „А навіщо?”.

Вона розуміла, що значно краще підготовлена для роботи на орбіті і не

потребує жодних порад від першої жінки&космонавта”.

А ось доволі відому історію про те, що шлюб Валентини Терешкової

та Андріана Ніколаєва начебто влаштував особисто генсек Микита

Хрущов, мій співрозмовник називає вигадкою: „Треба було бачити, в

якому стані знаходився Андріан, коли Валентина перебувала в космосі.

Як він хвилювався! Такі почуття „зіграти” неможливо. Ні, все було по&

справжньому! Та й друзі Ніколаєва запевняли: це – не якась там

політична акція, а пристрасне кохання. Взагалі, в Андріана колись
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прямо запитали: „Чи правда, що вас із Валентиною Хрущов поженив?”.

І Ніколаєв відповів (відчувалося, щиро): „Ні, це – неправда”. Звідки ж

виникли такі чутки? Якось Юрій Гагарін у розмові з Хрущовим жартом

запропонував одружити Ніколаєва на Терешковій. Однак Микита

Сергійович сказав: „Це – їхня особиста справа!”. Причому він це кілька

разів повторив. Отож Валентина виходила заміж за Андріана з власної

волі. Так само, за взаємною згодою, вони й розлучилися... Ходили

чутки і про їхню доньку. Теревенили, що перебування батьків у космосі

нібито з часом негативно позначилося на розумових здібностях

дівчинки. Нічого подібного! Я бачив, як Ніколаєв спілкувався зі своєю

донечкою. Таке було симпатичне, кмітливе дитя! Вона виросла, вийшла

заміж (тепер у неї прізвище – Майорова) й стала вишуканою,

вродливою жінкою. Мама у неї – росіянка, тато – чуваш (я взагалі

негативно ставлюсь до усіляких псевдопатріотичних „вболівань” за так

звану „чистокровність нації”, на жаль, модних нині). А донька вийшла

прекрасна!”.

Головний конструктор ракетних двигунів Валентин Глушко дуже

любив жінок. Академік був красенем – педантичним, імпозантним,

завжди вишуканого одягненим. Одне слово – франт! Мав сім’ю –

дружину й двох дітей. І коханку – Лідія Пьоришкова була молодшою

за Валентина Петровича на 33 роки. Вона потрапила на роботу до

секретного відділу; невдовзі академік звернув увагу на вродливу

дівчину, і Ліда відповіла йому взаємністю... Звісно, Глушко

закохувався й раніше. У 1946&му в Німеччині Валентин Петрович

мав бурхливий роман з однією фрау, яка народила йому дитину.

Але Ліду він обожнював. Це була така пристрасна, неймовірна

любов!

У Радянському Союзі одружений чоловік (тим більше, член

партії), завівши коханку, ризикував  кар’єрою. Адже така поведінка

вважалась аморальною. Комуніст мав бути зразковим сім’янином!

Однак на „двоєженство” академіка, керівника ракетно&космічної

корпорації в ЦК КПРС дивилися, як то кажуть, крізь пальці. Законну
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дружину Глушка заспокоїли: „З сім’ї Валентин Петрович не піде, а

інтимні стосунки з молодою жінкою йому для здоров’я потрібні –

надто вже великі навантаження на роботі...”.

У 1962&му радянські ракети були розміщені на Кубі. Тоді гостре

політичне протистояння двох супердержав завершилося фактично

на користь СРСР. США були змушені змиритися з появою нової

соціалістичної країни на чолі з революціонером Фіделем Кастро.

Це була перемога і радянських ракетних військ стратегічного

призначення. На честь такої визначної події, академік Глушко налив

повну ванну „Шампанського” і викупав у ній свою кохану...

Він постійно радував Ліду дорогими екзотичними подарунками.

А напередодні її дня народження, попросив ввімкнути радіоприймач

– у космос полетів Юрій Гагарін. „Ну, як тобі мій сюрприз?” –

задоволено поцікавився в іменинниці Валентин Петрович.

Вже після смерті Глушка, Лідія дізналася, що, на його прохання,

Міжнародний астрономічний союз назвав її іменем один із кратерів

Венери. Власне, академік заповідав розвіяти над цим кратером свій

прах. Але вище партійне керівництво цього не допустило –

Валентина Глушка поховали з усіма почестями на Новодєвічому

кладовищі...

„Розумний прилад оголосив сенсаційну

новину: „Життя на Землі немає!”
У космосі не палять. Курцеві дають змогу затягнутися сигаретою

перед стартом і потім ховають недопалок, щоб повернути його вже

після повернення космонавта на Землю. Така ось традиція!

Натомість алкогольні напої на орбіті побували. І не раз... Спочатку

їх провозили таємно. Правда, досі ніхто не зізнався, в який спосіб

потрапляла в космос ота „контрабанда”.

Навіть зараз, через багато років, відповідаючи на  таке „підступне”

запитання, космонавти лише багатозначно посміхаються і не
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виказують свого секрету. Правда, Павло Попович якось визнав, що

деяким його колегам бодай дещиця алкоголю необхідна. Тут – і

фізіологічні, і психологічні чинники. Це ж не означає, що треба

гранчаками пити! Та і як таке можливе на орбіті? Там найзручніше

скористатися звичайним медичним шприцом: витягнути граминку,

символічно цокнутися з колегою і випити. Між іншим, алкоголь у

космосі діє дещо по&іншому: не настільки сильно й не такий

тривалий період, як це відбувається на Землі.

Згодом спиртне навіть певний час знаходилося в космічних апаратах

цілком легально, з дозволу керівництва. Доки одного разу в Москві, на

фірмі Северина, яка займалася проблемами життєзабезпечення

космонавтів, не вибухнув регенеративний патрон. Справа в тому, що на

орбітальній станції діє установка, завдяки якій відбувається регенерація

(відновлення) дихальної суміші, поповнення її киснем. І ось комусь

запраглося хлюпнути туди, в патрон, чогось міцненького... Тієї ж миті

пролунав вибух. Звичайно, всі, хто тоді знаходився в приміщенні, ладні

були відлупцювати „підривника”! Реакція начальства виявилась

невблаганно суворою – відтоді „експерименти” з алкоголем у космосі

завершилися...

Втім, це – за офіційними даними. А як насправді? Ну, хто ж

зізнається?! Безпечніше пригадувати, як провозили сало, перчені

огірочки та інші „делікатеси”, що не входили до раціону харчування

космонавтів. Одного разу Гречко (він – взагалі людина з гумором)

розповідав такий собі анекдот: „У мене, – каже, – було дещо за

пазухою. Зверху, звісно, все застебнуто, герметичний скафандр. А

тут – контроль (хоч, насправді, ніхто їх так не контролює, немає

такого режиму). Цікавляться: „Шановний, а що це там у вас?” –

„Бортжурнал...” – „Гм... Наступного разу, аби сторінки не булькали,

по горлечко наливайте!”.

Розповів Микола Терентійович і про ще одну цікаву традицію,

яка існує на Байконурі: „Це Юрій Гагарін перед своїм польотом у

космос започаткував: за кілька сотень метрів до стартового
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майданчика машина раптом зупинилася, всі вийшли і, просто посеред

степу, дружно справили природні потреби. Потім сіли й поїхали

далі... Космонавти таку „процедуру” жартома називають „на

колесо”, хоч, зрозуміло, спеціально в колесо ніхто не прицілюється

– від автівки відходять трохи вбік. Вперше я про таке від Леонова

почув. А Стрекалов якось у розмові вжив медичний термін... Спочатку

навіть не всі второпали, про що йдеться. Проте він розповідав про

звичайну клізму (як прибор та процедуру). Одягання її в космічні

„лати” дозволяє за потреби вчасно звільнятися від усього зайвого.

Адже під час старту що завгодно може трапитися. Раптом – якась

затримка; і невідомо, скільки часу доведеться на майданчику в

напруженому чеканні просидіти. А космонавта ще не підімкнено до

системи (звісно, в космічному кораблі є АСУ – асенізаційна

установка)... Втім, якщо йдеться лише про малу потребу, то легше –

„на колесо”! Це – вже традиція. Водій знає – неподалік стартового

майданчика, в степу, необхідно ненадовго зупинитися, щоб

космонавти зробили свою справу... Красуня&француженка Клоді,

яка теж вирушала на орбіту з нашого космодрому, про традицію

знала, тож, тільки&но машина загальмувала й чоловіки&космонавти

відчинили дверцята, життєрадісно вигукнула: „Хлопці, я з вами!”.

А ось – ще одна бувальщина: „На початку 60&х років з космодрому

Байконур запускали перші міжпланетні автоматичні станції – на Місяць,

Венеру та Марс. І от станція „1М” готувалася до відвідин „червоної

планети”. Однак, незадовго до польоту, виникла потреба полегшити вагу

космічного апарату, інакше він не зміг би вийти на відповідну

орбіту. Тому вирішили зняти з його борту кілька приладів, зокрема

спектрорефлексометр, який мав визначити, чи є життя на Марсі. На думку

науковців, необхідно було спочатку відповісти на інші, важливіші питання,

а потім уже перейматися пошуком „братів по розуму”. Куратор цього

приладу – академік Лебединський – звичайно, дуже переживав, що

запланований експеримент у космосі не відбудеться. Втім якось же

потрібно було той спектрорефлексометр перевірити. Тому його просто
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вивезли у степ, неподалік від космодрому, та й ввімкнули. І невдовзі

розумний прилад оголосив сенсаційну новину: „Життя на Землі немає!”.

Регіт був неймовірний. Вийшло, як у тому анекдоті: „Чи є життя на Марсі?

– „Теж немає...”. Це ми так на своє земне існування скаржилися. А тут

раптом – наукове підтвердження, що жити на нашій планеті неможливо!

Тож академіку Лебединському порадили: „Ваш прилад потрібно

доопрацювати, інакше в космос він не потрапить...”.

19 грудня Миколі Терентійовичу виповниться 76 років. Заслужений

випробовувач космічної техніки та космодрому Байконур Микола

Оврамець нагороджений багатьма почесними відзнаками Федерації

космонавтики Радянського Союзу, Росії та України. Свого часу

Байконур брав дольову участь у будівництві житла в нашому місті –

Міністерство оборони дбало про своїх ветеранів. Так Микола

Терентійович і став чернігівцем.

Тоді тут оселилося близько 300 його колег. Нині їх значно менше

– час невблаганний. Але космічні династії продовжують вже діти

та онуки. „У мене – двоє синів&близнят, – розповідає полковник

Оврамець. – П’ятилітніми відвіз їх на Байконур; то один син так там

і мешкає – трудиться на космодромі. Невістка служила в армії,

внучка – теж. І онук – на Байконурі, працює на бойових комплексах.

Нещодавно вперше взяв участь у запуску ракети „Протон&М”.

Надзвичайно задоволений! Вже й правнучка народилася. Отож є

кому продовжувати мою справу!”

Україна належить до ракетно&космічних держав. І, не приведи,

Господи, втратити такий статус! На жаль, не всі це розуміють. Свого

часу в одній із чернігівських шкіл створили музей космонавтики,

який постійно із задоволенням відвідували учні та їхні батьки. Але

одного разу туди нагодилася комісія й чиновники повчально

заявили: „Зараз космонавтика – не актуальна, тому музей треба

перепрофілювати, інакше він не може називатися зразковим!”. А

коли помер ветеран космодрому Байконур, котрий не один рік

безкорисливо опікувався шкільним музеєм, тамтешня вчителька
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історії хутко позбулася багатьох експонатів – унікальні матеріали

потрапили до макулатури...

„Ось така дрімуча неосвіченість! – обурюється Микола Терентійович.

– Як же космонавтика може бути неактуальною, якщо без неї просто

немислимі сучасні телебачення й радіо, зв’язок (ті ж мобільні телефони),

оборона країни та й взагалі – всі галузі народного господарства?! Адже

запуски на орбіту пілотованих кораблів – лише невелика частина

грандіозної космічної діяльності”.

Другий син Миколи Оврамця був капітаном далекого плавання, а

потім, несподівано для батька, переїхав до Америки. Звісно, Микола

Терентійович засмутився, а син спробував навести власні аргументи.

„Між нами відбулася така бесіда, – пригадує Микола Оврамець. – Він

сказав: „Тату, ти стільки років самовіддано пропрацював, а чого

досягнув у житті, яких матеріальних статків?”. Власне, матеріально я

забезпечений, ні на що не ображаюся. Так, зайвого у мене нічого немає

– ні „крутої” автівки, ні вілли на березі моря, ні розкішної яхти. Адже

на відміну від багатьох нинішніх цинічних та корумпованих чиновників

і депутатів (які накрали вже стільки, що навіть їхнім правнукам

вистачить), я менше всього дбав про власну персону, а все життя служив

Батьківщині. І пишаюся тим, що відбитки моїх пальців є на Місяці, Венері

та Марсі. Син здивувався: „Як це?” – „А так! Я ж тривалий час займався

складанням космічних апаратів”. Дружина, яка чула нашу розмову,

посміхнулася: „Ти ж у рукавичках працював...”. На що я щиросердно

відповів: „І без рукавичок теж!”.

Взагалі, дружина Миколи Терентійовича – Людмила Іванівна –

звикла в усьому свого чоловіка підтримувати. Під час авралів, коли

він, як то кажуть, днював і ночував на космодромі, ніколи не

влаштовувала сцен ревнощів.  Та й сама невтомно працювала –

завідувала дитсадком. А це, погодьтесь, – також дуже відповідальна

робота. „Власне, дружини офіцерів у відставку не йдуть. Така

„посада” – на все життя!” – переконаний мій співрозмовник.

У 2005 році Микола Оврамець побував на святкуванні 50&літнього
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ювілею космодрому Байконур. Ветерана неабияк вразили сучасні

умови праці, коли буквально пилинки в повітрі рахують. Звичайно,

в кирзових чоботях там уже не ходять. Змінилася й психологія

співробітників. Треба поквапитися? Виготовити щось швидше? Гроші

на стіл!

Молодь дивується: як їхні дідусі могли, за потреби, трудитися з

ранку й до ночі, без вихідних та обідів за розкладом, ще й – у таких

нестерпних умовах, коли про техніку дбали значно більше, ніж про

людей?! „Так, за їхніми уявленнями, нас просто експлуатували, –

спокійно погоджується Микола Терентійович. – Сам дивуюсь, як

ми витримували? Як у нас тоді все літало? І не гірше, а навіть краще!”.

Проте він і зараз повернувся б у ті часи. І це – не лише ностальгія

за молодими літами. Робота на Байконурі стала справою його життя,

його ідеологією, найвагомішим подарунком долі. Тому серцем і

душею він – там, на космодромі, поруч із Сергієм Корольовим,

Юрієм Гагаріним, багатьма мужніми й незабутніми побратимами –

людьми, яким пощастило бути „богами вогню”.

                                                                                                 29.09.2009

ОБЕРІГ СЕРГІЯ ШАПОВАЛОВА
Своєю могутньою статурою він нагадує Іллю Муромця.

Втім, на відміну від давньоруського богатиря, котрий до того,

як здійснити славетні подвиги, півжиття пролежав на печі,

підполковник Шаповалов потрапив на війну ще в юні літа.

Сергія Івановича було тричі важко поранено в Афганістані.

Його підрозділ врятував від неминучої загибелі бійців дев’я�

тої роти – в тому самому запеклому бою, відтвореному у

фільмі режисера Федора Бондарчука. Душмани настільки

поважали мужнього й справедливого ворога, що під час ко�

роткого перемир’я навіть запрошували Сергія Івановича по�

чаркувати на їхньому весіллі.
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Це він, український офіцер Шаповалов, після кривавої

бійні на Балканах, мирив сербів та албанців у Косовому,

спілкувався з племенем канібалів у джунглях Сьєрра�Леоне і

врятував сотні людей у Ліберії.

„Коли у Києві зустрівся з ворогом – душманом,

якого брав у полон, – обнялися й випили разом

по чарчині!”
Його дідусь – Єгор Терентійович – був генералом. У 1933 році

він воював в Афганістані (тоді Радянський Союз надавав допомогу

цій країні), і хороброго командира нагородили орденом Бойового

Червоного Прапора. „Яка чудова блискуча цяцька!” – подумав малий

Сергійко. Хлопчик вирішив похвалитися орденом у дитсадку і

безтурботно показував нову іграшку одноліткам, доки не спокусився

пропозицією обміняти дідусеву нагороду на якусь дрібничку.

Дізнавшись про нерозсудливий вчинок, тато грізно висварив сина.

Єгор Терентійович загинув під час Великої Вітчизняної війни і його

орден був родинною реліквією. „Ти повинен в будь&який спосіб

повернути нагороду нашій сім’ї!” – рішуче наголосив батько.

Тоді розшукати втрачений орден не вдалося. Однак у 1987&му

молодому офіцеру Сергію Шаповалову, як і колись його дідусеві,

довелося поїхати на війну в Афганістан. А наступного року

відважного старшого лейтенанта нагородили орденом Червоного

Прапора. Ось такі примхи долі!

Сергій Іванович служив у 345&му окремому парашутно&десантному

полку – авіанавідником розвідроти. Є така військова спеціальність

– визначивши ціль, викликати авіацію й корегувати вогонь,

знищуючи живу силу й техніку супротивника.

1 січня 1988 року на висоті 3234 метри бійці підрозділу

Шаповалова зустріли Новий рік (у кінострічці Бондарчука це свято

відзначали там солдати дев’ятої роти). Незабаром розвідники
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отримали наказ зайняти сусідню висоту, а на їх позиціях розмістили

роту, якій і довелося в ніч із 7&го на 8 січня прийняти нерівний бій.

„Ми одразу вирушили їм на допомогу, – пригадує мій співрозмовник.

– Відстань начебто невеличка – три кілометри, але там усе було

заміноване. Довелося обходити, долати ще кілька гірських хребтів.

Отож цілу ніч, до самого ранку, дев’ята рота відбивалася самотужки.

Їх було 39, а душманів – 425, тобто на кожного бійця – по 11 „духів”.

Відверто кажучи, якби наш перший взвод розвідроти не підійшов на

допомогу, хлопців би „змели”, бо у них залишалося по одній гранаті

на трьох і по півріжка патронів. Тож буквально наступна атака

душманів могла завершитися рукопашним боєм і

неминучою загибеллю наших товаришів, яким просто вже нічим було

боронитися”.

Взагалі ж, резонансний і фінансово успішний фільм

Федора Бондарчука Сергію Івановичу не сподобався: „Я

вважаю, розповідаючи про реальні події, потрібно дотримуватися

максимальної точності. Не можна так усе перекручувати! У

кінострічці стверджується, начебто радянських бійців залишили

напризволяще – помирати, і тому тільки один солдат вижив. А

насправді ми їх врятували – з 39&ти бійців загинуло 12. Так, поранені

були всі. Але, погодьтесь, автори фільму свідомо (не думаю, що

вони цього не знали!) переінакшили факти. Місиво там, дійсно, було

жахливе. І „духи” йшли напролом, у чорних чалмах (тоді це ще

ефектніше виглядало), однак до рукопашної не дійшло. За цей бій

сержанти Мельников та Александров (у кінострічці їх намагалися

показати) отримали звання Героя Радянського Союзу. Хлопці

першими зустріли ворога; вони протрималися 3&4

хвилини, проте „поклали” багатьох душманів і дали змогу товаришам

підготуватися до зустрічі з супротивником”.

На думку Сергія Шаповалова, творці фільму надто захопилися

голлівудськими ефектами: „Вийшов посередній американський

бойовик. Сюжет – занадто кровожерливий, у гірших традиціях
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Голлівуду. Там, в Афгані, насправді, все простіше було, і лементу –

значно менше. Ми виконували свою роботу. Не розумію, чому в

„Дев’ятій роті” не показали жодного бойового офіцера (крім

невеличкого епізоду наприкінці фільму), зосередивши всю увагу на

істериках психічно хворого старшини? І це – об’єктивна кінострічка

про Афганістан? Власне, яка мета фільму – зняти ще одну ефектну

„страшилку” чи дійсно показати героїзм юнаків, котрі вірили, що

захищають свою Вітчизну?!”.

Війна в Афганістані – це не суцільне звірство. Крові було

море, але нерідко за таких обставин люди виявляли чуйність та

благородство. Подібних випадків Сергій Іванович може розповісти

дуже багато (за два роки практично увесь Афганістан пройшов):

„Ось, наприклад, стояли ми на блокпосту, виконували бойове

завдання. А в сусідньому кишлаку у мулли весілля – виходила заміж

його донька. Душмани домовилися з нами про перемир’я, зняли міни

і... запросили на своє свято. Ми туди пішли – до ворогів, з якими

вчора відчайдушно билися на смерть і незабаром воюватимемо

знову! Ми сиділи з ними за одним столом, їли плов руками,

нормально спілкувалися, веселились, анекдоти розповідали. І нам

також цілком щиро посміхалися у відповідь. Дивились один одному

в очі і жодних проблем не виникало! Розумієте, вони належно

оцінили наш вчинок, тому поводилися надзвичайно гостинно, наче

до них завітали найкращі друзі. Добряче там почаркувавши, ми

повернулись до свого підрозділу і... звично взялися до зброї, – все,

завтра продовжимо з „духами” воювати! Правда, вони ще того дня

під’їхали – привезли кавуни, дині, виноград. Подякували нам, що

дали змогу відсвяткувати весілля... Ось така неймовірна, але реальна

історія. Що таке війна? Ланцюг парадоксів!”.

Взагалі, Сергію Шаповалову доводилося не раз домовлятись із

ватажками „духів”. Власне, саме завдяки тим перемовам, вдалося

знищити не один загін душманів. „Ми навідувалися до ватажка

банди, привозили їм продукти, інколи навіть зброю, а „духи” за це
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„здавали” своїх, – говорить Сергій Іванович. – У них же кожен загін

контролює певну територію. От ми й купували якусь банду.

Приходили, так би мовити, в гості. Сиділи неозброєні, пригощалися

пловом, пили чай і мирно бесідували з їхнім „отаманом”, –

домовлялися з бандитами. Звичайно, ризик був. Однак вони

усвідомлювали, що наші гелікоптери на аеродромі (з повним

комплектом боєприпасів) до зльоту готові та й бронетехніка

знаходиться зовсім неподалік... Отож краще все&таки розійтися по&

хорошому: ми їм даємо харчі і, можливо, зброю, а вони нам роблять

послугу – повідомляють маршрут каравану іншої банди, яка

проходитиме цією територією. Потім ми душманський караван

зустрічали й знищували – звісно, не в тій місцевості (аби наших

інформаторів не запідозрили), а десь по&сусідству. Зазвичай,

оперативні дані, одержані в такий специфічний спосіб від ватажка

„духів”, виявлялися на сто відсотків достовірними. Бандити без

проблем зраджували конкурентів...”.

На війні діють свої неписані закони, яких ви не знайдете в

жодному статуті, наголошує мій співрозмовник: „Скажімо,

прочісували ми кишлаки. Заходимо в одне поселення – ні душі. В

мечеті на самому видному місці лежить Коран – красива така книжка,

а обкладинка оксамитом обгорнута. „Ну, – міркую, – чому б не взяти

собі на згадку? Привезу додому, покажу друзям, як цікаво можна

книгу переплести...”. А зі мною був сержант, перекладач. Каже:

„Якщо Коран залишили, сюди обов’язково повернуться. Навіть коли

навкруги начебто нікого немає, хтось неодмінно все бачить.

Чужинця, котрий взяв їхню священну книгу з мечеті, проклянуть і

потім скрізь розшукуватимуть, доки не позбавлять життя”.

Звичайно, я одразу поклав Коран на місце. Стільки таких випадків

там було! Навіть якщо чогось не знаєш, тобі все дуже добре

пояснять. Війна війною, а традиції народу треба поважати. Не ти їх

встановлював, не тобі й порушувати! Відтоді, коли заїжджали в

безлюдний кишлак, заходили в дувал і бачили Коран, знали: чіпати
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його не можна – господарі повернуться. І коли, перед „зачисткою”

кишлаку, мулли просили нас зачекати, доки звідти підуть мирні

жителі, ми не стріляли в беззбройних жінок, дітей та стариків. Тому

вороги завжди визнавали: розвідрота воює справедливо, не

ображає релігійні переконання віруючих (між іншим, в основі 70

відсотків усіх воєн – саме релігійні конфлікти). Ми цю повагу

відчували і за будь&яких обставин прагнули поводитися гідно”.

Одного разу бійці Сергія Шаповалова захопили в полон кількох

„духів”. Як і годиться, здали їх місцевій владі. „Душмани – люди

мужні, дуже суворі, не схильні до сентиментів. Свій страх не

показують, – говорить Сергій Іванович. – А 18&літній юнак раптом

заплакав. Це було дуже незвично – розпачливі сльози на очах у

„духа”... Років через п’ять був я у відрядженні в Києві. Чимчикував

подвір’ям столичного авіаційного інституту. Підходить до мене

молодий чоловік у афганській формі: „Командоре, привіт!”. Міркую:

„Звідки він мене знає?”. Подивився йому в очі – та це ж той самий

юнак, котрого я взяв у полон. Хто б міг подумати, що його доля так

зміниться! Колишній душман приїхав до України, навчається у нас в

інституті... Я був вражений! Потім він завітав до мене в кімнату – з

пляшкою (знає вже наші традиції). Ми з ним по чарчині хильнули,

пригадали минуле. Відверто кажучи, я гадав, його розстріляли. А

він, виявляється, став офіцером афганської армії! Ось як трапляється

у житті: в Афгані були затятими ворогами, а тут, у Києві, як добрі

приятелі, душевно посиділи разом, пляшку горілки випили...”.

Почувши цю історію, я розповів Сергію Івановичу про свого друга

– Василя Слапчука. Після тяжкого поранення в Афганістані він

пересувається лише в інвалідному візочку. Щодня, впродовж багатьох

років, змушений долати нестерпний біль. Але простий сільський

хлопець не змирився з долею – здобув вищу освіту, працював у банку,

став видатним українським письменником, лауреатом Національної

премії імені Тараса Шевченка. У нього – молода вродлива дружина і

двоє чудових синів. Так ось Василь якось щиро говорив мені, що хотів
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би зустрітися з чоловіком, котрий поранив його, завдавши стількох

страждань. Не для помсти. „Я б запросив його до себе в гості, – мріяв

Слапчук. – Посиділи б, поспілкувалися, випили доброго вина.

Можливо, стали б найкращими друзями. Я не маю до нього жодної

ненависті. Він був воїном і я – теж. Просто так склалося, що ми

опинились по різні боки барикад”.

Сергій Іванович посміхнувся: „А що? Я б теж, мабуть, за таких

обставин випив. Потім, може, пику б один одному натовкли...

Жартую! Чесно, не знаю, якою була б моя перша реакція, якби мені

сказали: „Ось чоловік, котрий тебе тяжко поранив”. Скільки часу

минуло... Взагалі, усвідомлюю, що він – ні в чому не винен. Хіба я

там у пісочниці іграшками бавився? Хіба, викликаючи авіацію

знищувати цілі, не розумів, що буде вбито людей? Ми з ним

виконували одну роботу: він захищав свою Батьківщину, а я – свою.

Тому які можуть бути претензії? Ні, не маю зараз ненависті. Я з вашим

другом згодний. Кого звинувачувати – людей, чию країну ми хотіли

завоювати?! Але це багато разів намагалися зробити і до нас,

починаючи від Олександра Македонського – ні він не зміг, ні всі

інші. Такий гордий, волелюбний народ! Проте й власну голову

попелом посипати не буду. Нам, ветеранам  Афганістану, соромитися

нічого. Тоді був інший час. Ми не сумнівалися, що охороняємо

південні кордони Вітчизни. І ніхто не має права в чомусь нас

звинувачувати! У мене – дві контузії і поранення в ногу. Після

Афгану був напівпаралізований, але в нашому Чернігівському

шпиталі мене за 52 дні поставили на ноги. Довели, що дива все&таки

бувають. Я ж думав, що назавжди інвалідом залишуся...”.

До Афганістану Сергій Шаповалов потрапив разом із рідним

братом – Миколою. Власне, посилати одразу двох братів на війну

заборонялось. Уявіть собі стан матері, яка знає, що обидва її дорослих

сини можуть повернутися додому в цинкових домовинах! Однак

генерали щось не догледіли, а молодим офіцерам Шаповаловим

навіть не спало на думку випрошувати собі легшої долі. Сергій воював
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два роки, а Микола – рік. Причому на афганській землі вони жодного

разу не зустрілися. Правда, брали участь у одній військовій операції,

під час якої вертоліт Миколи збили. Потім вони обоє потрапили до

шпиталю в Ташкенті, де нарешті й побачилися... Згодом Сергій

продовжив службу в українській армії, а Микола – у російській. Брат

воював у Чечні, отримав поранення, звільнився в запас.

Фактично Афганістан і визначив подальшу долю братів Шаповалових.

Навіть поранення на заваді не стали. „Я – бойовий офіцер, – говорить

Сергій Іванович, – і звик до екстриму. Той, хто був на війні, знає, що це за

відчуття”. Ходиш, наче по лезу бритви, приймаєш миттєві рішення, від

яких залежать долі людей. І усвідомлюєш свою потрібність. Той, хто

зазирнув в очі смерті на полі бою, по особливому цінує життя. І друзів

обирає не за їхніми статками, а за зовсім іншим, значно вагомішим

критерієм – ти пішов би з цим добродієм у розвідку чи ні?

Бо цінності на війні – інакші. Там навіть час по&іншому плине: в

момент смертельної небезпеки іноді все попереднє життя перед тобою

промайне. Будь&яка людина там – мов на долоні. Одразу видно, хто

чого вартий. І чого вартий ти. От парадокс – ситуація надзвичайна, а

почуваєшся, неначе риба у воді, адже не маєш права на помилку. І тобі

це подобаєшся. Бо розумієш: це – справді твоє. Ти потребуєш таких

відчуттів, отого неймовірного адреналіну. Тебе ніби щось туди веде,

кличе. І ти вже не хочеш та й не можеш жити інакше.

Афган – це частинка тебе. Там навічно залишилися твої бойові

побратими. І навіть зараз, через багато років, ти схоплюєшся,

побачивши уві сні, як гине товариш, котрого ти не встиг захистити. І

тобі нестерпно боляче, коли тупуватий, безнадійно сірий чиновничок

дозволяє собі зневажливо ставитися до людей, які буквально

повернулися з того світу; а пихатий політик вдає, наче вперше чує

про проблеми „афганців”. Втім Бог їм суддя. Від таких пустоцвітів

мокрого місця не зостанеться! Натомість прості хлопці – герої тієї

війни – залишаться незабутніми.
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„Як тільки ніж увійде вам у печінку і його там

почнуть прокручувати, тоді, звісно, можете

вистрелити...”
У 2000 році Сергій Шаповалов потрапив до Косового, якраз після

сумновідомих американських бомбардувань. Підрозділи

миротворців стали своєрідним буфером між поселеннями сербів та

албанців.

„Люди раніше мешкали поряд і навіть уявити не могли, що між

ними раптом виникне така люта ненависть. Були сербсько&албанські

сім’ї, багато сусідів – православні та мусульмани – дружили так, що,

здавалося б, водою не розіллєш! А тепер – жахлива, непримирима

ворожнеча... – гірко зітхає Сергій Іванович. – У селі, була єдина

школа, то ми зранку водили туди під охороною слов’янських дітей, а

після обіду, теж під нашим наглядом, там навчалися маленькі

мусульмани. Бо посадити зараз водночас (не те що за однією партою

– в одному класі!) сербських та албанців дітлахів просто неможливо.

Така різанина в селах почалася... Я це все бачив на власні очі. Вночі

перевіряв пости в гірській місцевості. Дивлюсь: біжить серб із ножем

– різати албанця, котрий йому начебто щось не те сказав. Вони ж

тепер, через будь&яку дрібничку, спалахують, мов сірник, – і одні, й

інші. Починаю його переконувати (вони майже всі непогано знають

російську): „Цей чоловік раніше був твоїм другом?”. Киває у відповідь:

„Так, був. Ми ще торік приятелювали, я на його весіллі гуляв”. – „Ви

живете поруч?” – „Авжеж, у дитинстві в одній пісочниці гралися”. –

„І зараз ти хочеш його убити?” – „Так, я його неодмінно заріжу, бо

тепер ми – вороги!”. Йду до того, іншого, і чую практично те ж саме:

„Звісно, ми – сусіди, дружили сім’ями і діти наші були найкращими

приятелями. Проте нині мрію, аби тут жодного триклятого серба

не лишилося. Хай забираються геть, доки ще живі!”. Просто якесь

середньовічне дикунство. Ось що натворили нерозсудливі,

ганебні вчинки політиків. Люди доведені до такого стану, що
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готові один одного різати і живцем спалювати...”.

Втім до українців місцеві жителі ставилися по&дружньому. Інколи

така гостинність призводила до кумедних випадків, коли нашим

воякам доводилося демонструвати неймовірну витривалість. „Їду в

гори – спека, автівка починає „закипати”, – розповідає Сергій

Іванович. – Зупиняюсь – стоїть серб. Прошу: „Чоловіче добрий,

дай відро води – залити радіатор”. А він у відповідь хитає головою:

„Не дам!”. „Ні фіга собі! – міркую спантеличено. – Може, мені щось

не те почулося?”. А він так хитро очі примружує: „Не дам! І не проси

– нізащо не дам...  Доки повний гранчак ракії не вип’єш, водички не

отримаєш!”. Це горілка у них так називається – ракія. Пояснюю:

„Друже, я ж – на службі, мені – не можна...”. А він знову за своє:

„Ні, друже, мусиш випити! Знаю я вашого брата. Українці – хлопці

міцні. Козарлюги! У вас після гранчака ракії навіть краще все

виходить...”. Ну, що тут вдієш? Довелося підтвердити, що я – козак!

Чуйні люди, дуже гостинні: наллють і ще з собою неодмінно

дадуть...”.

У сусідній Македонії теж мешкають серби та албанці. В Косовому

вже тривала запекла війна, а зовсім поруч на Балканах все

залишалось, як і раніше. У православних та мусульман були спільні

радощі й печалі: разом працювали, вчилися, відзначали свята,

створювали сім’ї. Ніхто не хапався за сокиру, аби звести рахунки з

односельцем тільки тому, що він – іншої національності та віри...

Минуло вісім місяців і через якусь дрібничку, буквально з нічого,

від одного малесенького сірника, полум’я взаємної ненависті

спалахнуло й там. Однак Македонії вдалося уникнути війни – надто

вже жахливими були уроки Боснії і Косового. Обійшлося без

концентраційних таборів та варфоломіївських ночей. Втім,

можливо, події склалися б значно трагічніше, якби поряд не

знаходилися миротворці.

Правда, все тримається лише на авторитеті наших бійців, адже

фактично люди зі зброєю застосовувати її права не мають. Мандат
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ООН дозволяє стріляти у відповідь тільки в надзвичайних випадках.

Наприклад, після загибелі миротворця. Ось такий парадокс!

„Я проводжу інструктаж, – пригадує Сергій Шаповалов, – і

хлопці, які приїхали сюди вперше, запитують, коли вони можуть

скористатися зброєю. Щоразу терпляче пояснюю: „Як тільки ніж

увійде вам у печінку і його там почнуть прокручувати, тоді, звісно,

можете вистрелити...”. Жорстокий жарт, але, на жаль, у реальному

житті саме так здебільшого й відбувається. Я розумію, як це звучить,

однак часто один&єдиний необдуманий постріл може спровокувати

жахливий, кривавий конфлікт, наслідки якого потім доведеться

долати роками, а то й десятиліттями! Ми повинні усвідомлювати,

що йдеться про долі сотень тисяч і навіть мільйонів людей, про

майбутнє всієї держави. За таких обставин потрібно спочатку сто

разів подумати, перш ніж застосовувати зброю. От демонструвати

її – будь ласка, це не забороняється! Ми двічі на тиждень

супроводжували автоколону – серби їздили до родичів у Белград

через „ворожу” територію. То албанці влаштовували шалені

провокації, несамовито камінням жбурлялися, влучали людям у

голови. Нашим хлопцям теж діставалось, добре, що у касках були.

З кожної такої подорожі автівки поверталися понівечені, скло було

потрощене... Відверто кажучи, мені не раз хотілося відкрити вогонь.

Це – нормальна реакція воїна! Проте здоровий глузд має взяти гору.

А от просто полякати бешкетників не завадить. Коли, під час

перевірки на дорозі, зупиняєш автівку і дістаєш автомат, це діє.

Порушники розуміють, що терпіння людське – не безмежне...”.

Наші миротворці мешкали на американській базі. Російські вояки

розташовувалися окремо. Вони ретельно охороняли власні секрети

і нікого до себе не запрошували, крім українців. Та й зараз,

незважаючи на непрості стосунки між Україною і Росією, які дехто

вже називає холодною війною, вояки двох держав напрочуд легко

знаходять спільну мову в миротворчих місіях.

„Втім дружба дружбою, але, під час офіційних зустрічей,
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необхідних міжнародних норм українці та росіяни дотримуються,

– запевняє Сергій Іванович. – Процедура брифінгу полягає в тому,

що військові там повинні говорити державною мовою своєї країни.

Тобто миротворці мають спілкуватися через перекладача. І от уявіть

собі таку ситуацію: ми бесідуємо з росіянами – нашими друзями.

Виступає їхній командир (полковник, родом із Західної України),

говорить російською, хоч, звісно, пам’ятає  рідну мову. Перекладач

неквапливо відтворює текст українською. Потім колезі відповідає

командир нашого загону – полковник Корольов (росіянин, котрий

народився в Алма&Аті). Він свою промову виголошує українською.

Після цього перекладач старанно тлумачить сказане російською...

Американці сидять, спостерігають, як ми з колегами на брифінгу

спілкуємося, і не можуть втриматися від сміху. Адже сто разів

бачили, як наші командири у неформальній обстановці жваво

обмінювалися враженнями. Можливо, це – незвично, навіть

кумедно. Однак процедура існує і її потрібно дотримуватися”.

Свого часу я навчався в Києві і поруч зі мною у гуртожитку

мешкали студенти з Югославії. Вчили мене спілкуватися своєю

милозвучною сербсько&хорватською мовою (так тоді її називали,

тільки серби писали кирилицею, а хорвати – латиницею). Разом під

мій баян ми задушевно співали їхні національні пісні (і досі деякі

знаю напам’ять). Всі ці чудові хлопці – з Сербії, Хорватії, Боснії та

Герцеговини, Словенії, Чорногорії, Косового, Македонії – віддано

і зворушливо дружили. Якби тоді хтось лише б насмілився сказати

їм про майбутній Апокаліпсис на Балканах, „пророку” гуртом

надавали б дошкульних стусанів, а потім відправили б його

лікуватись – до божевільні. Хто б міг подумати, що незабаром квітучі

землі Боснії та Косового будуть залиті кров’ю, а на мирні сербські

міста впадуть американські бомби?!

Український офіцер Сергій Шаповалов щиро вболіває і за сербів,

і за албанців. Косове – надзвичайно красива, благодатна країна, на

якій цілком вистачить місця для обох народів. Так, одні моляться
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Ісусу, а інші – Магомету, однак всі просять у Бога щастя – для себе

і близьких. Ось тільки хіба можна стати щасливішим, позбавивши

життя ні в чому не винну людину? І хіба не варто всім разом попросити

у Всевишнього прощення?

Я не люблю конкурс „Євробачення”. Однак у 2007&му, того самого

травневого дня, до пізньої ночі просидів біля телевізора. Втім я

вболівав не за нашу колоритну Сердючку, а за сербську співачку

Марію Шерифович, яка так натхненно і мужньо виконала свою

„Молитву”.

„Моя бабуся володіла даром передбачення –

за десять років до Афгану вже знала, що я

потраплю на війну...”
У 2002 році Сергій Шаповалов полетів до Африки – розтерзану

громадянською війною країну Сьєрра&Леоне ніяк не могли поділити

амбітні місцеві вожді. Під особливим прицілом войовниче налаштованих

банд знаходилися регіони з величезними покладами алмазів, які

видобувають давнім дідівським способом  – за допомогою звичайної

лопати.

Українські миротворці на бойових вертольотах контролювали

кордон, щоб не допустити на територію Сьєрра&Леоне повстанців із

сусідньої Ліберії. А ще допомагали українському посольству в

Гвінеї. Ця африканська країна звикла власні конфлікти вирішувати

самотужки – місію ООН туди не запрошують та й навряд чи колись

пустять. А ось наші гелікоптери зі Сьєрра&Леоне літають до Гвінеї

досить часто – на прохання українського посла. Ну, як же не

допомогти своїм?!

„Одного разу нам повідомили про зникнення п’ятьох британців,

– розповідає Сергій Іванович, – двоє представників Червоного

Хреста та їхні охоронці вирушили в джунглі й не повернулися. Вони

мали  визначити, яку допомогу потрібно надати жителям, обходили
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поселення і раптом, наче крізь землю провалилися! Ну, це – джунглі,

чого тільки там не трапляється. Ми розпочали пошуки. Врешті&решт

під’їхали на машині до одного „хутірця”, запитали про зниклих

людей і тамтешні тубільці спокійнісінько винесли нам їхню зброю,

каски та... п’ять черепів. Виявляється, бідолашні англійці потрапили

в селище канібалів, а тим саме дуже їсти захотілося. От голодні

дикуни і поласували довірливими цивілізованими британцями. А

ми ще дивуємося: як це колись аборигени скуштували Кука? Але

одна справа – мультики про доброго і веселого Шрека та його кохану

людожерочку, і зовсім інша – реальні канібали, які в XXI столітті в

нетрях Сьєрра&Леоне усім племенем продовжують традиції своїх

пращурів. І, головне, кого вони з’їли? Тих, хто спеціально приїхав

до цієї країни, аби порятувати місцевих мешканців від голоду! Ми

були просто приголомшені розповіддю простодушних тубільців,

котрі ніяково зізнавалися в скоєному, – неначе маленькі дітлахи,

які без дозволу побавилися в пісочниці. Мовляв, що ви від нас

хочете? Ми ж вам усе повернули – і зброю (навіть не пострілявши з

неї!), і гарненькі каски, і  чудові черепи наших гостей...”.

Дивовижну африканську природу Сергій Шаповалов невтомно

знімав на плівку. Привіз додому гербарій усіх місцевих рослин: „Це

– щось зовсім неймовірне. Так навіть не розкажеш – треба бачити!

Все одно, що порівнювати чорно&біле й кольорове зображення.

Якщо у нас тут, образно кажучи, – два кольори, то там – вся палітра

фарб! Куди не поглянеш – такі соковиті, яскраві, прекрасні кольори.

Але в джунглях щосекунди триває безкінечна боротьба за життя.

Ота краса (рослини, дерева, тварини, плазуни, комахи) відчайдушно

атакує й обороняється. Тому в хащах стільки всього великого,

отруйного і дуже небезпечного. Навіть мух, яких ми тут, зазвичай,

не помічаємо, в Африці потрібно остерігатися. Якщо сіла на тебе

комаха, не приведи, Господи, її на собі розчавити. В таку халепу

можеш втрапити! Доводиться постійно пильнувати за власними

рефлексами: доторкнулася до твоєї персони якась мушка, обережно
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її струси, не ображай, – нехай собі летить далі. Ціліший будеш! Так,

все – красиве, але не наше...”.

А потім у житті підполковника Шаповалова з’явилася Ліберія.

Причому Сергій Іванович побував там тричі. Взагалі, в 2003&му він

мав летіти до Іраку. Пройшов спеціальну підготовку і їхав зі Львова

до рідного Чернігова – попрощатися з дружиною. Але вже в дорозі

отримав інший наказ, тож пересів на потяг до Херсона. А 17 січня

2004 року перший літак із нашими вояками приземлився в загадковій

Ліберії.

„Це зараз там – чудовий сучасний табір. А тоді... – морщить чоло

співрозмовник. – Уявіть, ніби ви опинилися в центрі величезного

смітника, і вам кажуть: „Будете тут мешкати...”. Літак висадив нас і

відлетів. Ми залишилися самі – спочатку дуже мало людей було, адже

миротворчий контингент вводили поступово, аж до квітня. Ну, що ж,

треба якось обживатися на новому місці! Електроенергії не було – не

встигли підвести. Просто розставили намети та й вклалися спати. А

посеред ночі посхоплювалися з командиром нашого загону від дивного

галасу та гуркоту. Тубільці били в тамтами – точнісінько так само, як у

пригодницькій кінострічці про африканські нетрі. Мерщій вибігли з

однією розпачливою думкою: хоч би нашого вартового не поцупили!

Нічогісінько ж не знали, тільки&но прилетіли, рекогносцировку не

провели... Охоронець біля входу нервово тупцював з автоматом.

Дякувати Богові, живий! Полегшено зітхнули, кажемо: „Ти ж дивись,

нікуди від дверей не відходь”. А він у відповідь: „Авжеж, нізащо звідси

не зрушу, навіть якщо мене туди, в хащу, сто чортів тягнутимуть!”.

Навколо – суцільна пітьма, моторошні крики, погрозливі удари

тамтамів і постріли вгору...”.

На той час у Ліберії ще були бойові дії. Але українські миротворці

першими зняли каски та бронежилети. „Звичайно, ми ризикували,

–  визнає Сергій Іванович, – проте таке рішення цілком себе

виправдало. Ставлення місцевого населення одразу істотно

змінилося. Жителі експресивно вимахували руками, по&дружньому
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вигукуючи: „Ukraine!”. Треба сказати, що люди в Ліберії – дещо

інші. В Сьєрра&Леоне народ – добріший, привітніший. А ліберійці

звикли постійно воювати, вони – значно суворіші і з недовірою

ставляться до чужинців. Їдеш, а вони стоять обабіч шляху і

демонструють, що горло можуть перерізати. Однак все це тривало

недовго – згодом ми з ними чудово порозумілися”.

Під час трьох ротацій у Ліберії Сергій Шаповалов був начальником

штабу українського контингенту. Будував табір, аеродром, всю

необхідну інфраструктуру. Втім, головне було витримати перші три

місяці, адже, за правилами ООН, протягом цього періоду українці

перебували на самозабезпеченні, безкоштовно одержуючи лише

паливо. Як то кажуть, нюанси були. Проте наших військових, котрі

звикли увесь час викручуватися через проблеми з фінансуванням у

рідній державі, труднощами не злякаєш! Роботу свою виконували на

совість та ще й іншим допомагали. Не раз рятували і земляків, які

потрапили в біду, і місцевих жителів.

Якось корабель захопили пірати. Хотіли взяти в заручники

моряків (там було дванадцять українців). Однак миротворці підняли

в повітря бойові вертольоти і морські корсари відпустили екіпаж.

Правда, розбійників не чіпали – дали змогу перетнути кордони

Ліберії.

„У 2007 році дев’ятеро українців у Беніні потрапили в скрутну

ситуацію, – говорить Сергій Іванович. – Їх „кинув” роботодавець.

Хлопці голодували – ні грошей, ні продуктів. Один із них від

виснаження помер. Ми, коли дізнались, одразу ж кинулися на

допомогу – переправили змучених співвітчизників спочатку до

Ліберії, а потім – в Україну. Відверто кажучи, якби тоді в Африці не

знаходився наш загін, ніхто б із цих людей не вижив. Я бачив ті

приречені обличчя, відсторонені погляди, в яких згасала жага до

життя. Ніякого блиску в очах, жодного бажання спілкуватися. Вони

вже нічого не хотіли – до такого стану дійшли... Нині, наскільки я

знаю, з ними – все гаразд”.
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У сезон дощів там часто проривало дамбу. Тож українці щоразу

рятували жителів: „Вода заливала все довкола. Такий потік – метрів

п’ять заввишки! Ліберійці в паніці чіплялися за дерева. Адже

дев’яносто відсотків мешканців не вміють плавати. Парадокс:

виходять на човнах в океан, проте зовсім безпорадні, коли самі

опиняються у воді! Ми гелікоптерами їх із дерев знімали. Пораненим

надавали медичні послуги – у нас є свій шпиталь”.

Одного разу очільник українського загону повіз на вертольоті

„Мі&8” командувача місії ООН у Ліберії – нігерійського генерал&

лейтенанта Опанде – мирити вождів місцевих племен. „Сіли,

поговорили, начебто про все домовилися – питань немає. Тільки

почали злітати, а тубільці стріляють – не по гвинтокрилу, а так,

щоб у небо піднятися не могли. Не відпускають! Зробили кілька

спроб вирватися – не виходить, – розводить руками Сергій

Іванович. – Командир зв’язується зі мною. Чую – триповерхова

лайка. Кричить: „Серьожо, давай сюди пару вертольотів „24&х”,

хай знищать тут усе, відповідати будемо потім, зараз не до цього!”.

Голос такий, що зрозуміло – це не жарт. Я вмить підняв два „Мі&

24” з боєкомплектом. Дякувати Богу, як тільки гелікоптери

прилетіли і продемонстрували, що готові до бою, ліберійці

хутенько зброю покидали, навколішки попадали. Мовляв,

здаємося, не стріляйте... Генерал повернувся на базу у прекрасному

настрої – ніколи раніше стільки слів вдячності від іноземця ми не

чули! Командувачу місії ООН загрожувала реальна небезпека, тож

йому було приємно, як швидко і ефективно українці приборкали

підступних місцевих вождів”.

До речі, нігерійський генерал уже працював з нашими миротворцями

в Сьєрра&Леоне і завжди високо оцінював їхній професіоналізм. „Добре,

що й цього разу ми його не розчарували! – посміхається Сергій

Шаповалов. – Взагалі, в перші місяці нашого перебування в Ліберії

(тільки&но гвинтокрили, як у нас кажуть, на крило поставили), Опанде

пропонував знайти невеличкий острівець площею один гектар, зібрати
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ватажків усіх місцевих банд і наочно показати, що з цим клаптиком

землі за п’ятнадцять хвилин можуть зробити два „Мі&24”. Однак,

порадившись, ми вирішили все&таки не застосовувати зброю. Просто

запросили тих „отаманів” на аеродром і в їхній присутності завантажили

вертольоти боєприпасами. Продемонстрували, скільки всього може

взяти на борт кожен гелікоптер і яка це грізна техніка. Позаряджали

гармати та кулемети. А потім відбувся показовий чотирихвилинний політ

гвинтокрила... Ліберійці були ошелешені. Ми навіть такого ефекту не

очікували! Вони сіли, замислилися. Багато хто заявив, що припиняє

воювати. За це їм одразу гроші дали – фактично викупили у них зброю.

Ватажки збагнули: ліпше погодитися на мир, ніж бути знищеними;

краще віддати зброю, ніж опинитися в землі...”.

Всі дискусії про те, чи потрібні Україні свої миротворці,

підполковник Шаповалов вважає дилетантськими. „Дискутувати

можуть люди, які не розуміють, – переконаний він. – По&перше,

йдеться про престиж нашої держави у світі. Це – моральний бік

справи. По&друге, ми заробляємо значні кошти для України. Держава

отримує гроші за кожну годину нальоту. Це – мільйони доларів, бо

літаємо ми там багато! Крім цього, маємо змогу безкоштовно

готувати висококваліфікованих пілотів. У Ліберії нас пальним

забезпечує ООН, а в Україні, на жаль, доводиться економити кожну

копійку. Такими реаліями не можна нехтувати! Завдяки миротворчим

місіям, держава має бойових льотчиків, здатних виконувати

надскладні завдання”.

Звісно, за кожного українського миротворця вболівають його

рідні. В цьому сенсі дружина Сергія Шаповалова – жінка справді

героїчна. „Дуже важливо мати місце, куди ти завжди можеш

повернутися. Моя Людмила – теж військовослужбовець. Тому

усвідомлює: якщо чоловік їде, отже, так треба. Не ревнує, не

влаштовує скандалів. Навпаки все – дуже добре! – запевняє Сергій

Іванович і, про всяк випадок, тричі стукає по дереву. – За останні

роки навіть не пам’ятаю, щоб ми бодай раз сварилися. Я її називаю
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„професійним чекальником”. Бо вона дійсно вміє чекати. Дуже

надійна, самовіддана! Звичайно, хвилюється, але все розуміє,

постійно мене підтримує, завжди їде туди, звідки я відлітаю. Це у

нас – традиція: незалежно, з якого міста України я вирушаю в

миротворчу місію, дружина приїздить зі мною і проводжає літак”.

Бойовий офіцер Шаповалов не раз відчував подих смерті, однак,

в останню мить, відбувалося диво – неначе невидимий янгол&

охоронець відводив від Сергія Івановича страшну небезпеку. „Моя

бабуся володіла даром передбачення. Зазвичай, рідним не гадають,

але, коли я перейшов до сьомого класу, бабуся одного разу сумно

поглянула на мене і несподівано сказала: „Ти, онучку, 25&літнім

потрапиш на війну. Ось тільки не знаю, повернешся звідти живим чи

ні...”. Був 1977 рік. Яка війна? Про що вона говорить? – знизує

плечима співрозмовник. – Хіба хтось наважиться напасти на

Радянський Союз – наймогутнішу державу в світі?! Проте минуло

десять років і пророцтво справдилося: я потрапив до Афганістану,

дивом залишився живим... Але тоді, в 77&му, побачивши лихе, бабуся

дала мені, школяреві, свій оберіг (ладанку з написаною молитвою)

і попросила взяти це з собою – на війну... Відтоді її оберіг – завжди

зі мною. Я не розлучався з ладанкою ні в Афганістані, ні пізніше –

в Косовому, Сьєрра&Леоне та Ліберії”.

Донька Сергія Шаповалова – Ліля – теж обрала професію

військового. І хоче стати миротворцем – скажімо, поїхати до

Африки... Втім, на відміну від героїні знаменитої кінострічки

„Гусарська балада” Шурочки Азарової, якій, для втілення її

заповітної мрії, довелося таємно втікати з дому й навіть вдавати з

себе юнака, нашій землячці Лілії боятися нічого. Тато про бажання

своєї улюблениці знає і... схвалює такі наміри! Правда, оберіг доньці

доведеться дати новий, бо бабусина ладанка Сергію Івановичу ще

самому знадобиться. Він вкотре лаштується у далеку дорогу.

Оскільки на земній кулі є люди, котрі прагнуть війни, роботи у

миротворця Шаповалова вистачить!
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А потім, вже в поважному віці, довгими зимовими вечорами,

зручно влаштувавшись біля каміну разом із донькою Лілею, Сергій

Іванович неквапливо розповідатиме онукам та правнукам про свої

неймовірні пригоди.

                        12.04.2009

НОВОРІЧНІ ЯЛИНКИ ДО АФРИКИ

ПРИВЕЗЛИ З ЧЕРНІГОВА!
На початку грудня 2009 року Сергій Шаповалов вчетверте

вирушив до Ліберії. Це була вже його сьома миротворча місія!

Наприкінці червня 2010�го Сергій Іванович повернувся до

Чернігова – українські вояки вкотре не підвели, чудово

впоравшись зі складними завданнями. Тож, готуючи свою

нову книгу, я просто не міг не поспілкуватися з уже легендар�

ною в нашому місті людиною – бойовим командиром Сергієм

Шаповаловим.

– Сергію Івановичу, я чув неймовірну історію про дві лісові

красуні, які Ви начебто спеціально захопили з собою, вирушаючи

до Африки...

– Неймовірну? (посміхається) Ні, так все й було. Просто

Новий рік у Ліберії я зустрічав уперше (раніше не випадало), тому й

вирішив привезти туди рідні чернігівські ялинки. Вони були справді

розкішні, кожна – завдовжки під три метри. А оскільки на „чорний”

континент з України ми відправлялися в перших числах грудня, то

вже наприкінці листопада шукали у крамницях новорічні іграшки та

інші атрибути свята. Уявіть собі подив продавців, які звикли до

подібного ажіотажу буквально за тиждень до Нового року. А тут

восени приходять якісь дядьки і починають активно скуповувати

новорічні прикраси... Звісно, митники теж були ошелешені. Думали&

гадали: „Що це за диваки? Навіщо вони все це везуть до Африки?”.
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Але нам так хотілося зустріти улюблене свято по&українському!

Отож чернігівські ялинки благополучно потрапили на інший

материк і майже місяць зберігалися в рефрижераторі – у великій

морозильній камері (там же, в Африці, у цей час спека – неможлива!).

Зате Новий рік відсвяткували, як належить. Зібрали в їдальні близько

200 вояків із нашого загону (крім тих, хто був на чергуванні). Спочатку

зустріли Новий рік за українським часом, а через три години – вже за

ліберійським. Тому свято затягнулося... Хоч, звісно, головним для

нас було підняти келихи водночас з українським народом.

– А Дід Мороз та Снігуронька наших миротворців вітали?

– Аякже! Тільки Снігуронька була... негритянкою. Жінок в

українському загоні не виявилось, а ця привітна африканочка

працювала в пожежній частині міжнародного аеропорту. От ми її й

запросили – одягнули в костюм Снігуроньки (новорічне вбрання

головних персонажів свята також привезли з Чернігова). А Дід

Мороз, звичайно, був українцем.

– Що Вам ще запам’яталося з цієї ротації?

– Вона була насичена нестандартними завданнями. Зокрема

приходив пором, який привіз нам нову автомобільну техніку. Ми її

розвантажували, а до України відправляли стару, зношену.

Складність у тому, що наша база знаходиться за 80 кілометрів від

порту. А техніка в умовах африканського клімату знищується

швидко, неабияк потерпає від корозії. Ті машини з 2004&го фактично

простоювали, а тут знадобилося хутко перетягнути їх до порому.

Автівки – ледь живі, адже термін експлуатації минув і з них, як то

кажуть, витиснули всі соки; одна машина – взагалі без гуми...

До того ж, розвантажити пором, а потім завантажити на нього

стару техніку потрібно було оперативно – нам виділили неповних

три дні. І, звичайно, ніхто не звільняв нас від виконання своїх

прямих обов’язків – ми ж дбали про безпеку населення. Однак із

завданням впоралися – за дві доби. Правда, ночі були безсонними.

І увесь час наші вояки невтомно трудилися в поті чола, мов мурахи.



Сергій Дзюба

202

Важко, але ми, українці, й не таке витримували!

Пригадую, завантажували у літак „Руслан”, щоб відправити на

Батьківщину, три вертольоти „Мі&24” і великий тоннаж майна; то

дуже багато бажаючих зібралося на це подивитися. Справа в тому,

що упхати вертольоти в літак можна було лише вручну. Час, знову ж

таки, обмежений: „Руслан” прилетів вранці й того дня мав вирушити

додому. Спочатку його необхідно було розвантажити (а там – 40

тонн різного майна). І при цьому ми мусили виконувати звичні

завдання. Тому вантажі галопом тягали всі – солдати, прапорщики,

офіцери...

– І ви?

– І я, начальник штабу 56&го вертолітного загону місії ООН у

Ліберії, і полковник Юрій Володимирович Вербельчук – командир

нашого загону. Що в цьому дивного? Хіба за таких обставин могло

бути інакше?!

– Скільки зараз українських миротворців у цій африканській

країні?

– До лютого 2010&го було 300 бійців, а зараз – 273. До речі,

наші земляки часто там служать. Під час „моєї” ротації в Ліберії

перебувало десять чернігівців. А зараз із нашої військової частини

до Африки вирушили одинадцять миротворців і водночас четверо

повернулися на Батьківщину.

– Наскільки ретельно контролює українських вояків місія

ООН?

– Останнім часом контроль посилився. Миротворчих місій у світі

небагато, отож конкуренція між державами за право надіслати туди

своїх вояків – відчутна. І місія ООН у Ліберії – не виняток. Люди, які

там працюють, так чи інакше лобіюють інтереси своїх країн. Звичайно,

декому дуже хотілося б зайняти місце українських миротворців. Тому

перевіряли нас часто, прагнули бодай до чогось причепитися; але ні

крадіжок палива, ні жодного випадку сексуальних домагань до

місцевих жінок (за це передбачені серйозні покарання) чи якихось
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інших гріхів контролери з ООН не виявили. Наші вояки поводяться

гідно, тож репутація у них, як і раніше, висока. Власне, і самі ліберійці

чудово усвідомлюють, хто насправді дбає про їхню безпеку.

Більше того, саме українським миротворцям довірили

підтримувати порядок у сусідній африканській країні – Кот&д’Івуар.

Ми готувалися до введення частини нашого загону в цю державу.

Україна отримала таку пропозицію від місії ООН, і Президент та

Верховна Рада ухвалили відповідне рішення. Отож тепер в Кот&

д’Івуарі знаходяться 23 українських військовослужбовці з 56&го

загону та 2 вертольоти „Мі&8”.

– І яка загалом там ситуація?

– Гірша, ніж у Ліберії. Не така стабільна. В Кот&д’Івуарі теж

тривалий час запекло ворогують між собою місцеві клани. Причому

протистояння то послаблюється (коли тамтешнім впливовим лідерам

вдається між собою домовитися), то знову загострюється – аж до

стрілянини. А незабаром у цій країні – президентські вибори. Самі

розумієте, ситуація напружена. Ось наші вояки й піклуватимуться

про безпеку жителів.

– На Вашу думку, українці готові, за першої необхідності,

виконувати миротворчу місію в будьBякій точці земної кулі?

– Особисто я в цьому аніскільки не сумніваюся. Пам’ятаю, коли

служив у Косовому, прилетіли туди „зелені берети” (елітний

військовий підрозділ США) – стрибали з парашутами. У той час там

знаходилася рота українських десантників з аеромобільної 95&тої

бригади. Американці вирішили потренуватися – спорудили смугу

перешкод і запропонували нам позмагатись.

Звісно, ми погодилися й виставили проти їхніх крутих суперменів

своїх солдатів&контрактників, які саме відпочивали після бойового

чергування. Хлопці вийшли, скептично так, незадоволено поглянули

на смугу перешкод по&американському: „Це що, аби лише ми

вимастилися в тій багнюці по самісінькі вуха, мов поросята?”. Просто

у нас, в Україні, під час подібних тренувань акцент робиться на
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фізичній підготовці. А заокеанські колеги щедро поналивали скрізь

води і намісили бруду.

Втім наші хлопці виявилися набагато вправнішими – залишили

хвалених „беретів” далеко позаду. Можна сказати, розбили

американців в пух і прах! Звісно, вони такого не очікували. Почали

виправдовуватися: мовляв, українці навмисне відправили на

змагання найсильніших вояків. Тоді ми вишикували своїх хлопців і

запропонували суперменам із США на власний розсуд обрати будь&

кого з наших миротворців і позмагатися ще раз. Американці охоче

пристали на пропозицію, самовпевнено заявляючи, що неодмінно

візьмуть реванш. Отож неквапливо, уважно придивлялися до

потенційних суперників і нарешті вказали на тих, хто повинен долати

смугу перешкод.

Обрали на свою голову – наші хлопці перемогли ще переконливіше!

Бачили б ви ошелешені обличчя вояків елітного американського

підрозділу, котрі ніяк не могли повірити, що українці можуть бути такими

крутими!

До речі, у Косовому трапилася ще одна історія. Там проводилися

різні спортивні турніри, на яких змагалися миротворці з різних країн.

Ми запропонували помірятися силою в перетягуванні канату. Але

американці після першої ж спроби (наші хлопці одразу їх здолали),

від такої богатирської забави рішуче відмовилися. Натомість вони

організували турнір з волейболу.

– Наївні...

– Авжеж. Не знали, що цей вид спорту ще з радянських часів дуже

популярний у наших льотчиків! Тому нічого дивного, що українська

команда вийшла до фіналу, впевнено здолавши всіх суперників.

Пробилися туди й американці. Але, спостерігаючи за грою наших

вояків, вони розуміли: гучної поразки від українців у боротьбі за перше

місце не уникнути. Тому напередодні фіналу організатори турніру

несподівано змінили правила: відтепер у кожній із команд

обов’язково мала грати жінка. Звісно, американці чудово знали, що
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в українському підрозділі представниць прекрасної статі немає... Але

фінал відбувся – ми домовилися з однією іноземкою, яка погодилась

увійти до команди.

– І українці перемогли?

– Звичайно! Однак після завершення гри нам зарахували технічну

поразку – за те, що начебто порушили правила турніру. Мовляв,

жінка була, але не українка... Отож американці посіли перше місце

і раділи, мов діти.

– А ви?

– Ми до цього також поставилися з гумором...

– Сергію Івановичу, наскільки я знаю, Вам пропонують

наступного року знову вирушити до Африки...

– Я – людина військова. Якщо Батьківщина скаже: „Треба!”, не

вагатимусь ані секунди – поїду.

   1.12.2010

ЗВИЧАЙНІ ГЕРОЇ
67 жителів вже врятували впродовж 70 днів працівники Чер�

нігівського міськвідділу Міністерства з надзвичайних ситуацій

України. Співробітники МНС звикли працювати в екстремаль�

них умовах – під час пожеж, повеней, аварій природного ха�

рактеру та дорожньо�транспортних пригод. Про цих людей не

пишуть книги і не знімають кінофільми. Їх не знають в обличчя.

Вони не ображаються, бо переконані, що так і повинно бути.

Адже вони просто виконують свою роботу.

У Євгена Середи – зовнішність кіноактора і вишукані манери.

Він захоплюється велоспортом. А ще чудово плаває – навіть швидше

за свого брата, який став призером області. Також Євген виступає

на змаганнях з пожежно&прикладного спорту – не заради перемог.

Його професія потребує постійних, наполегливих тренувань. Так
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хорошому піаністу необхідно щодня грати на роялі, а художнику –

творити біля мольберта. Євгену Середі – 25 років, він – командир

відділення державної пожежної частини № 3 –підрозділу МНС.

Незабаром здобуде вищу освіту – в Черкаському інституті пожежної

безпеки імені Героїв Чорнобиля. На запитання, скількох людей йому

вдалося врятувати, відповідає, що ніколи не займався такими

підрахунками. Навіщо? Допоміг людині – і добре!

„Звичайна робота, нічого особливого... –  каже Євген. – На

перших виїздах, перших пожежах у мене трішки розгубленість була.

Досвіду не вистачало, професіоналізму, коли всі дії доведені до

автоматизму і виконуються блискавично. Страху не було ні тоді, ні

тепер. Тоді – просто ще дурним був, тепер – бо в цьому немає нічого

страшного. Трапляються, звісно, ситуації, коли ти знаходишся на

даху й де&небудь зриваєшся, підсковзнешся взимку, нога кудись

провалюється... Тоді серденько може затріпотіти! Проте у мене

жодного разу не було серйозних травм – скажімо, переломів. А на

синці та подряпини усілякі уваги не звертаю – їх практично на кожній

пожежі отримуєш...”.

Вогнеборці – люди загартовані, адже під час пожежі може

трапитися все, що завгодно. „Бувають, звісно, складнощі в нашій

роботі. До цього треба бути готовим психологічно, – розповідає

Євген Середа. – Ось гасили ми якось пожежу і людину знайшли.

Чоловік ховався від полум’я під кухонним столом. Я його кинувся

виносити з охопленої вогнем квартири і був шокований, коли

побачив, що він – без ніг. Перша думка: „Ноги згоріли!”. Вже потім

з’ясувалося, що потерпілий був інвалідом... Взагалі, таких випадків

вистачає. Одного разу поїхали на виклик, вскочили до хати і

побачили жінку, яка сиділа на стільці. У цілому будинку згоріли

„лише” частина столу, стілець і... бідолашна жінка. Тобто, згоріла

верхня частина її тіла – до кісток...”. Звичайно, подібні ситуації

тиснуть на психіку!

„Особливо шкода дітей”, – зітхає Євген. Якось пожежники
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врятували десятирічного хлопчика. Його матір була напідпитку і не

зчулася, як загорілося житло. Добре, що вогнеборці нагодилися

вчасно і вивели жінку та дитину з палаючого будинку. Все

обійшлося! І в такі миті свого життя Євген Середа почувається по&

справжньому щасливим. Власне, тому він і став пожежником.

У роботі працівників МНС трапляються й досить курйозні

випадки. Про один із них розповідає командир відділення пожежної

частини № 2 Геннадій Ященко: „Надійшов виклик пізно увечері –

горів будинок на Лісковиці. Приїхали – велике полум’я вже було,

дах палав. Але вхідні двері ще повністю не згоріли. І, коли ми

підійшли, то переконалися, що вони заперті зсередини. Отже, там

– людина! Погасили все, почали вже конструкції розбирати, проте

господаря оселі ніде немає. Ну, бути ж такого не може! Заходилися

ретельно все обшукувати і врешті&решт, коли розгребли завали,

помітили зачинений люк – вхід до льоху. Відчинили, а там чоловік

– живий і неушкоджений! Мабуть, злякався і заліз у льох, щоб

пересидіти пожежу. Завали були, звичайно, нагорі. Тож після такої

пожежі він міг просто не відчинити люк...”.

А цю історію Геннадій Ященко почув від своїх колег: „Під час

бандитських „розбірок” підірвали квартиру кримінального

„авторитета”. І від вибуху постраждало одразу кілька квартир.

Загинули люди. І що запам’яталося: чоловік закрив свою дитину на

балконі – від осколків. Не розгубився, врятував дитину.  А сам

загинув. Це – вчинок справжнього чоловіка!”

За свою службу в МНС Геннадій Ященко врятував немало людей.

Відверто розповідає, що майже всі випадки – до банального схожі:

„Жителі у нетверезому стані засинають, курячи у ліжку – собі на

погибель. Або, добряче почаркувавши, забувають вимкнути конфорки

на плиті чи електроприлади. Горять ліжка, дивани, фіранки... Палає

квартира... В основному, все відбувається пізно увечері чи вночі. І, як

правило, на сполох б’ють сусіди, почувши запах диму. Ми виїжджаємо

негайно. Якщо є змога скористатися автодрабиною, то ліземо у вікно.
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Відчиняємо двері. Виносимо господарів, надаємо першу медичну

допомогу – наприклад, штучне дихання робимо... Взагалі, якщо про

пожежу нас повідомляють вчасно, то все буде гаразд – і потерпілих

відкачаємо, і полум’я приборкаємо!”.

На запитання, які якості притаманні вмілому пожежнику, Геннадій,

не замислюючись, відповідає: найголовніше – це здатність миттєво

приймати рішення за будь&яких найекстремальніших обставин. А ще

необхідно мати витримку, сміливість та розсудливість – ризик

повинен бути виправданим. Власне, ціною лише однієї помилки може

стати людське життя! Звісно, Геннадію Ященку, за 8 років роботи в

МНС, довелося бачити не одного загиблого. І щоразу він переживає

це, як вперше. „Ми ж – не роботи, а живі люди, з плоті та крові, –

каже Геннадій. – До людської смерті звикнути неможливо. Дуже

шкода загиблих! Просто люди надто легковажать власним життям.

Кожен думає, що таке може трапитися з ким завгодно, тільки не з

ним. А потім, через якусь дурницю, елементарну необачність, із життя

йде людина... Це – жахливо! Я усім їм співчуваю...”.

Тому вогнеборці, отримавши виклик, роблять все можливе, щоб

встигнути порятувати людей та будівлі. „Якщо вночі дорога чиста –

їдемо швидше. А вдень, коли повно машин, – трохи повільніше.

Один пропустить, інший – ні, доки всіх обминеш... Але швидко

приїжджаємо. Зазвичай, чуємо: „Як ви вчасно!”. Ну, хвилин десять

у середньому витрачаємо на дорогу, – розповідає Геннадій. – Люди

до нас ставляться, здебільшого, приязно. Народ допомагає, чим

може: скажімо,  пожежний рукав підтягнути, драбину в разі потреби

поставити. Коли сильно горить, викликаємо підмогу. Єдине, цивільна

людина не повинна ризикувати життям, наближатися до вогню. А

тим більше, кидатися в самісіньке пекло. Це – наша робота. Ми –

професіонали. Тому тільки ми можемо туди йти!”.

Геннадію Ященку – 28 років. У нього – дружина Ірина, яку він

дуже кохає, і п’ятимісячний син Дмитро. „Іра, звісно, хвилюється, –

каже Геннадій. – Проте вигляду не подає. Ще й намагається мене
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підбадьорити”. Зарплата командира відділення пожежників – 850

гривень. Але Геннадій не шкодує, що обрав таку професію: „Я –

задоволений! Коли вдається порятувати чоловіка, жінку чи дитину, є

відчуття гордості за свою роботу. Трапляється, люди говорять: „Спасибі,

хлопці, за все!”. Скажу відверто,  мені – дуже приємно чути ці слова!”.

Улюблений відпочинок Геннадія – виготовляти меблі. Він –

чудовий столяр. Тому все в домі залюбки зробив власноруч. А на

запитання про мрію, відповідає: „Я – звичайна людина. Хочу, щоб

мої рідні були здоровими. Щоб підростав син, кохала дружина, а в

Україні були добробут і мир”.

І на завершення цієї розповіді – відгуки чернігівців. Ярослава

завдячує вогнеборцям своїм життям: „Мені було 10 років. Я не пішла

до школи, залишилася вдома. Батьків не було. Раптом почалася

пожежа. Я страшенно налякалася! Стало важко дихати. І тоді

розбилося скло й до кімнати через вікно заліз дядечко. Узяв мене

на руки і спустився по драбині надвір. Я дуже переживала, але

пожежники мене заспокоїли, навіть цукерками нагодували. У мене

на все життя залишились теплі спогади про пожежних. Це – мужні

люди! Герої! Можливо, самі вони так не вважають. Але хіба це не

подвиг – рятувати людей?”.

А ось що розповів нам Дмитро: „Грали ми з хлопцями у футбол.

Чуємо крики. Дивимося – з вікна дим валить. Побігли викликати

пожежників, аж гульк – вони вже приїхали. Так швидко! Драбину

поставили. Один одразу по ній поліз. Полум’я велике було! Але

впоралися. Виявилося, сусід щось святкував і з цигаркою заснув.

Така пожежа виникла, а він навіть не прокинувся! Проте пожежники

його витягли, можна сказати, з того світу.  Слава Богу, допомогли

чоловікові. Молодці хлопці – спрацювали на відмінно. Герої!”.

Сьогодні Геннадій Ященко та Євген Середа – на своїй звичайній,

як вони кажуть, роботі. Там – знову гаряче! Але вони – спокійні і

впевнені в собі. Вони не підведуть. Щасти вам, хлопці!

         10.03.2007
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Розділ III

ЩО УПАЛО – ТЕ НЕ ПРОПАЛО!

НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ДІДІВ

МОРОЗІВ
Якщо запитаєте у мешканців нашого міста про найулюбле�

ніше свято, то, без сумніву, почуєте у відповідь: „Це –  Новий

рік!”. А коли поцікавитеся у дітей про їхнього улюбленого

новорічного персонажа, вони дружно, хором скажуть: “Дід

Мороз!”. І не лише тому, що він приносить подарунки. Про�

сто цей дідусь може розвеселити і ощасливити будь�якого

малюка. Адже він – такий кумедний і знає стільки неймовір�

них історій!

Виходить Дід Мороз і з таким гарним

вірменським акцентом вітається:

„Драствуйтэ, дэты!”
На Новий рік завжди трапляються чудеса. У цьому переконана

кожна дитина. Адже на світі існує добрий чарівник – Дід Мороз,

який ніколи не забуде про жодного малюка. Деякі діди морози

приїжджають до нас аж із далекої Лапландії – на оленях. Проте на

всіх дітей їх би, звісно, не вистачило. Тому ми маємо власних – не

менш дотепних і справжніх. Цілий рік вони маскуються під звичайних

дорослих, чекаючи свого зіркового – новорічного – часу, щоб

нарешті перетворитися на Діда Мороза.

Не раз вдавався до такого перевтілення і директор Чернігівського

обласного дитячого лялькового театру Ігор Маджуга. А вперше він

побував  Дідом Морозом  у досить незвичний спосіб.

„Завжди в лялькових театрах – проблема з Дідом Морозом, –
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розповідає Ігор Олександрович. – Має ж бути фактурний дідусь – високого

зросту, не худий. Новорічний ранок був у нас в Палаці дітей та юнацтва. І на

Діда Мороза нікого не змогли знайти, а тільки працівника нашого театру

Галустяна. Він – вірменин за національністю.  Репетиції проводилися й

начебто  все було нормально. І ось – новорічний ранок. Я Сніговика грав

тоді. Кажу: „Ну, що ж, погукаємо Діда Мороза?”. Діти всі: „Дідусю Мороз,

іди до нас!”. І тут виходить фактурний Дід Мороз і з таким гарним

вірменським акцентом вітається: „Драствуйтэ, дэты!”. У мене щелепа

відвисла. Головний режисер і головний адміністратор мало не вивалилися

з балкона... Діти, не знаю, зрозуміли щось чи ні. Але, поки вони віталися,

я до нього підходжу і кажу: „Все! Більше ні слова!!!”. І увесь новорічний

ранок, коли діти щось запитували, я тут же відповідав: „А Дідусь Мороз

хоче сказати таке, а Дідусь Мороз просить зробити оце...”.

Хоч Ігореві Олександровичу довелося тоді трішки понервувати,

але він почувався щасливим. Бо відчув просто неймовірну любов

малюків. Отож наступного разу вже сам захотів одягнутися в кожух

Діда Мороза. Відтоді із задоволенням вітав дітей – і зі сцени, і в

гості до своїх знайомих приходив.

„Не секрет, що коли Дідусь Мороз приносить подарунок дітям, батьки

намагаються його пригостити, – розповідає Ігор Маджуга. – А оскільки

буває дуже багато поздоровлень, то, щоб до кінця витримати цю процедуру,

я придумав такий спосіб. У посох вставив трубку, на одному кінці запаяну,

а на іншому відкриту. І коли Дідуся Мороза батьки починали пригощати, я

відмовлявся культурно, просив вибачення, казав, що в мене – надзвичайно

багато викликів. Але, щоб не образити господарів, келих виливав у посох.

Так назбиралося десь чотири посохи... І ми потім два тижні відзначали

Новий рік. На всі новорічні та різдвяні свята нам вистачало цього

чудодійного зілля...”.

Звичайно,  малюки в існування справжнього Діда Мороза вірять. Але є

і діти&скептики. „Приходжу поздоровляти хлопчика, –  пригадує Ігор

Олександрович. – Як зараз пам’ятаю його ім’я – Вова. Говорю: „Ну, давай

розкажи віршика!”. Він розповів. Потім заспівав пісеньку, станцював. Але,
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коли я вже збирався йти, він каже: „А я знаю, що ти – несправжній Дід

Мороз!” – „Як не справжній? Найсправжнісінький!” – „Ні,  дідів морозів

не буває!” – „Але ти ж мене бачиш, я з тобою розмовляю!” – „А це все

вигадки! Хочеш, я тобі докажу?”. Я відповідаю: „Як?”. Малюк підбіг і...

вхопив Діда Мороза за брову. Раз – одну брову відірвав. Потім – другу.

Далі відірвав вуса, бороду... Ну, куди вже було подітися! Кажу: „Звичайно,

ти правий. Але справжній Дід Мороз все&таки існує. Він приходить уночі,

коли всі сплять, і кладе подарунки під ялинку...”.

Як троє Дідів Морозів одну дитину вітали
Серед  наших чернігівських дідів морозів є і принаймні одна жінка.

До того ж, молода та вродлива – директор міського центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оксана Сердюк. У одязі

Діда Мороза її не можуть впізнати навіть знайомі. І справа не лише у

вдало начеплених бороді та вусах. Оксана навчилася змінювати

тембр голосу. Різноманітних новорічних історій із нею трапилося

немало. Але є випадок, який запам’ятався на все життя.

„Ми цілою компанією – Дід Мороз, Снігуронька, там були ще й

інші персонажі – прийшли привітати дитину наших колег і подзвонили

у двері, – розповідає Оксана. – Господарі відчинили нам і трішечки

зніяковіли. Я спочатку не зрозуміла, чому така реакція на нас і

особисто на мене – Діда Мороза, якого завжди чекають. Виявилося,

що у них  уже був  Дід Мороз, котрий саме проводив свою розважальну

програму для цієї дитини. Ну, нічого, ми теж зайшли і почали вітати

малюка та дорослих із новорічними святами. Але раптом пролунав

дзвінок у двері. Хлопчик побіг їх відчиняти... А далі запанувала тиша,

наче у фіналі гоголівського „Ревізора”. Бо на порозі стояв ... ще один,

вже третій, Дід Мороз! Що робити? Всі діди морози розгубилися,

зніяковіли батьки малюка. Але нас виручив сам хлопчик. Він сказав:

„Нічого страшного, я зараз визначу, хто з вас справжній Дід Мороз!”.

Нам необхідно було і танцювати, і співати. Ми говорили скоромовки

та відгадували загадки. Наскільки все це вийшло цікаво! Хлопчик був
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задоволений, і всі ми, діди морози, отримали від нього подарунки...”.

„Бути Дідом Морозом дуже непросто й відповідально. Це –

справжня професія, хай і на один чи кілька новорічних днів, –

переконана Оксана Сердюк. – Адже жодна дитина не може уявити

цього свята без улюбленого Дідуся Мороза”.

І хоч кожух заважкий для тендітної Оксани, а борода й вуса іноді

відклеюються чи вкриваються інеєм,  найбільша втіха для неї –

щасливі обличчя малюків.

              1.01.2006

ПРИКОЛЬНІ СНІГУРОНЬКИ
Якщо ви запитаєте у малюків, хто така Снігуронька, вони

вам пояснять, що це – онучка, а може донька Діда Мороза.

Або його дружина чи... сусідка. В будь�якому разі, діти пере�

конані, що Дід Мороз без Снігуроньки – такий же не�

справжній, як, скажімо, салат „Олів’є” без ковбаси. А дехто

взагалі вважає, що  юна красуня у сніжно�білому новорічно�

му вбранні так само непомітно, але вміло керує Дідом Моро�

зом, як розумна дружина – чоловіком...

Як дітлахи спітнілу Снігуроньку рятували
Не в тридесятому царстві, не в тридев’ятому королівстві, а в нашому

Придесенні жила&була маленька дівчинка, яка понад усе на світі любила

казки. Особливо їй подобалася зворушлива історія про Снігуроньку. Тож

коли у дитсадку шукали донечку для Діда Мороза, п’ятирічна Оксанка

залюбки нею стала. А оскільки вона вміла неабияк співати, танцювати та

розповідати усілякі історії, то залишалася Снігуронькою не лише в

дитячому садочку, а й потім – у школі, в університеті і на роботі – в

обласному центрі соціальних служб для молоді.

„З такою Снігуронькою жоден Дід Мороз у вогні не горить і у воді не

тоне!”, – жартували її колеги. Та й дітлахи свою Снігуроньку дуже любили.
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„Була така дуже хвилююча історія,– розповідає Оксана.  – Ми завітали

в дитячий садочок до малюків з ясельної групи. Я – у теплому одязі

Снігуроньки, в перуці. А там було спекотно. Звісно, я розчервонілася, і

дітям здалося, що я... ось&ось розтану. Ви уявляєте собі цю ситуацію? До

мене підійшов маленький хлопчик і сказав: „Снігуронько, я дуже хвилююся,

а чи ти не розтанеш?”. Я відповідаю: „Та ні, все нормально, я звикла. Я

дуже багато літаю з одного місця в інше. Ми з Дідом Морозом обійшли

немало діточок. Нічого зі мною не станеться!”.

Проте малюки не заспокоїлися й вирішили рятувати  Снігуроньку:

почали дмухати на Оксану. Взяли різнокольорові папірці і

застосували їх, як вентилятори, аби тільки вона не розтанула.

Свято вдалося! А діти потім не раз розповідали своїм батькам,

вихователькам та друзям, як самовіддано заморожували кімнату зі

Снігуронькою, перетворюючи свій дитсадок на великий холодильник...

Снігуронька – це робота для справжнього

чоловіка!
Чомусь вважається, що Снігуронькою обов’язково має бути дівчина.

З цим аж ніяк не погоджується директор обласного дитячого

лялькового театру Ігор Маджуга. Ну, чим чоловіки гірші? Власне, Ігореві

Олександровичу вже довелося побувати у ролі доньки Діда Мороза.

Правда, сталося це несподівано. Бо спочатку, на новорічному святі, Ігор

Маджуга мав грати... бабусю Шапокляк. Зрозуміло, він і загримувався

так, аби бути максимально схожим на героїню з відомого мультфільму.

„Пора починати ранок, уже Дід Мороз вийшов, – пригадує мій

співрозмовник, – з дітьми хоровод поводили, потрібно з’являтися

Снігуроньці, а її немає! Що робити? Треба виручати! Я в цьому гримі

Шапокляк одягаю костюм Снігуроньки і виходжу на сцену... У Діда

Мороза очі зробилися, як тарілки. Уточнює: „Ти – Снігуронька?”. Я

відповідаю: „Авжеж, найсправжнісінька!”.

Але, на відміну від Діда Мороза, малюки від такої незвично
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кумедної Снігуроньки були в захваті. Навіть пропонували її

вдочерити, якщо Дідусь Мороз так і не впізнає свою донечку.

Новорічний ранок був у розпалі, коли раптом у залі з’явилася...

дівчина, яка мала бути Снігуронькою – захекана та перелякана.

Проте Ігор Олександрович не розгубився – швиденько зник із нею

за кулісами і, переодягнувшись у костюм Шапокляк, повернув

новорічне вбрання справжній Снігуроньці. Коли після цього вони

вдвох вийшли на сцену, малеча зустріла їх появу неймовірним

вереском: „Ура! У Дідуся Мороза вже є зайва донечка. Тепер одна

Снігурка обов’язково, назавжди залишиться з нами!”.

Взагалі, справжній чоловік на Новий рік може впоратися не лише

з роллю Снігуроньки. Ігор Маджуга не раз бував і... Бабою Ягою. Але

в його виконанні вона перетворювалася на молоду симпатичну

відьмочку. Якось перед святковою програмою у військовій частині–

він, у костюмі Баби Яги&Кістяної Ноги, вийшов покурити в коридор.

Тут його й помітив командир роти.

„Теж став, підкурив і скоса на мене поглядає, – посміхається Ігор

Олександрович, – потім так галантно: „Вибачте, будь ласка, а хто ви

будете? Я вас вперше бачу”. Я мовчу... Він починає далі залицятися:

„Я всіх у нашій частині знаю – і дружин, і сестер, а Вас вперше бачу...”.

І так все підходить ближче, ближче... Хотів обійняти! Тут я вже не

втримався: „Товаришу капітане, ну, що ж Ви робите?!”. У нього і

цигарка випала з рота... Дивився&дивився, потім: „Оце вляпався!”.

Інший кумедний випадок стався у дитячому садку: „Мабуть, непогано

грав там Бабу Ягу на новорічному ранку. Один тато був найактивнішим.

І в різноманітних конкурсах брав участь, і танцював. Все біля мене

крутився, пощипував – самі розумієте за що... До того набрид! Врешті&

решт терпець мені урвався – відтіснив чолов’ягу під ялинку. Кажу:

„Слухай, мужик, я тебе зараз приб’ю!”. Його враз наче вітром здуло!

До кінця новорічного ранку я того татуся вже не бачив...”.

Взагалі ж,  Ігор Маджуга та Оксана Сердюк  переконані – неважливо, у

якому новорічному костюмі постати перед малюками. Головне, що, на
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цьому святі навіть Сірий Вовк та Лисичка&Сестричка повинні бути дійсно

веселими, добрими і справедливими.  Недаремно ж кажуть, що діти, ще

такі наївні та щирі, дуже схожі на янголів. Їх не можна розчаровувати. Бо

всі вони в ці новорічні дні чекають від нас, дорослих, справжнього дива.

                                                                                                      1.01.2006

ЩО УПАЛО – ТЕ НЕ ПРОПАЛО!
У дитинстві багато хто з нас залюбки цитував віршик Мар�

шака про дивакуватого, неуважного і забудькуватого добро�

дія, який міг на голову, замість капелюха, одягнути сковорід�

ку. Пам’ятаєте? „Вот какой рассеянный с улицы Бассеен�

ной!”. Віршик – кумедний, але людині, котра деінде загуби�

ла який документ чи цінну річ, зовсім не до сміху.

Випав паспорт із кишені...
Практично щодня у Чернігові хтось губить ті чи інші документи.

Але, якщо з вами сталося подібне, не впадайте у розпач – велика

вірогідність того, що, скажімо, паспорт чи трудова книжка таки

знайдуться. Ось що розповідає Наталія Реберг, молода і привітна

жінка, начальник відділу громадянства, імміграції та реєстрації

фізичних осіб Деснянського відділу міліції: „З початку року до

нас звернулося 95 чернігівців, які принесли знайдені документи.

В основному, це – паспорти, військові квитки, трудові книжки й

пенсійні посвідчення. Найчастіше їх гублять пенсіонери та інваліди.

А коли людина напідпитку, подібне трапляється незалежно від віку.

Ми одразу ж, не зволікаючи,  повідомляємо всім, чиї документи

благополучно знаходяться. Люди приходять до нас і їх отримують

– безкоштовно”.

Найчастіше  документи гублять на вулиці. Лежить такий паспорт

осиротіло на асфальті, аж доки його хтось не помітить.  Люди у нас – чуйні,

тому, зазвичай, знахідку віддають правоохоронцям. „Деякі чернігівці, які
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приносять нам знайдені документи, хочуть отримати за них бодай якусь

винагороду, – каже Наталія Реберг. – Але її нашим законодавством не

передбачено. Також іноді люди телефонують нам і цікавляться, чи можна

принести до міліції знайдені речі, привести тварин. Проте  ми займаємося

лише документами: речі, тварин чи щось інше на облік не приймаємо…”.

„Обережно, у мене – яйця!”
На жаль, у нашому місті немає Бюро знахідок, яке б працювало за

прикладом розвинутих європейських країн.  Тому, якщо вранці ви

вийшли з дому з парасолькою, а увечері повернулися без неї,

постарайтеся все&таки добре напружити мізки і пригадати, де саме ви

„посіяли” свою річ.  „Якщо у тролейбусі – не все втрачено! – говорить

кондуктор Алла. – Як правило, тут гублять парасольки, документи і

гроші… Трапляється, валізку возимо півдня – ніхто не звертається.  У

такому випадку ми всі залишені у нас речі здаємо в тролейбусне депо.

Отож будь&хто може звернутися туди щодо пропажі. І якщо дійсно це

ваша річ, її обов’язково повернуть, не сумнівайтеся!”.

А інший кондуктор розповів просто анекдотичний випадок, який

стався насправді. Одного разу у переповненому тролейбусі їхав

богатирської статури дядечко, котрий увесь час  гучно попереджав

усіх пасажирів: „Обережно! У мене – яйця!”. Тому люди полегшено

зітхнули, коли невгамовний добродій нарешті вийшов на зупинці. І

яким же було здивування кондуктора, коли за кілька годин у  знову

ж таки переповненому тролейбусі залунало знайоме: „Обережно!

У мене – яйця!”. Міцний чолов’яга наполегливо продирався повз

пасажирів, незважаючи на їхні лемент і обурення. З’ясувалося, що

цей дядечко просто забув у тролейбусі свою сумку, в якій було

більше півсотні куплених на базарі курячих яєць. Сумку не лише

ніхто не поцупив – попри таку тісняву у громадському транспорті,

навіть жодне яйце не розбилося…
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Повернули заліківку за... пляшку
Водії маршруток на стоянці  біля готелю „Україна” кажуть, що постійно

знаходять у салонах своїх авто якісь „скарби”, залишені забудькуватими

пасажирами: „Гублять усе, що завгодно: книжки, ручки, ключі, телефони,

парасольки, ковбасу, документи… Після себе залишають, даруйте за

вислів, такий срач,  що просто в салон іноді буває неприємно зайти! Взагалі

ж, якщо водій знаходить щось цінне в автобусі, він повідомляє про це

старшому і посіяну річ віддадуть…

Щось подібне сталося зі студенткою Юлею, правда, загублений

документ їй повернули не зовсім безкорисливо. „Зі мною трапився

такий випадок – я забула в автобусі свою заліківку. Ну, що вдієш,

пішла до інституту, повідомила про пропажу й мені видали нову, –

розповідає вона. – А потім їхала  додому і водій у мене запитує: „Ви,

дівчино, часом заліківку не губили?”. А там, у заліківці, було моє

фото, от він мене й впізнав. Я відповіла: „Так!”. І врешті&решт за

пляшку повернула собі документ. Тепер у мене – аж дві заліківки: в

одній – гарні оцінки, а в іншій – не дуже гарні…”.

Губляться... вставні щелепи
Ще одне місце, де досить часто губляться речі та документи –

центральний ринок. „Я була вагітною і посіяла гаманця, – говорить

молода мама Ніна Савченко. – Гроші в ньому не лежали, але  там

був паспорт. А наступного дня мені треба було лягати в лікарню... Я

була зовсім розгублена, в такому стресовому стані! Але буквально

за кілька годин прийшли дівчинка з татком, принесли мені гаманця

та паспорт. Вони знайшли документ десь на ринку, зрозуміло, в

паспорті була моя адреса, то ці люди мене розшукали. Я їм дуже

вдячна за це!”.

А ось – розповідь пенсіонерки Валентини Семенівни: „Одна моя

знайома випадково поклала власний гаманець до… чужої сумки.

Про всяк випадок, звернулася до правоохоронців. І уявіть собі її
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подив, коли вона дізналася, що власниця сумки, помітивши не свій

гаманець, одразу ж віднесла його до міліції! Виявляється, в нашому

Чернігові таки є чесні люди!”.

 Своєю забудькуватістю чернігівці завдають клопоту і поштарям. „У

нас нерідко залишають окуляри, паспорти, рукавички… – перелічує

Ольга, співробітниця головпошти. – Якщо спохоплюються одразу, все

повертаємо. Ні, то знаходимо адресу в паспорті і шукаємо людину через

„09”. Власне, у нас багато постійних клієнтів, котрих ми знаємо в обличчя.

Тому самі цікавимося: „А чи не ви забули у нас вчора окуляри?”.

У кінотеатрах і театрах, як переконались наші журналісти,

поспілкувавшись із чернігівцями, гублять годинники, мобільні

телефони і… вставні щелепи.  Це досить дивно, зважаючи на те, що

користуватися мобілкою під час перегляду фільму чи вистави

заборонено. І ніякий бенкет там не влаштуєш...

Новий светр знайшовся за півроку
А ще справжнє Ельдорадо загублених речей можна побачити в

бібліотеці. „Дуже часто у нас читачі залишають парасольки, сумочки,

рукавички, головні убори і багато інших речей, – розповідає заступник

директора Чернігівської міської централізованої бібліотечної

системи Ганна Маджуга. – Вони спокійно лежать, доки людина не

повернеться і не забере їх. Одного разу трапився просто унікальний

випадок. Наш читач забув у бібліотеці свій светр – такий красивий,

тільки&но дружиною куплений, він, мабуть, його вперше одягнув і

забув у нас. Проходить день&другий, по светр ніхто не звертається.

Ми почали запитувати у читачів, чий це светр, але господаря не

знаходилося. А  за півроку прийшов цей читач, і ми поцікавилися в

нього: „Скажіть, будь ласка, ви не забули тут  светр?”. Він каже:

„Справді, колись давно у мене  пропав светр, але не знаю, де саме я

його загубив”. Коли ми уточнили, який це светр, з’ясувалося, що то

– його річ! Так аж через півроку новий дорогий светр знайшов свого

господаря”.
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Також я почув немало розповідей про те, як під час велелюдних

свят у Чернігові, на Красній площі, батьки губили, а потім

благополучно знаходили своїх дітей; як люди у власній оселі

примудрялися надовго посіяти ті чи інші речі (наприклад, одна жінка

поклала нові панчохи до холодильника, в морозилку, і

потім перевернула увесь будинок догори дригом, шукаючи їх).

Розповідали й зовсім неймовірні речі: про знайдені під час ремонту

в оселі горщики із золотими монетами та ретельно заховані в

автомобіль, придбаний за кордоном, десятки тисяч американських

доларів… Але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія.

                                                                       3.03.2006

„МИ ПОЧИНАЄМ КВН...”
У 1995 році студенти Чернігівського педінституту створили

першу в нашій області команду КВН. Відтоді на змаганнях клубів

веселих та найкмітливіших у Чернігові – незмінні аншлаги. А їх

найцікавіші та найдотепніші учасники можуть посперечатися

щодо популярності з політиками, спортсменами та співаками.

„Не треба добивати жарт, якщо його вже

встигли класно добити інші...”
„Не люди обирають ігри, а ігри обирають людей!” – переконана

письменниця Лілія Черненко. „Метри” чернігівського КВН Богдан

Процко, Сергій Фігляр та Дмитро Нагорний цілком із нею згодні.

Вони – такі різні за зовнішністю, характерами та уподобаннями і,

в той же час, дивовижно схожі. Ці колоритні добродії просто не

здатні бути занудними. Навіть про якісь дуже серйозні речі вони

вміють говорити дотепно та з іронією, доброзичливо підсміюючись

один з одного. А ще вони не можуть розповідати по черзі – тільки

всі разом:

– Ми створились і почали „пробиватися”. Першими до нас
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приїхали гості з Київського педуніверситету імені Драгоманова. Це

стало нашим бойовим хрещенням в КВНі, ми якось у них виграли...

Потім була зустріч&відповідь у Києві, там ще додалася дуже

прикольна команда з Івано&Франківська. Щось трапилося і ми знову

якось виграли!

– А потім почали програвати... (сміх)

– Просто ми зрозуміли, що потрібно підсилитися іншими

яскравими, гуморними, цікавими людьми з нашого міста.

– Значно молодшими!

 – Взагалі, цього уже ніхто в Чернігові не пам’ятає...

– Чому ж, ми пам’ятаємо! (сміх)

Незабаром амбітну чернігівську команду вже запросили грати в

КВН на УТ&1. Репетиції проводилися  вночі, у вестибюлі готелю

колишньої вищої партійної школи, де мешкали чернігівці. А

записувалися телепередачі рано&вранці. Тому хлопцям увесь час

страшенно хотілося спати. Проте це не завадило нашій команді кілька

років поспіль виходити до фіналу. Правда, посісти перше місце так і

не пощастило. „Це все тому, що у фіналі ми не грали з Київськими

педуніверситетом імені Драгоманова...” – жартують чернігівці:

– А потім, дякувати Богу, а якщо точніше, нашій міській владі, ми

вирушили в Сочі, де взимку завжди збирається кілька сотень команд

з усього колишнього Радянського Союзу – на грандіозний

фестиваль. Але перша наша спроба була доволі таки...

– Пробною!

– Можливо, не вистачило досвіду?

– І грошей, які потрібні у вищій лізі КВН...

Зате чернігівцям влаштували незабутні гастролі у Криму.

– Нас дуже сильно полюбила Кримська ліга!

– Татари нас полюбили! Давно – ще з 1240 року... Досі люблять

і не знають, що з нами робити...

Там чернігівці на рівних виступали з найсильнішими командами, які грали

в КВН Олександра Маслякова. А Сергій Фігляр заприятелював із легендарним
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ветераном Клубу веселих та найкмітливіших Михайлом Марфіним:

– Цитуємо, він сказав тоді (говорить голосом Марфіна): „Хлопці,

єдине, що я хочу вам порадити, як старий, досвідчений пенсіонер КВН, –

не треба добивати жарт, якщо його вже встигли класно добити інші...”.

Як чернігівці розчарувались у Маслякові
На наступному фестивалі в Сочі, де змагалися понад 340 команд,

чернігівці вийшли у вирішальний третій тур. Там відбирали тих, хто

гратиме у вищій лізі або хоча б потрапить до... „яєшні”:

– Що таке „яєшня”? Це – на слензі кавеенівському...

– Коли по телевізору показують сочинський фестиваль: команда

вибігла на сцену, один раз пожартувала і... пішла. Це називається

„яєшня”...

– І ось, коли ми переодягнулись і вже мали виступати у третьому

турі, нам сказали: „Не треба!”.

– Нам сказали: „Не потрібно виступати, бо ви вже й так як мінімум

у „яєшні”. Ну, звісно, ми піднялися в номери відзначити цю славну

подію. Але потім прийшов редактор масляковського КВНу Андрій

Чигурін, який свого часу, завдяки тому, що його батьки були

військовими, сім років мешкав у Чернігові. Він з’явився у наших

пенатах...

– І каже: мовляв, так і так, більше жити у вашому місті я не буду,

батьки вже на пенсії, тож вибачайте, пацани...

– „На жаль, під’їхала якась команда, – так він пояснював,

підморгуючи оком. – І Масляков їх вирішив узяти замість вас. А вас

точно наступного року беремо...”. Що зробила ця команда?  Скільки

дала? Це залишається загадкою...

– Я думаю, вони принесли кілька десятків „яєць” і зробили

хорошу „яєшню”...

– А наступного року ми поїхати не змогли – „яєць” не

вистачило...

Проте, розчарувавшись у Маслякові, чернігівці не розлюбили КВН
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і почали організовувати фестивалі клубів веселих та найкмітливіших

у рідному місті. Тепер до нас щороку приїжджають відомі команди з

Росії, Білорусі та України:

– Зазвичай, ми проводимо кубок КВН співдружності міст. Це –

Гомель, Брянськ, Митищі...

– А коли може, приїжджає збірна Нової Гвінеї...

– І, звісно, збірна команда Чернігова – вже в оновленому,

молодіжно&пенсійному складі.

У 2000 році в Чернігові з’явилася нова команда – „Сім’я”, де грає і

Дмитро Нагорний. Молоді кавеенники успішно переймають досвід

ветеранів. Зокрема, вони неодноразово ставали призерами престижного

Одеського фестивалю клубів веселих та найкмітливіших, президентом

якого є Михайло Агранат – колишній капітан кавеенівської збірної

команди СНД. Вже найближчим часом у Чернігові планується створення

кількох місцевих ліг КВН – наприклад, шкільної та студентської. Проте

не забудуть і про правоохоронців, пожежників та військових. Є ідея і

кавеенівської  ліги для підприємств міста:

– А я відверто вам скажу, що найбільше люблять КВН у жіночій

в’язниці. Ось там публіка сприймає нас ідеально – просто супер!

– То поселіться там, виступатимете щодня!

– Ні, дякуємо, нам там страшнувато...

– Хоч дівчата – справді, прекрасні. Ось Сергій Фігляр більше за

всіх на них увагу звертає...

– А чому тільки що, так одразу я?!

Довго шукали юнака, котрий

злився з матрацом...
А тепер – кілька жартів для наших читачів від Богдана Процка,

Сергія Фігляра та Дмитра Нагорного:

Зять до тещі: – Альо, мам? Я вже додому йду, може, що&

небудь собі купити?
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(жіночим голосом): – Авжеж, купи, синку: машину собі купи. І

квартиру. І взагалі, іди собі з нашої оселі. Живи сам...

– Я думаю, що зараз найкращі пародисти – це наші політики.

– Вони самі себе пародіюють!

– Ось наш Дмитрик ідеально копіює – ви зараз почуєте і

зрозумієте кого...

(голосом Кучми): –  Шановні, сьогодні – чудовий день, я вітаю

вас із цим днем, доки він чудовий! Поїхали на рибалку, на дачу,

сядемо&посидимо, присядемо, вийдемо, наловимо рибки, зайців, що

ще можна спіймати у мене на дачі?

– І нашиємо шапок!

– Так, багато шапочок у моїй колекції: є бєлочка, є ондатра, є

їжачок і навіть є...нот...

– Сергійко Фігляр у нас чудово пародіює Бориса Бурду – того,

що кулінарне шоу веде.

(голосом Бурди): – Ну, звісно, можна було б поговорити про це

дуже довго, але мені потрібні продукти. Я б вам зараз приготував

який&небудь паштет...

– А паштет був відомий ще з 18...?

– Паштет був відомий ще в давній Фракії! Там виготовляли

прекрасні фраки...

– І паштет!

– Так, виготовляли паштет і мастили на фраки...

(голосом Єльцина): – О, а я додам, так би мовити... А що я хотів

додати, ви не пам’ятаєте?

– У Барвиху, Борисе Миколайовичу, в Барвиху!

– О, так би мовити, за грибами, з циганами, з ведмедями,

„панімаєш”!

А Дмитро Нагорний розповів історію, яка трапилася в Одесі на

фестивалі КВН. Поруч із чернігівцями поселилася команда з Донецька.

Мешкали вони у відомому дитячому оздоровчому таборі „Молода

гвардія”. Тож оргкомітет фестивалю неабияк хвилювався, щоб хтось
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із гравців випадково, у стані ейфорії, не попсував шпалери та меблі.

Коли на поверсі з’явилася перевірка на чолі з президентом фестивалю

Михайлом Агранатом,  юнак із донецької команди одразу ж заволав:

„Тривога! Тривога!!!”. Хлопці так весело відзначили свій приїзд до

Одеси, що пересувалися, наче космонавти у невагомості.

– І ось перевіряючи зайшли до них у кімнату. (говорить голосом

Аграната): „Ну, що у вас тут? Як ви поводитеся?”. А той юнак

бродить по кімнаті, мов привид, і продовжує репетувати: „Тривога!!!”.

Перевіряючі подивилися на, так би мовити, його обличчя і все одразу

ж зрозуміли. Запитують: „А скільки вас у кімнаті?”. Той, що

„Тривога”, говорить: „Ну, нас зараз начебто двоє...”. „А де ще один?”

– почали шукати. А „Тривога” каже, що нікуди товариш не виходив...

Шукали півгодини! А справа в тому, що хлопці тільки&но прибули і не

встигли застелити постіль – там, на ліжках, просто лежали матраци...

–  Смугастенькі!

–  Так. А хлопчина цей, із Донецька, приїхав у костюмі, який

виявився абсолютно схожим на... ці матраци! Тобто, у нього брюки та

піджак були такого ж кольору і в таку ж смужку. Уявляєте?! Він просто

ліг на матрац і злився з ним...

– В екстазі!

– І з того часу його почали називати Матрацом. Правда,

зворушлива історія?

Ось такі вони – кмітливі, азартні та непередбачувані гравці КВН,

який, на їхню думку, жив, живе і процвітатиме, принаймні стільки,

скільки житиме наш Чернігів.

(всі хором): –  Це ми вам обіцяємо!

                                                                      20.09.2006

„ПОДЗВОНИ МЕНІ, ПОДЗВОНИ!!!”
„Позвони мне, позвони! Позвони мне, ради Бога!!!” – зво�

рушливо співала героїня Ірини Муравйової з популярного
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фільму „Карнавал”. Пісня стала хітом.  Адже в житті кожного

з нас траплялися випадки, коли навіть мить очікування теле�

фонного дзвінка здавалася вічністю. Яна Бойко 9 років про�

працювала в чернігівській службі „09” і зібрала дивовижну

колекцію... курйозних дзвінків, коли люди,  у своєму непога�

мовному прагненні дізнатися потрібний номер телефону,

інколи поводились, мов персонажі специфічних монологів

Євгена Петросяна, Єфима Шифріна та Геннадія Хазанова.

Як до телефоністок абоненти залицяються
У службу „09” Яна Бойко прийшла працювати одразу після

закінчення школи. Тоді їй було лише 16 років. Робота сподобалася:

Яна – дуже комунікабельна і любить спілкуватися з людьми. Про

таких кажуть: не дівчина, а вогонь. Вдень на зміні працює 5&7 жінок.

У кожної – своя лінія, на яку виходять абоненти. А увечері, коли

навантаження дещо спадає, починаються найцікавіші дзвінки. Люди

похилого віку телефонують, аби поскаржитися на наших політиків і

поцікавитися погодою на завтра. У молодих чоловіків мета, звісно,

зовсім інша.

„Дуже часто дзвонять, щоб познайомитися, –  розповідає Яна. –

Пам’ятаю, телефонував один юнак, він був „під шофе” і намагався

запізнатися з дівчиною&оператором. Врешті&решт вона „розкрутила”

його на дуже смачні оселедці. Бо ми з’ясували, що він працює на

рибній базі. Отож увечері смакували оселедцями...”.

Власне, попри постійні запрошення, дівчата не дуже квапились

на побачення зі своїми абонентами. Зазвичай, все закінчувалося

спокусливими пропозиціями та чарівними компліментами в слухавку.

Але одного разу сталося диво. Зателефонував молодий чоловік,

котрому неабияк сподобався такий мелодійний і проникливий

голос Яни. Симпатії виявилися взаємними. Абонент був цікавим

співрозмовником і мав приємний голос.

„Я наважилася піти до нього на побачення й ми почали зустрічатися.
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Він був таким хорошим! –  говорить  Яна. – Це певним чином вплинуло

на мою подальшу долю. Але, на жаль, я з ним... – ну ось такою

дурепою була (сміх)... – вже не зустрічаюсь. Я заміж просто вийшла

за іншого чоловіка. Проте того свого мужчину –  телефонного

абонента – пам’ятаю, як кращого чоловіка у своєму житті.  Дуже

рідкісні – справжні! – чоловічі якості він мав. До того ж, був напрочуд

порядним. Я про нього й зараз постійно згадую...”.

„Шукаю Йосипа Віссаріоновича...”
На роботі увесь час траплялися якісь смішні випадки, тож Яна

вирішила створити колекцію... курйозних дзвінків. Назбиралося на цілу

книжку. Наприклад, о третій ночі дзвонить чоловік і каже: „Ви знаєте,

маю таку підозру, що моя кішка збожеволіла. Будь ласка, шановна,

порадьте, що мені робити?”. Оператор не розгубилась: „Шановний,

зателефонуйте, будь ласка, ветеринару...”. Або таке: дзвонить бабуся,

просить: „Дайте мінє  котячу больницю”. Телефоністка уточнює: „Вам

ветеринарну?” – „Та нє, – каже бабуся, – ту, шо на Котах”. З’ясувалося,

що літня жінка хотіла додзвонитися не в котячу, а як потім пояснила,

звичайну, „людську” лікарню, яка знаходиться в мікрорайоні Коти...

 „А  якось телефонує бабуся з таким щирим подивом: „Ото я тіки вам

звонила, ви мінє сказали, шо номер „же&де” вокзалу – „005”. Я оце і

набіраю – „005”. А воно мінє таким желізним голосом отвічає: „Пип...

пип... пип...”. І старенька починає імітувати телефонні гудки, які лунають

у слухавці. „Я дивлюсь, – каже Яна, – наша дівчина&оператор уже від

сміху конає, за живіт хапається, відповісти нічого не може. А бабця все

старанно „пипкає” у слухавку”.

Іноді абоненти повідомляють лише перші три цифри, з яких починається

номер телефону, і просять розшукати, наприклад, Василя Івановича чи

Йосипа Віссаріоновича – майже Чапаєва та Сталіна... Ну не розуміють

люди, що знайти когось за такою куцою інформацією – все одно, що

шукати голку в копиці сіна! Тут навіть знаменитий суперагент „007” –

Джеймс Бонд – не впорався б, не те, що тендітні жінки зі служби „09”!
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Восени абоненти, які ловлять дрижаки у своїх холодних оселях,

часто запитують номер телефону „начальника опалювального сезону”.

Або цікавляться, скажімо, крамницею, що знаходиться „за дівчачою

в’язницею, не доходячи до жіночого монастиря...”. А один чоловік

благав дати (вдумайтеся у фразу!) „приймальню міськвиконкому, бо

сам міськвиконком чомусь не відповідає...”.

Виходить дівчина на лінію і просить: „У нас на вулиці Старобілоуській

є якесь інфекційне відділення. Дайте його, будь ласка”. А телефоністка

каже: „На Старобілоуській знаходиться шкірно&венерологічний

диспансер. Вам його давати?”. Дівчина розгублено каже: „Так”. І ледь

чутно звертається до когось, хто стоїть поруч із нею: „Слухай, якби я

знала, що це – шкірно&венерологічний диспансер, я б не запитувала...”.

П’яний, мов чіп, чоловік, ледь ворушачи язиком, вперто намагався

з’ясувати, коли відправляється останній потяг на... Магадан. А якась

розгнівана жіночка вимагала негайно повідомити їй номер телефону

„отієї мавпи, що, знаєте, сидить отам за віконечком, де колись був

дитсадок”. Виявилося, ця пані розшукувала поважну установу, а

мавпою чомусь назвала її працівницю.

А одна бабуся страшенно обурювалась: „Я дзвоню, а воно мені

відповідає: „Читайте, читайте...”. Що мені читати і нащо?!”.

Насправді бабуся телефонувала на автовідповідач, який чемно

говорив українською: „Чекайте”. Лінія була зайнята...

„Телефонує жінка і нерозбірливо строчить, мов із кулемета:

„Гусько Наталія Петрівна, 51 рік, працює кухарем, це – наша кума,

вітаємо з днем народження і хочемо замовити пісню „За тебя, моя

женщина!” – пригадує Яна. – Наша дівчина запитує: „Не зрозуміла,

повторіть ще раз”. Вона повторює – строчить знову: „Гусько Наталія

Петрівна, 51 рік...”. Бідолашна дівчинка&оператор нічого не може

допетрати. Просить мене: „Яна, послухай ти”. Я вмикаюсь і кажу:

„Ви вибачте, але повторіть, будь ласка, ще раз”. Вона втретє

тарабанить: „Гусько Наталія Петрівна, 51 рік, працює кухарем, наша

кума...”. Я запитую: „Жіночко, а куди ви дзвоните?”. З’ясувалось,
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телефонували на радіо – замовити пісню...

Іноді люди цікавилися „пенсійним номером”. Пояснювали: „Це

– там, де видають милиці...”. Один абонент ввічливо попросив: „Ви

мені більше цей телефон не давайте, бо там або зайнято, або ніхто

не бере слухавку, а якщо беруть, то кажуть, щоб я більше туди не

дзвонив і увесь час кудись мене посилають...”.

Дзвонить чоловік: „Дайте мені прізвище Гаркун!”. Оператор: „А

адреса?” – „Ну там ще поруч Воркун живе!” – „А вулиця яка?” –

„Та я ж вам пояснюю – поруч із Воркуном...”.

Запитували „санстанцію, яка знаходиться на 1 Травня і чистить

унітази”, „Водоканал на вулиці Жлобінського”... А одного разу, на

невинну репліку  оператора: „Какая разница?”, абонент ошелешено

поцікавився: „Извините, я не расслышал, какая задница?!”.

Абонент називає прізвище: „Дедок, в районе стадиона...”.

Оператор: „Скажите, пожалуйста, имя и отчество”. – „Имущество?

А зачем вам его имущество?!”.

І ще одна, цілком типова, розмова: „Абонент: „Дайте мені

домашній номер телефону Томилка”. Оператор: „Назвіть адресу”.

Той пояснює: „Він мешкає у дружини”. Оператор уточнює: „А де

живе дружина?” – „На Толстого”. Оператор перевіряє базу даних і

говорить: „На Толстого такого чоловіка немає”. З чим абонент

радісно погоджується: „А його там і не буде! Він же з дружиною

розлучився!”.

„Під вечір відчувала: мої вуха –

мов у Чебурашки!”
Всі ці випадки – смішні. Вони не дратують, а навпаки поліпшують

настрій. „Проте є абоненти, котрі самі не знають, чого хочуть. Або

надто великої думки про себе. Телефонують і міркують: „Та хто ти

така? Якась воша сидить і я буду ще їй щось пояснювати!”. Два слова

скажуть, мовляв, достатньо. Ображають... – зітхає Яна. – Жінок зі



Сергій Дзюба

230

служби „09” ненормативною лексикою не здивуєш. Брутальну лайку

чула щодня, дуже часто! Але робота така, що не можна грубити

абонентам. Ну, звісно, якщо вже „обкладають” за повною програмою

„триповерховим” матюччям, такого абонента відмикають. Проте

взагалі кожну людину потрібно обслужити швидко, чітко і не

зациклюватись на образах. Неприпустимо хамити у відповідь!”.

Часто люди ображаються, що не можуть вчасно додзвонитись до

служби „09”. „Надто великі навантаження на телефоністок, – пояснює

Яна. – Уявіть собі, вдень на зміні працює, скажімо, сім жінок. І кожна

обслуговує мінімум 750 & 800, максимум – понад тисячу абонентів. Денна

норма – 850 осіб. Тобто на відповідь одному абоненту у оператора є

лише сім секунд. І якщо хоча б трохи загаятися, буквально одразу

шикується довжелезна черга.  А за це телефоністок можуть покарати”.

Тому Яна просить чернігівців бути терплячими і не зривати свою

злість за поганий телефонний зв’язок на ні в чому не винних молодих

жінках. Спробуйте хоча б день безперервно поговорити по телефону

і під вечір відчуєте: ваші вуха – мов у Чебурашки...

„Справді, вуха дуже болять, – зізнається Яна. – Є дві професійні

хвороби: перша – отит, коли погіршується слух. Друга – коли

пропадає голос. Адже в „09” працюють без перерви і цілий

день, практично щосекунди, спілкуються. Трапляється таке, що

телефоністка відпрацювала зміну, вранці приходить, промовляє два

слова і у неї повністю зникає голос. Подібне й зі мною було. Тому у

мене зараз – дуже поганий слух. Я, на жаль, зіпсувала собі й зір. Бо

постійно сиділа за комп’ютером. Зате співробітники з „09” –

телефоністки – на п’ять років раніше йдуть на пенсію, ось такими

глухенькими й підсліпуватими”.

Проте Яна зізнається, що з ностальгією, завжди дуже тепло

згадує про свою колишню роботу. Власне, вона й розрахувалася

тільки тому, що вийшла заміж. Але інколи їй сняться дивовижні

телефонні розмови, яких так не вистачає в реальному житті...

                                                                                                   8.08.2006
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НАШ СВІТ КРАЩИЙ З ВЕРШЕЧКА

150�МЕТРОВОЇ ТЕЛЕВЕЖІ!
Уявіть собі, що ви по драбинці лізете на самісінький вер�

шечок 80�поверхового хмарочоса. Або одночасно дивитеся

різні програми по… 14 телевізорах. Кажете, що це – немож�

ливо? І помиляєтеся! Живуть у Чернігові люди, для яких це –

звичний, але завжди цікавий фах. Мабуть, ви подумали про

каскадерів? Ні, каскадерам таке не під силу…

Увесь Чернігів звідти видно – мов на долоні!
Руслан Петренко займається східними видами єдиноборств, особливо

полюбляє рукопашний бій. А ще не уявляє свого життя без сильних,

екстремальних відчуттів. Взагалі, він виріс на Вінниччині. Але у Київському

коледжі зв’язку,  де навчався, зустрів своє кохання – красуню Юлю з

Чернігова. Тож, отримавши диплом, приїхав жити до нашого міста: заради

Юлі та дивовижно захоплюючої професії. Руслан уже рік працює…

електромонтажником у Чернігівському обласному радіотелевізійному

передавальному центрі (скорочено – ОРТПЦ).  Нещодавно збулася його

мрія – він видерся на 150&метрову телевежу.

„Я вперше опинився на вершечку нашої телевежі, – розповідає

юнак. – Це – десь 80 поверхів, якщо з хмарочосом порівнювати. Таке

собі бойове хрещення! Відчуття – грандіозні! Дуже сподобалося! Я

висоти не боюсь.  І повністю увесь Чернігів звідти видно,

мов на долоні. Неймовірна краса! Що ми робили на телевежі?

Фотографувались... А якщо серйозно, то там періодично потрібно

виконувати профілактичні роботи. Відмикаються всі передавачі і наші

співробітники піднімаються на вежу – перевіряють, як усе працює, а

якщо потрібно, то й лагодять апаратуру. Звісно, тепер буду із

задоволенням лазити на нашу „башточку” і я. Це – супер!”.

Руслан, правда, шкодує, що на телевежу не можна потрапити за

будь&якої погоди, адже правила техніки безпеки – суворі. „Не можна
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підніматися, якщо дощ, а ще взимку, коли ожеледиця, – перераховує

він. – Потрібно,  щоб була сонячна погода, а вітер – якомога менший.

Бо навіть коли внизу вітру майже немає, вгорі, на такій висоті, „гуляє”

неабиякий вітрисько. Навіть  не чути, що твій напарник промовляє,

котрий знаходиться буквально за метр від тебе...”.

Один відчайдух спромігся видертися

непоміченим і повісив червоний прапор...
Начальник Чернігівського цеху ОРТПЦ  Анатолій Булацен, за 33

роки роботи тут, на телевежі побував вже незліченну кількість разів.

„Страх відчувається, мабуть, метрів так до сорока, коли реально

усвідомлюєш висоту, – говорить Анатолій Борисович. – А коли

піднімаєшся вище – метрів на 100&150, то там, як це не парадоксально,

зовсім нічого не боїшся. Враження таке, наче  десь за хмарами  літаєш

і земля сприймається, як щось майже нереальне...”.

Але найкращий рецепт від страху, за словами Анатолія Булацена,

такий:  всі свої думки зосередити на роботі. Тоді мандрівка на телевежу

сприймається, як подарунок долі. Анатолій Борисович зі своєї

„башточки&хмарочосу” самотужки зробив чудові фотознімки та слайди

чернігівських краєвидів. “Романтика, звісно, є! – розповідає він. –

Побачити Чернігів із такого незвичайного місця – це щось особливе.

А для екстремалів – просто кайф, не треба на скелі дертися! Угорі вітер

буває таким сильним і поривчастим, що верхівка вежі розгойдується

десь на півметра. Ти тримаєшся за поручень і раптом таке враження,

ніби він різко слабне, а потім зненацька тебе штовхає...”.

Співробітники ОРТПЦ щороку проходять медичну комісію: лікарі

вирішують, чи може людина й далі працювати за таких екстремальних

умов. Без спеціального дозволу на вежу нікого не пустять. Трапилося,

щоправда, кілька випадків. Одного разу якийсь відчайдух спромігся

непоміченим видертися на „чернігівський Еверест”, як іще жартома

називають телевежу, аби вивісити на її вершечку... червоний прапор.
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А підлітки якось вирішили погратися в розвідників – непомітно

потрапити на територію ОРТПЦ . Але  кавказька вівчарка Айва, яка мешкає

тут, виявилася на сторожі: пес цей дітей не покусав, проте загнав їх на вежу.

Там вони і тремтіли від страху, доки на гамір не прибігли дорослі. Спочатку

„юних штірліців” хотіли відвести в міліцію, а потім пожаліли – і так скільки

від цієї пригоди хлопці натерпілися! „Відтоді вхід на телевежу охороняє не

лише Айва, а й міцний, надійний замок – ніхто не проскочить!” –

переконаний Анатолій Булацен. Власне, різноманітних історій, пов’язаних

зі своєю роботою, Анатолій Борисович може розповісти немало.

„Анекдотичний, смішний випадок трапився з одним із наших чергових,

– посміхається він. – Чоловік працював у нічну зміну, коли з першої

години ночі до шостої ранку у нас відімкнене все обладнання. І ось цей

співробітник  якось непомітно закуняв за пультом. І йому наснилося, що

він проспав вмикання апаратури вранці! Черговий підхоплюється, а ноги

у нього затекли, йти не може... Тож він упав навколішки і по&

пластунському поповз у сусідній зал, вмикнув апаратуру. А потім

повертається, дивиться на годинник і бачить, що насправді – ще, як то

кажуть, глуха ніч – третя година! Ну, звісно, розсміявся від душі,

вимкнув прилади й продовжив чергування. Ось такий випадок. Справді,

анекдотичний, але він свідчить, які все&таки відповідальні у нас чергові”.

Коли влучає блискавка, це – не страшно.

Головне, дотримуватися техніки безпеки!
Взагалі ОРТПЦ транслює на Чернігівщині 14 телепрограм та дві

програми радіо – на ультракоротких хвилях. Крім цього, телевежу

використовують і оператори мобільного зв’язку. Сама вежа у

Чернігові з’явилася в 1958 році. Відтоді в нашому місті й працює

радіотелепередавальний центр.  Зараз, крім Чернігівського цеху,

ОРТПЦ має свої підрозділи також у Бахмачі, Прилуках, Холмах,

Ніжині, Новгород&Сіверському і Сосниці.  „Роботи вистачає, іноді

вона навіть ночами сниться”, – розповідає старший черговий зміни
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Галина Глєб. Галина Миколаївна одночасно дивиться 14 телевізорів:

необхідно контролювати, як транслюються всі телепрограми.

„Ви запитаєте, як можна встежити за такою кількістю програм?

–  посміхається пані Галина. – Ми  – люди досвідчені, навіть якщо

„картинка” на телеекрані десь моргнула, одразу ж звертаємо увагу.

Звісно, нереально одночасно слухати всі 14 телепрограм, але у нас

є спеціальний контроль звуку, коли візуально видно, що там – все

гаразд. До того ж, є програми, які цікаві нам, як звичайним глядачам.

Наприклад, новини. Взагалі, працюючи тут, ми в курсі всіх подій, які

відбуваються в світі, Україні і на Чернігівщині – політичних,

економічних, культурних, музичних, спортивних... Така ось у нас

цікава професія”.

Як і в будь&якій роботі, трапляються проблеми. Коли обладнання

виходить з ладу – це теж  екстрим, тільки вже неприємний. Одразу ж

телефонують розгнівані глядачі. Проте далеко не завжди винні

працівники ОРТПЦ. Частіше за поганої погоди зникає або слабшає

сигнал із супутника – „картинка” на екрані наче „розколюється”, –

пояснює Галина Глєб ,– зв’язківці на своєму професійному слензі

називають це „мозаїкою” . І за такої ситуації вони нічим зарадити не

можуть. Але телеглядачі все одно буквально обривають телефони.

„Ми найактивніших таких наших співрозмовників уже впізнаємо

по голос у,  – говорить пані Галина. – Серед  них є особливо активні,

котрі використовують ненормативну лексику. Вони чомусь вважають,

що, якщо платять за електроенергію, то ми повинні забезпечити їм

ідеальний супутниковий зв’язок. І висловлюють своє невдоволення

– часом дуже&дуже брутально. Зазвичай, ми намагаємося якось

заспокоїти людину, пояснити, що й до чого. І якщо телеглядач хоче

зрозуміти ситуацію, він нас уважно вислухає, збагне суть проблеми”.

На запитання, чи не бояться працівники ОРТПЦ чергувати в

грозову ніч, адже телевежа є фактично громовідводом, зв’язківці

відповідають, що особисто їм – зовсім не страшно. Звичайно, буває,

що блискавка влучає у вежу. Але все обладнання – заземлене.
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Що упало – те не пропало!

Головне, дотримуватися техніки безпеки! „Траплялися у нас випадки,

коли між апаратурою та заземленими частинами, наприклад,

паровим опаленням, проскакують такі розряди з метр завдовжки.

Тому в цей час не бажано знаходитися поруч із металевими

предметами...” – наголошують зв’язківці.

Свою роботу Галина Глєб дуже любить. Каже, що інакше просто

й бути не могло. „У нас – сімейна династія зв’язківців: я, чоловік,

моя донька, зять, брат чоловіка, його дружина... Всі закінчили

Одеський інститут зв’язку. Сподівають, що й наші онуки продовжать

цю традицію!” – посміхається Галина Миколаївна.

Галина Глєб, навіть у вільний від роботи час, телевізор дивиться.

Каже, не може обійтися без улюблених телепередач. Але найкращий

відпочинок для неї – спілкування з малим онуком. Це, за словами

Галини Миколаївни,  „надзвичайно позитивний екстрим”.

А от Анатолій Булацен щоразу свій відпочинок урізноманітнює.

Він уже стрибав із парашутом, здійснював мандрівки на лижах та на

велосипеді, рибалив, купався в крижаній ополонці... Адже ця

професія потребує чудової фізичної форми. Тому й до лікарів

Анатолій Борисович звертається лише раз на рік – коли зі своїми

співробітниками проходить медкомісію. Говорить, що такій

відданості своєму фаху та своєрідному способу життя навчився у

матусі, яка десятки років пропрацювала зв’язківцем.

Взагалі ж, кожен, хто хоча б раз видерся на Чернігівську

телевежу, назавжди вилікується від усіляких депресій і навчиться

по&справжньому цінувати життя. А ще – стане філософом, бо наш

світ із висоти  пташиного польоту здається зовсім іншим – кращим!

                                                                                                     6.09.2006
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Розділ IV

ЧЕМПІОНИ

ОЛІМПІЙСЬКА ЧЕМПІОНКА
Чернігівка Наталія Скакун –  людина зі світовим ім’ям. Чем�

піонка світу та Європи з важкої атлетики, вона тріумфально

перемогла на Олімпійських іграх у категорії до 63 кг. Причо�

му наша землячка підкорила 135�кілограмову штангу, вдвічі

важчу за саму Наталю! Ще одна її мрія збулася після Олімпі�

ади – вона народила сина.  Але Наталія вже тренується в

спортзалі і не збирається йти з великого спорту.

Тренер підбадьорював: „Поїдемо на

Олімпіаду, виграємо  золоту медаль, а

повернешся – народиш дитинку...”
Наталія Скакун тепер постійно мешкає в нашому місті. Власне, у тому

мікрорайоні практично кожен житель навколишніх будинків залюбки

пояснить вам,  як розшукати оселю олімпійської чемпіонки. Її сусіди

дуже шанують. Кажуть: доброзичлива і чуйна, зовсім позбавлена

„зіркової” хвороби. Її двокімнатна квартира знаходиться на 14 поверсі.

Погодившись на зустріч, Наталя завчасно відчинила двері, щоб не

розбудити десятимісячного сина. Але малий Микитка одразу ж

прокинувся і активно допомагав мамі спілкуватися з журналістом: щось

постійно коментував на своїй немовлячій мові і раз&по&раз намагався

вхопити диктофон.

Після народження сина Наталія схудла на 10 кілограмів і зараз ця

тендітна красуня виглядає, мов фотомодель, – хоч завтра на

обкладинку будь&якого найвишуканішого журналу. Власне,  Наталя

вражала своєю елегантністю й раніше. Просто не вірилося, що ця

струнка жінка – чемпіонка Олімпійських ігор із важкої атлетики.
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Але сама Наталія запевняє – нічого дивного: „Раніше вважалося, що

це – не жіночий вид спорту. Та я на власному досвіді переконалася: всі

заяви, що важка атлетика начебто шкідлива для здоров’я, – міф. Ось я

народила синочка: у мене – все нормально,  у нього – теж.  Багато дівчаток&

важкоатлеток, котрі тренувалися зі мною, народили чудових діточок і у

жодної немає проблем зі здоров’ям. Тому, коли жінка займається важкою

атлетикою, – це прекрасно! І взагалі, скільки можна нас недооцінювати?

Жінка, зокрема і в Україні, здатна, по&моєму, досягти навіть більшого,

ніж чоловік. Бо вона – працелюбніша та витриваліша і, якщо вже ставить

перед собою якесь завдання, то прагне його неодмінно виконати. А, крім

цього, встигає піклуватися про власну родину, вести домашнє

господарство, вирішуючи одночасно безліч проблем”.

Важкою атлетикою Наталя займається з дитинства. Вона була

дуже допитливою дівчинкою, котру цікавило буквально все на світі.

Одного разу побачила оголошення, яке її неабияк заінтригувало, –

про набір нової групи хлопчиків та дівчаток для тренувань у

спорткомплексі. Вирішила спробувати. І невдовзі зрозуміла: це –

саме те, що треба! Наталі надзвичайно сподобалося спілкуватися з

цікавими, неординарними людьми, їздити на змагання і перемагати.

„У мене – двоє тренерів: Олександр Риков та Василь Кулак,  –

розповідає вона. –  З Василем Григоровичем ми познайомилися на

зборах у Конча&Заспі. Це – дуже гарна людина і професіонал найвищого

рівня.  А Олександр Володимирович Риков – мій улюблений тренер.

Він для мене – мов другий тато! Постійно за мене хвилюється.  Ми з

ним разом складали графіки не лише тренувань, можна сказати,

планували цілі періоди мого життя. У скрутні хвилини він завжди мене

підбадьорював (наче жартома,  але це у нього якось дуже переконливо

виходило): „Ось поїдемо на Олімпіаду, виграємо там золоту медальку,

потім повернешся – народиш дитинку, а тоді знову почнеш тренуватися

– так ми і житимемо...”. Це – дивовижна людина, душевно щедра, про

яку можна сказати багато хороших і теплих слів. Я йому безмежно

вдячна за все”.
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Жінка, перед якою губернатор привселюдно

опустився на коліно
Мало хто знає, що на Олімпіаді Наталія Скакун виступала з

травмою спини. Це був справжній подвиг. „Коли ми готувались до

Олімпійських ігор,  у мене дуже боліла спина, – зізнається Наталя.

–  Десь було так – 50 на 50 – поїдемо ми чи ні.  Я завжди терплю до

останнього і тільки якщо це – вже зовсім нестерпно, тоді кажу,  що

мені болить...  Ми навіть привозили свого лікаря – Віктора

Васильовича Євтушенка, котрий  робив мені уколи, рятував, як міг.

Коли ми вирушали на Олімпіаду, то не очікували, що потрапимо в

трійку призерів. Адже через травму не могли тренуватися в

посиленому режимі, тож не знали, який покажемо результат...”.

Перемога була блискучою і справедливою. Мільйони вболівальників

з усієї України, які в ту, вирішальну для Наталі хвилину, затамувавши

подих, принишкли біля телеекранів, за мить уже святкували видатний

успіх чернігівки Наталії Скакун.

„Ой, ви знаєте, коли я штовхнула 135 кілограмів... – пригадує

наша землячка. – Була така радість, таке хвилювання! Ми всі разом

скільки працювали, йшли до цієї медалі, все терпіли! І я підбігла до

Олександра Володимировича Рикова, обняла його і заплакала...”.

Підкоривши Олімпійську вершину, Наталія стала однією з

найпопулярніших українських спортсменок.  Коли цього року в

облдержадміністрації 8 Березня вітали відомих чернігівок зі святом,

губернатор Микола Лаврик привселюдно опустився перед нею на

коліно, визнавши цим самим велику мужність та  неповторну

чарівність цієї жінки.

Звісно, Наталі – дуже приємно, що про неї не забувають. Проте

така увага аж ніяк не позначилась на її характері.  Адже вона – проста

жінка, котра народилася в селі. Тому вміє і землю обробляти, й по

господарству поратись. Отож і зараз встигає синочка виховувати,

смачно готувати, прибирати в квартирі.
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„Щоранку Андрій ніс мене на руках до ванни.

Він мене тримав, а я чистила зуби...”
Чоловік Наталі – Андрій – в усьому допомагає своїй коханій.

„Він – просто людина хороша, весела, – посміхається чемпіонка.

– Ми познайомилися ще в 1999 році.  Я тоді не мала жодних гучних

титулів. У нас склалися чудові, дружні стосунки.  А потім, у 2002&

му, ми почали жити разом. Ось тільки ніяк не виходить весілля

зіграти. Як не одне заважає, так інше. У моєї мами операції були

серйозні.  І тому ми не змогли зібрати всіх разом.  Адже хотіли не

просто розписатися, а влаштувати справжнє свято для наших

близьких і приятелів, щоб це весілля запам’яталося на все життя.

Але потім Микитка народився і знову часу не вистачає на такі

урочистості. Отож побачимо, як далі буде. Не вийде з весіллям, то

просто підемо в ЗАГС”.

Коли Наталія отримала травму, Андрій зворушливо доглядав за

нею. „Ми почали жити разом, – розповідає вона, –  а в мене,  після

чемпіонату Європи,   сильно заболіла спина.  Я навіть не могла сама

встати з ліжка. Тож вранці, коли прокидалася,  Андрій ніс мене на

руках до ванни.  Він мене тримав, а я чистила зуби...”.

Наталя переконана, що справжній чоловік здатний виконувати

будь&яку хатню роботу. Саме таким є  її Андрій. „У нас немає жодного

розподілу,  мовляв, ти робиш оце, а я – оте, – говорить чемпіонка. –

У нас – рівноправність. Якщо я не встигаю,  Андрій обов’язково

допоможе і навпаки, коли він надто заклопотаний,  я його

„розвантажую”.  Взагалі, я вважаю, що так і має бути.  Хоч, якщо

говорити відверто, то, звісно,  я більше командую.  Адже жінка – це

берегиня домашнього затишку. Вона краще знає, що для

цього потрібно. Проте, якщо питання – дійсно дуже важливе й

принципове,  Андрій свою точку зору завжди висловлює і,  лише

все зваживши спільно, ми приймаємо рішення”.
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Дещиця містики у пологовому будинку
У цю мить нашої розмови з Наталією її Микитка таки дотягнувся

до диктофону. Схопив його так міцно, що й не відбереш. Задоволено

посміхнувся: знайшов  нову дивовижну іграшку. Без сумніву,

хлопчик буде таким же спритним та допитливим, як його мама.

„Хороший синочок! Тьфу&тьфу&тьфу... Народився здоровеньким,–

посміхається Наталя. – Правда, ми пролежали у пологовому

будинку 10 днів, бо у нього жовтушечка була.  Але це зараз – у

багатьох дітей. А так... Ніяких патологій. Росте прекрасно! Єдине,

лікарі кажуть, трішки ваги перебрав. Він в мене у 8 місяців важив

11 кілограмів.  А тепер, в 10&тимісячному віці, – 11 з половиною.

Ріст – 76 сантиметрів. Великий хлопчик! Щодо зросту, то це – 

в тата. Все розуміє. Ось вчора приходила його хрещена зі своїм

чоловіком. Микитка сидів на ліжечку, а ми з кумою – поруч. Тут

Саша зайшов, кум мій. І кума запитала у дитини: „Це хто до нас

такий завітав?”. А синочок посміхнувся нам усім трьом,

підморгнув задоволено і впевнено відповів: „Дядя!”. Коли я прошу:

„Микитонько, дай мені чашечку”, він залюбки простягає саме ту

чашку, яка знаходиться біля нього. Це у нас ніби гра така. Справді,

кмітливий мужчина”.

Наталія розповідає неймовірний випадок, який трапився з нею у

пологовому будинку: „Коли я народила Микитку 26 жовтня о 6&тій

годині вечора,  мене відвезли в палату.  Заходить медсестра, запитує:

„Ваше прізвище?”. Я відповідаю: „Скакун”. Вона пішла, але згодом

повернулася: „То як Ваше прізвище? Я не зрозуміла...”. Повторюю

їй: „Скакун”.  Вона так дивиться на мене, знизує плечима. „Та що

сталося?” – кажу.  Виявляється, молода жінка, яка цього ж дня

переді мною народила (нас із нею в одну палату поклали) – теж

Наталія, а прізвище у неї – Сакун.  Розумієте, в одній літері різниця!

І як це не дивно, але в її чоловіка – також ім’я Андрій.  І вона теж

народила сина! Ну просто містика якась!”. (сміх)
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„Вболіваю завжди за своїх – за українців!”
Наталія Скакун вже ходить на тренування. І мріє про нові

перемоги. Підтримувати гарну форму допомагає мамі і Микитка. Як

і більшість малюків, він дуже любить, коли Наталя носить його на

руках: гойдає, заколисує, трішки підкидає в повітря, стрімко піднімає

над собою... Тому подібне відбувається протягом цілого дня. Чого

не зробиш заради синової втіхи!

Втім Наталя дивується: все&таки вона – важкоатлетка, олімпійська

чемпіонка, а як з такими навантаженнями вдається впоратися звичайній

жінці? Адже це – все одно, що постійно вертіти в руках 11&

кілограмову гирю!

„Хотілось би знову виступити на чемпіонаті світу, Олімпійських іграх,

– говорить Наталя. – Але, відверто скажу, до наступної Олімпіади,

очевидно, не встигну вийти на належний рівень. Звичайно, я старатимуся.

Проте надто багато часу та сил забирає Микитка. А якщо умовно покласти

на одні ваги сина і ще одну золоту медаль, то, звісно, я обираю сина. І

все&таки перспективи у мене є. Адже, як запевняє мій дорогий тренер

Олександр Володимирович Риков,  у жінки, котра народила дитину,

оновлюється організм. Тож я можу здобути олімпійське золото. Взагалі,

тренер мене налаштовує на краще. І я відчуваю в собі таку силу! Власне,

я – не ветеран. Мені – лише 25 років. А для важкої атлетики це – не вік”.

Наталя залюбки водить машину, дивиться телесеріали та слухає

музику. Їй подобається, як співають дуетом Таїсія Повалій і Микола

Басков. А ще Наталія Скакун, за першої ліпшої нагоди, вболіває за

боксерів Володимира й Віталія Кличків та  інших наших спортсменів,

незалежно від того, на яких саме змаганнях вони виступають. „Хай

хтось із них поки що навіть не дуже відомий, – говорить Наталя. –

Головне, всі вони – наші співвітчизники, українці”.

                 20.09.2006

P.S. Нині олімпійська чемпіонка Наталія Скакун мешкає в

двоповерховому будинку в селі Лебедин, під Борисполем. Її

громадянський чоловік помер і Наталя не захотіла залишатися з
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маленькою дитиною в Чернігові – продала квартиру й переїхала до

мами. Згодом вийшла заміж, народила донечку – Ганну. Чоловік Іван

працює водієм, він на сім років молодший за свою дружину. Наталя

Скакун і зараз – тендітна й вродлива. Кохана дружина і турботлива

матуся: пере, прасує, прибирає в домі, вміє і любить смачно готувати.

Запевняє, що щаслива: родинний затишок їй подобається не менше,

ніж блискуче спортивне життя. Тренер Наталії – Олександр Риков

– за видатні досягнення (адже виховав чемпіонку і призерів

Олімпійських ігор) став почесним громадянином Чернігова.

МАРАФОНЕЦЬ
Чернігівець Геннадій Костянов –  людина легендарна. Він

пробіг майже всю Європу, змагався у пустелі Каракуми та на Аф�

ганському кордоні, коли поряд тривала війна – падали снаряди і

свистіли кулі. А всього на рахунку прославленого спортсмена, чем�

піона світу серед ветеранів – 99 марафонських дистанцій, багато з

яких були переможними. Але не всі знають, що такого видатного

успіху Геннадій  Іванович досягнув після дуже тяжкої недуги –

інсульту. Паралізований і, здавалося б, безнадійно хворий, 5 років

він мужньо боровся за своє життя. І переміг!

„З 10�метрової висоти мені на голову

впала цеглина...”
Так  сталося, що самостійне життя Геннадія Костянова почалося в

12 років. Він народився в Узбекистані, в родині військового. Батьки

переїжджали з місця на місце, надавши сину повну свободу. А роки

були повоєнні, складні. Доводилося виживати, буквально доводити

своє право на існування, нерідко порушуючи закон. „Я був босяком...

– зізнається Геннадій Іванович. –  Ми билися по&справжньому – вулиця

на вулицю. Лупцювали один одного всю ніч. Не так, що хтось комусь

трішки врізав та й розійшлися. Ні! Я,  мов зараз,  пам’ятаю станцію
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Русатьєвську в Середній Азії: як почнемо увечері „рубатися”, так потім,

залежно від того, чия гору бере,  або ми їх женемо, або вони нас женуть

і лупцюють – 30 кілометрів поспіль через степ. А потім вранці чіплялися

до поїздів – товарних, пасажирських (на дахи, під вагони) і якось

добиралися додому...”.

При цьому Геннадій Костянов не пригадує жодного конфлікту,

пов’язаного з національним питанням. „У нас поряд у селищі жили

кримські татари, німці, чеченці, – розповідає він.  – Дружили, допомагали

один одному. Знаєте, якби тоді хтось сказав мені, що пройде час і станеться

ось така жахлива різанина в Чечні чи десь інде, я б такого „пророка”

добряче відлупцював, наскільки це здавалося б нереальним...”.

Невідомо, як би склалася подальша доля юнака, коли б не його

друг – Сашко Грязнов. Старший і досвідчений товариш наполягав,

що Геннадій повинен взятися за розум, стати професійним

спортсменом, здобути гідну професію, бо він створений для чесного

життя. У цій пораді не було б нічого дивного, якби Сашко Грязнов

не був... відомим кримінальним авторитетом, так званим „злодієм у

законі”.

Проте Геннадій Іванович свого приятеля послухався. Став

будівельником, майстром спорту з боксу – чемпіоном Андижанської

області, успішно грав у футбол за місцевий „Спартак”.

Одного разу його начальника перевели на роботу до Чернігова,

а той запросив із собою кращих працівників. Відтоді майже 40 років

Геннадій Костянов мешкає у нашому місті.  Бокс та футбол після

переїзду він облишив і... почав бігати – спочатку просто для власної

втіхи,  а потім з’явилися й перші серйозні успіхи на різноманітних

змаганнях. Життя здавалося безхмарним і прекрасним. Аж раптом

несподівано сталася трагедія.

„Трапився інсульт у мене – в 1974 році, внаслідок виробничої

травми, – розповідає Геннадій Іванович. – Уявіть собі: з 10&метрової

висоти мені на голову впала цеглина... Я втратив свідомість, стався

крововилив, мене паралізувало, відняло мову...”.
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„Це був супермарафон: 1650 кілометрів

я з друзями пробіг за 17 днів...”
Це тривало 5 років. „А потім я сам себе відновив, – продовжує

Геннадій Костянов. – Спочатку ходив: сто метрів, триста, п’ятсот,

далі – кілометр, 5, 10, 20, 30 км, а тоді побіг. І ось так добігався, що

з Чернігова в Прагу супермарафон влаштували – у 1988 році. Я

домовився з чеськими друзями, визначив маршрут. Відверто

кажучи,  ніхто не вірив, що у мене вийде. 1650 кілометрів ми пробігли

за 17 днів. У нашій команді було 15 спортсменів...”.

За своє життя Геннадій Іванович пробіг 99 марафонів. У 1992

році тріумфально переміг на чемпіонаті світу серед ветеранів у

Берліні. Тоді змагалося 392 учасника зі 130 країн. А одного разу

Геннадій Іванович біг... цілу добу, здолавши 236 кілометрів. Це

трапилося в Ленінграді, на змаганнях „Пізнай себе”. У такий спосіб

Геннадій Костянов вирішив відсвяткувати своє 50&річчя.

„На таких дистанціях, зазвичай, „накривають” столи, – говорить він. –

Ставлять сік, воду, хліб із сіллю. Стоять намети. Стомився – можеш

відпочити, навіть поспати. Дехто так і робить: пробіг 100 км і лягає трохи

покімарити. А я так не можу: якщо вже взявся бігти добу, то біжу! Звісно,

перші 40&50 кілометрів – важкувато, а потім уже все відбувається, так би

мовити, на „автопілоті”, інтуїтивно: біжиш і біжиш, нічого не відчуваєш...”.

З однодумцями Геннадій Костянов не раз бігав рідною Чернігівщиною:

„Скажімо, за таким маршрутом: Чернігів – Городня – Корюківка –

Семенівка – Новгород&Сіверський – Сосниця – Мена – Березне –

Чернігів. 420 кілометрів легко, із задоволенням, долали за сім днів...

Потім я бігав у пустелі Каракуми – по пісочку...  Мандрував у високогір’ї:

за маршрутом Душанбе – Хорог, вздовж кордону з Афганістаном.

Тоді війна тривала, зовсім поруч стріляють, а ми собі біжимо...”.

Геннадій Іванович переконаний: давня легенда про хороброго воїна,

який  у повному спорядженні, пробіг 40 кілометрів і загинув, але все&таки

встиг повідомити про довгоочікувану перемогу римлян над 
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ворогами, – абсолютна правда. А сучасну дистанцію

42 кілометри 195 метрів марафонці почали долати завдяки... англійській

королеві: якось вона сиділа на балконі і захотіла бачити старт та фініш

змагань. Отож, аби догодити Її Величності, дистанцію дещо збільшили...

„Я відчуваю велике задоволення від зустрічей з друзями, –

посміхається Геннадій Костянов. – Коли приїжджаю на змагання до

Санкт&Петербурга, Москви, Таллінна, Риги, Мінська, Берліна,

Ганновера та інших місць, то скрізь маю чудових приятелів. У мене –

дуже багато друзів і серед марафонців&американців,

бельгійців, росіян... А що може бути кращим за розкіш людського

спілкування?! А по&друге, пробіг марафон – і місяць літаєш, мов на

крилах. Буквально не відчуваєш власного тіла – така легкість у всьому”.

„Коли марафон пробіжиш, ще дужче

жінку хочеться!”
Якоїсь особливої дієти Геннадій Костянов не дотримувався. Спав, як

і звичайна людина. Але за місяць до кожного марафону щодня пробігав

по 14 кілометрів. Тобто за 30 днів –  420 км. За такої підготовки будь&яке

змагання не становило для Геннадія Івановича жодних проблем.

Взагалі ж, на думку Геннадія Костянова, цим видом спорту

не варто займатися жінкам: „Бо це – не жіноча справа.

Для представниць прекрасної статі є аеробіка, танці, художня

гімнастика, балет, ігрові види спорту... А щоб годинами „товкти”

ногами по асфальту – треба бути фанатом, Мужчиною.  Жінці, я

вважаю, таке не личить.  Хоч у моїй команді були жінки, які бігали

марафон. Їм хотілось, то як я міг заборонити?!”.

А ось для чоловіків, переконаний Геннадій Іванович, біг на такі

дистанції – дуже корисний. Але має бути 1&2 марафони на рік – не

більше. Тоді організм встигає як слід відновлюватись і людина

перебуває в оптимальній фізичній формі. Та й бігати по 42 кілометри

потрібно до 60 років. Адже у поважному віці суглоби стають
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нееластичними, тому істотно збільшується навантаження на хребет...

Проте Геннадій Костянов визнає, що сам ці неписані правила постійно

порушував – надто вже нестримним було прагнення вкотре випробувати

себе в екстремальних умовах.

А ще Геннадій Іванович весело спростовує обивательські міркування

про те, що подібний спорт перешкоджає... інтимним стосункам:

„Навпаки! (сміх) Коли марафон пробіжиш, все нормально (сміх). Ще

дужче жінку хочеться! Справді, перші 1&2 години після марафону треба

відпочити.  А потім – гори можна звернути! Ми, відбігавши, збиралися:

танцювали, співали, так веселилися, аж гай гудів! Дехто з незнайомих

людей дивувався – запитував, що це за навіжена компанія? Раптом

хтось давні скарби знайшов чи мільйон у лотерею виграв і тепер просто

шаленіє з радощів? І можете собі уявити, яке отетеріле обличчя було у

чоловіка, коли йому пояснювали, що ці добродії дві години тому

пробігли 42 кілометри і тепер святкують цю подію... Запитайте у будь&

якого марафонця, він вам те ж саме відповість: цей спорт продовжує

статеве життя і збільшує сексуальність. Справжньому марафонцю ніяка

„Віагра” не потрібна!” (сміх)

„У Бельгії я загубив 10 тисяч доларів, але

перехожий, знайшовши мою сумочку,

повернув гроші!”
Звісно, протягом такого тривалого спортивного життя з Геннадієм

Костяновим траплялося немало цікавих і курйозних історій. „Було це

на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів – у Бельгії, в місті

Брюгге,  – пригадує він. – Коли ми туди приїхали, я зайшов до магазину.

Щоб поміряти  брюки, зняв пасок, на якому висіла сумочка, а там –

наші з дружиною паспорти і... 10 тисяч доларів. Ну, я брюки поміряв та

пішов собі, а сумочку забув... І лише в кав’ярні спохопився –  сумочки з

грошима немає! Це ж – великі гроші і не лише мої –ціла команда з

Чернігова автобусом на чемпіонат світу приїхала”.
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Геннадій Іванович мерщій помчав у магазин, та касирка тільки

плечима знизала: нічого, мовляв, не знає, не бачила у мене тієї

сумочки, тож і в поліцію заявляти не буде – для чого псувати

репутацію їхньому закладу... Але Геннадій Костянов, звичайно, не

заспокоївся – побіг до центральної поліції, де його змушений був

прийняти місцевий комісар. Він уважно вислухав, знайшов у

комп’ютерній мережі схему того самого магазину, поводив туди&

сюди „мишкою”: „Все, – каже, – немає вашої сумочки, мов вітром

здуло! Нічого не вдієш – шансів на те, що вона знайдеться, – нуль...”.

„Тільки&но зібрався в розпачі піти з поліції, відчиняю двері, а назустріч

– юнак із моєю сумочкою! – розповідає Геннадій Іванович. – Ой, що в

поліції почало творитися! Вже ми там наобіймалися й націлувалися! Цей

юнак, Вільям, саме тоді власний котедж будував, тож  йому дуже були

потрібні кошти. Але він – людина віруюча. Каже: „Якби я чужі гроші

привласнив, Бог міг покарати мене чи моїх дітей”. Тому, не вагаючись,

відніс знахідку в поліцію... Знаєте, ми з ним досі дружимо. Приїжджаємо

до Бельгії – завжди подарунки веземо. Ось який стався випадок,  наче

казка. Коли згадую,  такі почуття душу переповнюють!”.

Нині Геннадію Івановичу – 69 років. Марафонські дистанції він

уже не бігає, але й зараз сповнений сил та енергії. Ще в 1985&му

Геннадій Костянов організував у Чернігові клуб любителів бігу

„Баргузин”. І з того часу проводить у рідному місті змагання, в яких

беруть участь не лише професійні спортсмени з України та закордону,

а й тисячі чернігівців: від п’ятирічних малюків – до людей поважного

віку. А ще Геннадій Іванович мріє провести на Придесенні чемпіонат

світу чи Європи з легкої атлетики для ветеранів. Можливості такі є,

але потрібна підтримка влади й меценатів.

А завершити розповідь про видатну людину – Геннадія Костянова –

хочеться дещо несподівано. Адже Геннадій Іванович – не лише спортсмен.

Він – автор чотирьох прозових та поетичних книг, одна з яких перемогла

на Чернігівському обласному конкурсі „Краща книга року”. А деякі його

пісні, як то кажуть, пішли в народ. В усякому разі, саме народною вважає
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пісню „Скрипач” Михайло Шуфутинський. Хоч у неї є автор – Геннадій

Костянов. А доволі відому баладу „Шут” („Как шут влюбился в королеву...”)

Геннадій Іванович написав ще у 18&літньому віці – тобто в 50&тих роках

минулого століття! Відтоді він і виконує її в Україні та за кордоном – перед

друзями&марафонцями. Багатьом пісня сподобалася, дехто навіть

придумав власні строфи. Тому тепер, в різних регіонах нашої держави, а

також в Росії та інших країнах колишнього Радянського Союзу, існує

одразу декілька варіантів цієї пісні. А в оригіналі балада напрочуд органічно

звучить у виконанні автора – знаменитого марафонця Геннадія Костянова.

                                                                                                    5.07.2006

ЦЯ ТЕНДІТНА АЛІНА БОЙКОВА
63�кілограмова українка – чемпіонка світу з боротьби

сумо –  перемогла у поєдинку суперницю з Японії вагою

півтора центнери!

„Коли перемагаю, відчуваю справжній

екстаз!!!”
Боротьба сумо і тепер сприймається в Україні, як надзвичайна

екзотика. Тим більше, коли йдеться про змагання прекрасної статі.

Хоч, скажімо, в Японії, де багато століть тому з’явилася ця видовищна

боротьба, чемпіони сумо й зараз вважаються національними героями.

Здавалося б, ну які шанси у юної тендітної дівчини з Чернігова

порівняно з такими досвідченими і могутніми спортсменками з Азії?!

Але одного разу наша Аліна Бойкова, яка важить 63 кілограми,

вийшла на двобій проти 140&кілограмової японки й перемогла.

Це сталося торік на командному чемпіонаті світу з боротьби сумо. Кожну

країну там представляли три найкращі спортсменки – будь&якої вагової

категорії. Збірна нашої держави змагалася за „бронзу” з традиційно дуже

сильною командою Японії. За нічийного рахунку 1 : 1,  у вирішальному

поєдинку зійшлися чернігівка Аліна Бойкова та її іменита суперниця, яка
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подумки вже святкувала перемогу. Але сталося неймовірне.

„Я вийшла проти японки, – розповідає Аліна. – Це була така

величезна, грізна тьотя. Вона так на мене люто блиснула очима! Груди

великі, руки&ноги – теж... З першого разу у мене не вийшло її кинути.

Але з другої спроби я повністю її повалила. Вона аж рохкати почала від

розчарування! Я була впевнена, що виграю, адже не могла підвести

команду. Потрібно було довести, що ми, українці, теж на щось здатні”.

Це – не перший великий успіх Аліни. У 2004&му вона перемогла

на чемпіонаті світу. А минулого року здобула „золоту” медаль на

всесвітніх іграх із неолімпійських видів спорту у ваговій категорії

до 65 кілограмів. Це – найпрестижніші змагання для борців сумо,

які проводяться раз на чотири роки. Тепер Аліна Бойкова –

заслужений майстер спорту з сумо, майстер спорту міжнародного

класу з самбо та майстер спорту з дзюдо. Президент України

нагородив її орденом „Княгині Ольги”.

Незабаром у Аліни – день народження. Їй виповниться 21 рік. А

вісім років тому 13&літня дівчинка вперше сама прийшла в секцію

боротьби. Батьки, коли дізналися про  несподіване захоплення

доньки, спочатку хвилювались – як Аліна впорається з такими

навантаженнями. Але всі побоювання виявилися даремними.

„Дехто вважає, що дівчата займаються боротьбою, щоб захистити

себе, продемонструвати силу перед хлопцями. Але насправді це –

зовсім не так, – запевняє Аліна. – Я пішла на боротьбу, бо мені це

сподобалося. Це – моє! Я просто люблю боротися. Такий кайф! Коли

я перемагаю, то відчуваю справжній екстаз!!!”.

„Хто добре танцює, той добре і бореться. Треба

вміти відчувати партнера...”
Якщо ви зустрінете Аліну в місті, то нізащо не здогадаєтеся й

просто не повірите, що ця симпатична, зовсім не атлетичного вигляду

дівчина – чемпіонка світу з сумо.
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„У боротьбі дівчина свою жіночність не втрачає, – переконана

Аліна, –  швидше навпаки. По&перше, це – здоров’я. І взагалі, є такі

дівчата худюсінькі, мов скелети, яким трішки підкачатися не

завадить. Попу можна красиву заняттями зі штангою зробити чи

фігуру, спину рівну”.

Ідеальних чоловіків, звісно, не існує, але, якщо говорити про якісь

симпатії до мужчин, то Аліні подобається боксер&професіонал Костя

Дзю. – Подобається його зачіска – прикольна косичка: „Він – такий

маленький, живенький, веселий, класний. Дуже ексцентричний і

цікавий, як особистість”.

Аліна Бойкова – студентка Чернігівського педуніверситету. Навчається

на факультеті фізичного виховання. Вміє вишивати та в’язати крючком.

Любить кінокомедії та фільми жахів. Обожнює музику – улюблені групи:

„Океан Ельзи”, „ВВ” та „Мумій троль”. Молодша сестра Аліни – 15&річна

Юля – фахово займається сучасними танцями, виступає в ансамблі

„Парадокс”. Намагається не відставати від сестри й Аліна: „Ходжу на

дискотеки – дуже люблю танцювати! У боротьбі взагалі – хто добре

танцює, той добре і бореться. Треба вміти відчувати партнера...”.

Аліна Бойкова пишається своїм наставником – заслуженим

тренером України Анатолієм Маркіним. А Анатолій Миколайович про

свою вихованку розповідає так: „На килимі, якщо на неї подивитися,

це – левиця. Але за килимом вона – людина скромна: і в побуті, і в

стосунках із подругами. Сильні жінки навпаки у житті поводяться

виваженіше.  Вони – впевнені в собі, тому благородні та лагідні”.

Найкраща подруга Аліни – Наталія Смаль, чемпіонка світу з

боротьби самбо та призерка чемпіонату Європи з дзюдо, – також

вихованка Анатолія Маркіна. „Дівчата – вони у мене такі цікаві самі

по собі. Чарівні, душевні. Мужчинам дуже подобаються. Ви знаєте,

тільки встигаю відбиватися...” –  посміхається Анатолій Миколайович.

Анатолій Маркін працює у чернігівській ДЮСШ „Олімпієць”. Тут

займається боротьбою більше триста дітей: від 7&ми до 25&ти років.

Дівчат – близько 30&ти, але саме вони – справжні лідери. Вболіває
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за наших спортсменів і такий потужний, на думку Аліни Бойкової,

мужчина, як міський голова Олександр Соколов. І, звісно, за такої

підтримки чернігівські дівчата не бояться будь&яких суперниць –

навіть грізних японок вагою під півтора центнери!

                    1.01.2006

P.S. У 2009 році на всесвітніх іграх із неолімпійських видів спорту

українка Аліна Бойкова впевнено здобула „золоту” медаль, а в

2010Bму знову стала чемпіонкою світу та Європи з боротьби сумо.

МАТИ КРАСИВЕ ТІЛО МОЖНА

НАВІТЬ У 70!
Чернігівська міська федерація бодібілдингу та фітнесу –

дуже молода. Офіційно культуристи з’явилися у нас в 2002

році. А зараз їх – близько 200. Проте професіоналів, які

дійсно досягли певних вершин, зовсім небагато. Адже боді�

білдинг вимагає неабияких жертв.

„Щодня з’їдаю кілограм сиру, 10�15 варених

яєць, 400 грам м’яса або риби...”
30&річний Андрій Кисіль за статурою схожий на Аполлона. Чи –

Атланта, котрий тримає небо. Чоловіка з такими біцепсами десятою

дорогою обійде будь&який хуліган. Андрій – чемпіон області і призер

чемпіонату України з бодібілдингу. Вага – 105 кілограмів. Раніше

займався боротьбою та рукопашним боєм. А два роки тому захопився

культуризмом. Щоб досягнути успіху, змушений був відмовитися

від звичного харчування. Тепер він їсть, як справжній богатир.

„Щодня з’їдаю кілограм сиру, 10&15 яєць варених, 400 грам м’яса

або риби, – розповідає Андрій. – Сир – нежирний, м’ясо –

теж. Плюс, звичайно, овочі&фрукти у дуже великих кількостях.

Обов’язково – рис, гречка. А ось макарони споживаю рідко.
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Смаженого практично не їм. Солодощі дозволяю собі лише іноді...”.

Після інтенсивних, потужних тренувань на різноманітних

тренажерах у спортзалі (це – 3&4 години щотижня) Андрій потребує

гарного відпочинку: „Сплю щодоби не менше 10&11 годин. І в дні

відпочинку тримаюсь якомога далі від тренажерів. Звісно, можна

відпочивати біля телевізора, але є ще дуже непоганий варіант – у

компанії з вродливою дівчиною...”.

Також Андрій може пограти у футбол чи баскетбол. Або

полежати на дивані з книжкою. Взагалі, читає він досить багато,

особливо фентезі. А тепер зацікавився й класикою. Незадовго до

телевізійного показу серіалу „Майстер і Маргарита”, прочитав роман

Булгакова.

Андрій Кисіль вважає бодібілдинг дуже красивим, вишуканим

та видовищним спортом. Адже це – не лише демонстрація

неймовірних м’язів. У довільній програмі спортсмену необхідно

розкрити свої кращі якості. Він повинен володіти бездоганною

пластикою, буквально зачаровувати глядачів. Бути особистістю на

подіумі. Тільки за таких умов можна розраховувати на визнання.

„Дивитися на таке – дуже приємно, – говорить Андрій. – Але це –

вид спорту, на якому не заробиш мільйони. Навпаки бодібілдинг завдає

відчутних збитків сімейному бюджету. Адже всі спортивні харчові

добавки, які ми використовуємо, дуже дорого коштують. Ті продукти,

що я собі купую, – не з дешевих. Плюс ще й відповідна фармакологічна

підтримка: постійно потрібні вітаміни, мікроелементи.  Їх  теж намагаюсь

добирати найкращої якості”.

Андрій Кисіль працює інструктором у спортивному клубі і значну

частину своєї зарплати витрачає саме на те, щоб постійно перебувати

у чудовій формі. І справа не лише в спортивних амбіціях. „Коли у

людини красиве тіло, вона – життєрадісна та впевнена у своїх

силах”, – запевняє Андрій. Тому зазвичай його можна побачити

спокійним та усміхненим.
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„Мій Андрій – ідеальний чоловік!”
Безперечно, мій співрозмовник надзвичайно подобається

жінкам. Але Андрій запевняє, що вже зустрів ту, єдину, заради якої

готовий навіть дістати зірку з неба.

„Мою кохану звати Людмила, – розповідає він. – Вона –

дивовижна, красива. Ми – однодумці. Люда тренується разом зі мною

у тренажерному залі – займається бодіфітнесом. Це – спорт, який

покращує пропорції тіла. Таких дівчат можна завжди виокремити на

вулиці: пряма спина, горда постава, красиві ноги, вузька талія. Тобто

це – можна сказати, ідеал будь&якого чоловіка”.

Людмила Нічай працює операційною медсестрою в лікарні. У

тренажерний зал торік навесні її привів Андрій. „Мені надзвичайно

сподобалося, – каже Люда. – Я побачила тут дуже красивих чоловіків.

Це мене й надихнуло зайнятися бодіфітнесом. Для жінки, я думаю,

це – ідеальний вид спорту. Він підкреслює жіночність. Увечері

приходжу з роботи додому стомлена, але все одно збираюсь і йду в

спортзал. Бо жінка повинна завжди бути гарною: щодня, за будь&

якої погоди”.

Люда переконана, що її Андрій – ідеальний чоловік: „Я не можу знайти

жодної негативної риси. У нього багато сил, енергії, емоцій. Після занять

бодібілдингом його сексуальна активність не знижується, а навпаки

підвищується. Це – єдиний чоловік, якого я кохала і кохаю! Він для мене –

все. Всі мої мрії, бажання, втілення всієї чоловічої краси та сили”.

„Культуризм загартовує не лише тіло, а й дух, – переконана чемпіонка

області з бодіфітнесу Олена Глушак. – Адже не кожна людина може

витримати те, що спортсмен, готуючись до змагань. За три тижні до

чемпіонату ми переходимо на жорстку дієту. Наприклад, взагалі не

вживаємо солодкого та солоного.  В цей час організм позбавляється

зайвої ваги. Ні граминки жиру – залишаються тільки м’язи”. Олена каже,

що перед чемпіонатом області схудла на 5 кілограмів. А деякі

чоловіки взагалі втрачають до 10 кілограмів своєї ваги.

„Кілька років тому федерація бодібілдингу та фітнесу презентувала

Чемпіони
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у Чернігові власний спортивний клуб. На його відкритті побував і міський

голова Олександр Соколов, – розповідає секретар федерації Валерія

Побурінна. – У 2003 році ми  провели в Чернігові змагання за кубок

України, на які з’їхалося більше 200 спортсменів з різних регіонів нашої

держави. Відтоді ми двічі на рік організовуємо чемпіонати області. У

квітні – відкритий чемпіонат за участю культуристів з інших областей,

а у вересні&жовтні – змагання для спортсменів Чернігівщини”.

Валерія Побурінна вважає, що бодібілдинг – це не лише спорт, а

ще – синтез  науки, культури, мистецтва і шоу. Культуризмом можна

успішно займатися навіть у похилому віці. Мати красиве тіло не завадить

і 70&річному дідусеві. Власне, тоді й дідусем його ніхто не називатиме!

                                                                                                12.01.2006

ОСОБЛИВА ПРИВАБЛИВІСТЬ

ЖІНОЧОГО ФУТБОЛУ
Якщо жінка гасає по полю з м’ячем, то теоретично це можна

назвати футболом. Адже, суто теоретично, чоловік теж може ви�

носити і народити дитину... Так одного разу пожартував гуморист.

Однак, будемо відвертими, для більшості наших співвітчиз�

ників жіночий футбол поки що залишається такою ж екзоти�

кою, як, наприклад, деякі страви китайської кухні.

Сьогодні про привабливість жіночого футболу розмірко�

вують чемпіони України з чернігівської „Легенди”.

Дружина тренера не ревнує його до

футболісток. Бо сама грає в команді...
Чернігівській „Легенді” – 18 років. „Вже – цілком повнолітня!” –

жартує головний тренер Сергій Умен. У нього піднесений настрій –

команда вчетверте стала чемпіоном України.  На запитання, як один

чоловік може одночасно порозумітися з двадцятьма жінками (а саме
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стільки футболісток нині виступають за „Легенду”), тренер одразу

серйознішає. Говорить, що приказка „І один у полі – воїн!” – не про

нього. Тут пліч&о&пліч працюють ще троє представників сильної статі:

директор клубу Володимир Магеррамов, помічник головного тренера

Валерій Третяков та лікар команди Володимир Андросов.

Свого часу Сергій Умен тренував чоловіків. Каже, що жінки – значно

емоційніші. „Вони відчувають усе глибше й гостріше, ніби бачать нас,

мужчин, наскрізь. А взагалі, у „Легенді” грають чарівні і розумні жінки”,

– переконаний Сергій Умен. Дружина головного тренера – Наталія

Ігнатович до футболісток його не ревнує, бо сама грає в команді.

„Як тренер, я ставлюсь до власної дружини в цьому колективі

точнісінько так само, як і до всіх інших. Можливо, ще вимогливіше,

– запевняє Сергій. – Вона для мене – такий же гравець, як і всі. Я

можу й нагримати на неї, якщо вона заслуговує. Проте ми

намагаємося залишати це за межами нашої оселі. Не завжди, звісно,

виходить, але прагнемо уникнути цього. Коли приходимо додому,

то там ми – чоловік і дружина. А тут – гравець і тренер”.

Сергій Умен  розповідає, що і в його доньки Вероніки, якій зараз сім з

половиною років, футбольний уклад життя вже в крові. Дворічною вона

почала їздити з батьками на матчі. Але свій шлях обиратиме сама.

„Якщо матиме справді велике бажання і талант, то чому б не стати

футболісткою?! Для дівчини – це цілком пристойна професія”, – вважає

Сергій Умен.

Чому жінка не може бути суддею на матчі

київського „Динамо” та „Шахтаря”?!
Зі своїм тренером абсолютно згодна півзахисник команди Алла

Лишафай. Вона закінчила Чернігівський державний інститут

економіки та управління, але не мислить себе без футболу.

„Наша команда – дуже весела і згуртована – не лише на полі, а й

за ним, – розповідає Алла. – Ми завжди вболіваємо одна за одну,
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допомагаємо в скрутну хвилину. А щодо висловлювань деяких

чоловіків про те, що, мовляв, футбол – не жіночий вид спорту,

давайте візьмемо для прикладу гімнастику. Я вважаю, що це – суто

жіночий спорт. Але чоловіки ним все&таки чомусь займаються! Хто

взагалі вигадав, що футбол – лише для мужчин? Ми не згодні! У

нас у команді всі – красиві та розумні, більшість має вищу освіту.

Приходьте  і ви переконаєтеся, що ми – не лише футболістки, а й

справжні жінки!” .

Власне, у кожної футболістки „Легенди” є свої шанувальники –

час уже власний фан&клуб створювати. „Їхала я на тренування, проте

не в спортивному, а в звичайному одязі, – продовжує свою розповідь

Алла. – Поруч опинився юнак. Поглянув на мене і каже: „Дівчино, я

знаю, як вас звуть”. „Ну і як?” – запитую. Посміхається: „Алла! Ви

– спортсменка, граєте в „Легенді”. Уявляєте, розповів про мене все!

Потім з’ясувалося, що він ходить на всі наші матчі. Запрошував у

кіно. Заміж кликав! Але серцю не накажеш... Залишилися з ним

добрими друзями”.

Дарія Мільчевська навчається в Чернігівському педуніверситеті.

Їй подобаються книги з психології, співачка Мадонна та фільм

„Гладіатор”. Але найбільше захоплення – футбол. З ним вона

пов’язує все своє подальше життя. „Звичайно, ми дуже любимо

футбол. Надзвичайно цікавим життям живемо! – бадьоро говорить

дівчина. – Чим займатимусь у подальшому, коли закінчу грати? Мрію

стати футбольним суддею вищої категорії. І, звичайно, хотілося б

судити не лише жіночі матчі, а, й, скажімо, двобій

київського „Динамо” з „Шахтарем”. Жінка теж може бути

висококваліфікованим футбольним арбітром”.

Даринка розповідає, що зараз футболістки „Легенди” постійно

грають із ветеранами чернігівської „Десни”. Спочатку чоловіки

поставилися до своїх колег скептично, не сприймали їх всерйоз. Але...

„Ми з ними зіграли, і вони одразу ж змінили свою точку зору щодо

жіночого футболу, – посміхається співрозмовниця. – Тепер кажуть,
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що ми навіть, в певних моментах, цікавіше граємо, ніж чоловіки. Бо

– інше мислення. Жінка залишається жінкою і на футбольному полі!

Зараз вони увесь час домовляються з нашим тренером, щоб із нами

грати. Ми для них – найжаданіший суперник”.

Гравці „Легенди” вже об’їздили півсвіту. Але кажуть, що

найкраще їм почувається все&таки у рідному Чернігові. Адже вдома

і стіни допомагають. Їм хочеться грати й перемагати найсильніших

суперників.

12.08.2007

P.S. У 2010 році чернігівська „Легенда” під керівництвом гоB

ловного тренера Сергія Сапронова (колишнього капітана футB

больної команди „Десна”) та директора клубу Володимира МаB

геррамова вшосте стала чемпіоном України.

МОРЖІ
Чернігівські моржі – найморжовіші в Україні! Саме це гас�

ло скандували у Києві шанувальники крижаної води після

впевненої перемоги нашої команди у фіналі всеукраїнської

Спартакіади із зимового плавання. Під керівництвом голов�

ного моржа – Едуарда Ткача – чемпіони�екстремали й зараз

тренуються на березі Десни.

– Ми з моєю дівчиною дуже любимо моржувати. І для здороB

в’я корисно! Після цього так хочеться великогоBвеликого коханB

ня…

– Ця вода – тепла, наче парне молоко!

– Купатися взимку – це навіть краще за секс...

– Пишаюсь, що я – моржиха. Ви подивіться: скільки тут

красивих людей!

– (маленька дівчинка) У нашій річці Десна водяться справжні

моржі. Вони взимку голі вибігають із сауни і, викрикуючи дуже
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цікаві слова, плюхкаються в ополонку…

(БліцBінтерв’ю з чернігівськими моржами: вечір, зима, 12 граB

дусів морозу)

„Як це – абсолютно голим залазити у

крижану воду?! Але я дав слово,

тож мусив його дотримати...”
Чернігівській команді із зимового плавання – вже 7 років. Нині

тут – 15 моржів. Половина з них – жінки. Жодних коштів, крім

призів за перемогу на чемпіонатах, вони не отримують. Кажуть, що

плавати у крижаній воді – це величезне задоволення.

Тренерові екстремалів Едуарду Ткачу – 65, а виглядає років на 10

молодшим. Тривалий час він виховував юних спортсменів у ДЮСШ, а

також працював викладачем Чернігівського педуніверситету. За своє

життя проплив таку відстань, якої б вистачило на кілька подорожей

довкола світу. А моржем став ще у студентські роки.

„Плавала крига по озеру, і ми засперечалися з друзями, що я

стрибну у воду й подолаю метрів 50, – пригадує мій співрозмовник.

– Взагалі, почувався дикуном, адже довелося голим залазити у воду,

однак я – чоловік, тож мусив дотримуватися свого слова.

Роздягнувся і стрибнув. Це – таке відчуття незабутнє, наче яскравий

спалах сонця”.

Відтоді Едуард Михайлович уже не уявляє свого життя без

крижаної води. А ще він колекціонує враження людей, які вперше

опинилися в ополонці.

„Зазвичай, серед моржів існує таке, – розповідає Едуард Ткач.

– Коли ми приводимо людину, яка повинна вперше стрибнути у воду,

то завжди це викликає такий радісний, незлостивий сміх. Адже

люди, коли пірнають, – швидко, різко, несподівано, – поводяться

дуже емоційно. Хтось кричить: „Ой, мамочко!”. Хтось  іншу лексику

вживає… Але в будь&якому разі, це завжди весело! А потім, коли
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людина виходить і їй нагадують: „Одягайся!”, вона не поспішає.

Каже: „Як добре! Як прекрасно! Не думав, що буде так”.

Костюми  моржів – це, як правило, одяг Адама і Єви. „Коли паришся

і заходиш у холодну воду, то бажано, звичайно, щоб на тобі не було

одягу взагалі, аби важливі життєві органи не переохолоджувались,–

пояснює Едуард Ткач. –  Бо мокрий одяг – плавки, труси, купальники

– довго висихають, забирають тепло й переохолоджують організм.

Тому більшість моржів купаються абсолютно голими. Це – цілком

природно! Люди займаються справою, тож на це ніхто не звертає уваги”.

„Найстаршому чернігівському моржу –

80 років, а наймолодший нещодавно

народився на світ!”
Хоч деякі наші билинні богатирі ще в сиву давнину стрибали в

ополонку, аби загартувати свій дух і тіло, зимове плавання – дуже

молодий вид спорту. Навіть правила у різних країнах суттєво

відрізняються. Наприклад, на чемпіонаті світу в Швеції скандинави,

користуючись правом господарів, вимагали, щоб спортсмени

пливли тільки з високо піднятою головою, не пірнаючи, і лише

брасом. В Україні ж моржам дозволяється використовувати будь&

який стиль. Головне, аби фінішувати якомога швидше.

„Шведи на нинішньому чемпіонаті запропонували ще такі

екстремальні змагання – хто довше просидить у холодній воді, –

пригадує Едуард Михайлович. – Виграли, до речі, представники

України та Росії. Крім слов’ян, ніхто тривалий час у такій холоднечі

не витримував! А потім була  екстремальна сауна. Змагалися, хто

довше там просидить при температурі 120 градусів. І через кожні

півгодини виливали по півлітра води на розжарене каміння. Ті, хто

париться, знають, яке це відчуття різкого обпікання...”.

Серед обивателів побутує думка, що, аби не застудитися, перед

купанням у холодній воді необхідно випити хоча б 50 грамів горілки. Але
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Едуард Ткач наголошує, що вживати спиртне незадовго до моржування

дуже шкідливо. Та й одразу після того, як вилізете з річки, робити це не

варто – тільки зіпсуєте увесь цілющий ефект. А користь від загартування

у зимовій річці, як стверджують науковці та медики, – величезна.

„Коли організм отримує такий заряд бадьорості, то, зрозуміло,

всі органи людини починають працювати чудово: від сексуальної

сфери – до серцево&судинної, – запевняє Едуард Ткач. – Дуже

благотворний вплив на імунну систему, на її оздоровлення. Можна

продовжити своє життя”.

Тому  Едуард Михайлович – прихильник раннього загартовування

дітей. Він знає цілі родини моржів, коли у холодній воді купаються

п’ятирічні малюки, їхні тато і мама, а також дідусі та бабусі.

Найстаршому чернігівському моржу – 80 років, а наймолодший

нещодавно народився на світ.

Проте, звісно, моржування – не панацея від усіх недуг. І людині,

яка має тяжку хронічну хворобу, перш ніж лізти в ополонку, потрібно

обов’язково порадитися з лікарем. Та й взагалі, ставати моржем, за

словами Едуарда Ткача, необхідно поступово. Спочатку можна просто

розтиратися вологим рушником, приймати контрастний і холодний

душ, а влітку щодня, за будь&якої погоди, купатися в річці.

Тільки за таких умов ви справді отримаєте надзвичайне задоволення

від занурення у крижану купіль. „І ні в якому разі не можна моржувати

наодинці – тільки гуртом”, – застерігає Едуард Михайлович. А взагалі,

він мріє про ті часи, коли взимку на березі Десни буде так само

багатолюдно, як і влітку. Адже всі моржі, за переконанням Едуарда

Ткача, – хороші люди!

31.12.2005

P. S. На жаль, земний шлях Едуарда Михайловича завершився.

Втім він таким і залишиться в нашій пам’яті – усміхненим,

чуйним, молодим душею. А головне, справа Едуарда Ткача

продовжується – все більше чернігівців приходить узимку на

берег Десни. Причому залюбки загартовуються і 17Bлітні юнаки
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та дівчата, і їхні дідусі та бабусі. Мені надзвичайно приємно

бувати у цьому товаристві. „Всі моржі – хороші!” – щиро

запевняв Едуард Михайлович. І, безперечно, мав рацію.

ПРЕФЕРАНС – ЦЕ СПОСІБ ЖИТТЯ!
Нещодавно в Черкасах завершилася першість України з

преферансу, бронзовим призером якої став чернігівець Ана�

толій Левін. Також Анатолій Геннадійович – чемпіон нашого

міста з цих картярських змагань. Але для нього то – не просто

гра, а спосіб життя.

– Преферанс – це така гра в карти на великі гроші, де всі

одне одного обдурюють...

– Я думаю, що преферанс – це картярська гра для дуже

азартних чоловіків...

– Я до будьBякої гри в карти ставлюсь негативно, бо вваB

жаю, що це – марне витрачання грошей і часу.  І взагалі, то –

вже хвороба якась!

(З опитування на чернігівських вулицях)

Тато казав:  „Слухай, мені вже набридло

перетікання грошей з моєї кишені в твою...”
Такої думки про преферанс, мабуть, більшість наших співвітчизників,

– в усякому разі, я опитав кілька десятків чернігівців. „Все це – міфи, –

переконаний Анатолій Левін. – А міфи потрібно спростовувати!”. Для

нього преферанс – це, перш за все, спорт і мистецтво. Як, скажімо,

шахи чи шашки.

„Першим азам преферансу я навчався вдома, в родині, – розповідає

Анатолій Геннадійович. – Справа в тому, що мама, тато, дядьки мої та

старший брат грали в преферанс. Коли це робили батьки, я спостерігав,

навчався. Тоді мені виповнилося 12. А дитячий розум – гострий, тому
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все дуже добре запам’ятовував. У 16 років уже обігрував батьків. У тата

була така крилата фраза (а ми грали по півкопійки, суто символічно):

„Слухай, мені вже набридло перетікання грошей з моєї кишені в твою”.

Хоч  загальний виграш  малого Толика становив карбованець&

півтора...”.

„Преферанс  нічим не зашкодить жодній дитині. А ось якщо у неї

силоміць відбирати карти та ще й суворо карати за невинну гру, то

це навпаки може призвести до психологічної травми”, – наголошує

Анатолій Левін. Як людина, що має вищу педагогічну освіту –

вчителя математики – Анатолій Геннадійович не сумнівається, що

дітей не лише можна, а й потрібно вчити грати у преферанс. Таким

чином у них формуються спортивний характер і

психологія переможця, а також інші важливі здібності. Перш за все,

розвиваються логічне мислення, витримка, вміння збагнути

психологію людини. Адже без цих якостей неможливо досягнути

успіху в преферансі!

„Це – гра абсолютно чесних, порядних

людей!”
Люди, які не розуміються на тонкощах преферансу, чомусь

переконані, що там грають на великі гроші. „Це – хибна думка, –

запевняє Анатолій Левін. – Кошти символічні. Преферанс ніколи

не був засобом для збагачення. Ми разом із друзями так проводимо

вихідні – граємо в преферанс. І якщо хтось комусь програє,

скажімо, сто гривень, то наступного разу поталанить іншому. Великі

гроші у преферансі ніколи не крутяться”.

Ще один міф – начебто у преферансі намагаються обдурити одне

одного. „Але правила гри такі, що шахраювати у ній практично

неможливо, – переконує Анатолій Геннадійович. – У преферанс

люди, нечисті на руку, не грають. Я  жодного разу не зустрічав

гравця, який би займався шахрайством, намагався когось обдурити.
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Це – гра абсолютно чесних, порядних людей”.

Преферанс відомий з давніх часів. Картярські інтелектуальні змагання

виникли у слов’янських державах і вважалися грою аристократів. Нині

клуби з преферансу з’явилися також у США, Німеччині та багатьох інших

країнах завдяки емігрантам зі Східної Європи.

„Дехто називає преферанс грою офіцерів, але це – ще один міф”,

–  запевняє Анатолій Левін. За все своє життя він не зустрічав жодного

військового, який би міг справді майстерно володіти мистецтвом цієї

гри. А от більшість шахових гросмейстерів – чудові преферансисти.

Наприклад, великим картярем був чемпіон світу з шахів Михайло Таль.

Із задоволенням грали у преферанс відомі артисти Штепсель і

Тарапунька.

У Чернігові серед поціновувачів такого картярського змагання –

люди різних професій: педагоги, підприємці, музиканти... Відбулося

вже чотири чемпіонати міста, на яких, крім Анатолія Левіна, перемагали

Олександр Чух, Леонід Серебряков та Юрій Демченко. Взагалі,

чернігівська школа преферансу – одна з найсильніших в Україні.

„У нас, в Чернігові, були дуже сильні преферансисти, – наголошує

мій співрозмовник. – Це і Микола Олександрович Холовцев, і

Чарковський, і Валера Шкурко та Володимир Степанович Яськов –

прекрасні люди”.

Рідні Анатолія Геннадійовича до його картярської пристрасті

ставляться з розумінням. „Сім’я усвідомлює, що преферанс – це

моє  захоплення, – посміхається він. – Дружина взагалі не вміє грати

в карти, натомість любить ходити до лазні. Але я теж – шанувальник

лазні... У преферансистів є ще тисячу захоплень. Ми читаємо книги.

Наприклад, у нас є дуже гарний преферансист – Михайло Іванович

Бородавко. Він – художник. Тобто це – справді різнобічні люди.

Донька моя навчається в 11 класі. Ази преферансу знає. Інколи

просить: „Тату, навчи добре грати”. Але я їй пояснюю: „Донечко,

для того, щоб дійсно опанувати премудрості преферансу, треба в

нього грати дуже багато. Потрібні час і досвід, а це – роки...”.
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Анатолію Левіну – 50. Він підрахував: якщо скласти увесь його

час, проведений за грою в преферанс, виходить два роки життя.

„Вони не змарновані даремно, – впевнений Анатолій Геннадійович.

– Це – найкращий, найцікавіший відпочинок для душі і просто

неймовірне задоволення!

                      7.11.2005

ЗІЗНАННЯ БОГА
Олімпійській чемпіонці

з кульової стрільби

Олені Костевич

Коли Ви на Олімп ступили,

Неначе куля просвистіла...

Враз помолодшав літ на сто –

Залебеділо лібідo!

Афіни, серпень 2004�го
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Розділ V
НОВІ ПРИГОДИ ДЕТЕКТИВА САМАРЦЕВА

ВАМПІР
Влітку майже щодня, після улюбленої, але такої божевіль�

но напруженої журналістської роботи, я із задоволенням

чимчикую на берег Десни, аби зануритися в приємну річкову

прохолоду, пропливти кілометрів п’ять за стрімкою течією, а

потім спокійно погойдатися посеред річки на спині, розгля�

даючи небесну блакить і розмірковуючи про вічне.

Того дня ми домовилися з Віталієм Самарцевим піти на вечірній

пляж удвох. Втім час спливав, всі мої колеги вже давно подалися

додому, а приятель чомусь затримувався. Не відповідала і його мобі�

лка. Я вже почав тривожитися, адже мій друг – приватний детектив

і має неабиякий талан вплутуватися в небезпечні пригоди.

„Ну, і де його шукати? Куди телефонувати – до міліції, лікарні

чи, не приведи, Господи, знайомому патологоанатому?” – я вже

буквально гасав по кабінету, нервово стискаючи в руці теле�

фон, коли нарешті пролунав довгоочікуваний дзвінок.

– Привіт! Не сердься, старий. Уже біжу! – неквапливо про�

мовив знайомий голос. – Тільки попрощаюся з тутешніми

вампірами...

– З ким? – отетерів я.

– Ти що, ніколи не чув про людей, які смокчуть кров?

– Авжеж, швендяють уночі по Чернігову й підступно псу�

ють шиї деяким довірливим добродіям, а вдень так солодко

хропуть у своїх домовинах, що гарматою не розбудиш!

– А от і ні, – серйозно заперечив Самарцев, – спати вони

лягають у ліжко. Ну сам подумай – хіба можна в домовині

нормально відпочити?

Звісно, Віталій – ще той жартівник, але це вже було занадто.
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– Послухайте, пане Дракуло... – роздратовано гаркнув у

відповідь. – З вами спілкується поки що всього лише злий,

стомлений і надзвичайно голодний чоловік. Тому майте

совість, ваша величносте, не будіть у мені звіра!

Невдовзі ми зустрілися і, заскочивши по дорозі до сусіднього

гастроному, хутко дійшли до річки. Купалися довго, кілька разів

перепливаючи Десну. А коли благополучно вилізли на берег і роз�

клали багаття на затишній галявині, приятель обережно відклеїв

від власного тіла цупкий пластир. У відблисках вогню зовсім не�

складно було розгледіти свіжий слід від глибокого укусу...

Добре, що за давньою журналістською звичкою я, про всяк ви�

падок, прихопив із собою диктофон, а Віталій Самарцев уже цілком

налаштувався розповісти свою, можливо, найзагадковішу історію.

Батько і донька
Дехто вважає мене диваком, бо люблю засиджуватися на

роботі до пізнього вечора. Навіть коли знаю, що вранці виспатися

досхочу не вдасться. До світанку ще, як то кажуть, дожити треба.

Зате слухати опівнічну тишу – одне задоволення!

Вона увійшла непомітно – навіть двері не рипнули. Просто

матеріалізувалася посеред кімнати! Зазвичай, так підкрадаються

босоніж, але на молодій особі були яскраво червоні черевички, які

неабияк пасували до її розкішного рудого волосся, що хвилясто

спадало на плечі, акуратного манікюру на довгих, тонких, тендітних

пальчиках і мініатюрної дамської сумочки, до якої можна було

помістити хіба що помаду, тіні для очей та гаманець.

– Оце так сюрприз... – зачудовано поглянув на панночку. –

Давно мріяв познайомитися з привидом!

– Добрий вечір, детективе. І дякую за комплімент. Ви – сама

люб’язність...

Вона не була ані збентежена, ані сердита. З цікавістю роззирнулася

довкола, підступила ближче; і я зміг належно роздивитися її вродливе,
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але занадто бліде обличчя (від чого помада на тонких губах

здавалася неприродно яскравою), гордий грецький ніс (такі, зазвичай,

зображують на іконах) та допитливі, примружені очі.

– Даруйте, вночі вмикаю лише світильник – обожнюю сутінки! Сидиш,

мрієш про щось особливе, потаємне, недосяжне... Втім, вам, мабуть, не

надто комфортно? Волієте бесідувати при яскравому світлі? Я – дійсно,

сама люб’язність, якщо йдеться про бажання потенційних клієнток!

– Ні, прошу вас, – зробила ще один крок до мого крісла. – Я

також обожнюю сутінки. Тоді люди і речі здаються кращими. А ще

мої очі потерпають від сонячного світла, тож впродовж дня на вулиці

я змушена користуватися затемненими окулярами. Незабаром ви

остаточно переконаєтеся, детективе, що ваша майбутня клієнтка не

приховує власних недоліків.

– Віталій Самарцев – завжди до ваших послуг! А тепер і мені

хотілося б дізнатися ім’я чарівної незнайомки. Отже?

– Дізнаєтесь... – проникливо поглянула мені  у вічі. – Якщо зараз

погодитеся здійснити одну, не надто тривалу, нічну прогулянку. Мій

тато бажає з вами побесідувати. На жаль, він не може надовго

залишати свою оселю, проте запрошує вас у гості.

– Ну ось, – розчаровано озирнувся і заговорив до акваріумних

рибок, – тільки&но зустрів симпатичну юну леді, з якою міг би

змістовно провести наодинці дещицю часу, а вже доводиться

знайомитися з її батьком!

– Між іншим, юна леді – заміжня, однак їй конче потрібна ваша

допомога. Ви поїдете, Віталію?

– З вами? Хоч на край світу! Як я можу проґавити таку спокусливу

пригоду?! Замість звичного нудного сну шалено мчати бозна куди

безлюдними нічними вулицями поруч із загадковою особою, котра,

очевидно, ще й власноруч крутитиме кермо крутої автівки!

– Не бійтесь, я звикла вештатися вночі, – не стримала

іронічної посмішки. – До того ж, поспішати нам нікуди – тато

вкладається спати лише на світанку...
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Біля під’їзду гордо стояв криваво червоний джип.

– Непогана тачка, – лагідно погладив капот. – Отже, я не

помилився! Спеціально підбирали до своїх босоніжок?

– Нам з батьком подобається цей колір, – стенула плечима,

відчиняючи дверцята. На мить замислилася, буквально просвердливши

мене поглядом: – Так... Здається, ви неозброєні?

– А вас це дивує? – мимоволі замилувався її граціозними рухами.

– Навпаки  тішить! – завела мотор. – Адже познайомившись із моїм

татом, легкодухий чоловік може схопитися за пістолет і накоїти дурниць...

Вона виявилася досвідченим, віртуозним водієм – не встигли

виїхати за місто, як стрілка на спідометрі немов приклеїлася до

позначки 150. Однак молода жінка почувалась напрочуд впевнено,

і автомобіль майже нечутно летів нічною трасою.

За годину леді з’їхала з шосе, якийсь час хвацько петляла

звивистою лісовою дорогою і невдовзі вправно пригальмувала

поблизу непримітного будинку, що самотньо зачаївся на невеликій

галявині.

– Нічого собі... Яка чарівна хатинка – просто посеред лісових

нетрів, де бродять зграї голодних вовків! – захоплено визирнув у

вікно.

Втім, оселя була надійно оточена міцним парканом, за яким, лише

почувши наші кроки, одразу ж озвався сторожовий пес.

– Не переймайтеся, це – Харон. Він лише здається монстром, а

насправді добрішої істоти годі й знайти. До речі, справжнісінький вовк!

Але за все своє життя жодної кішки не образив... – втішила красуня.

– Гм... А у вас тут взагалі є кішки? – спробував збадьоритися

власним дотепом, обережно ступаючи на неосвітлене подвір’я.

Щось волохате й величезне одразу ж кинулося мені під ноги, і

серце у приватного детектива Самарцева навіжено тьохнуло.

– Привіт, Хароне! Ніколи не думав, що перевізник до іншого світу

може бути таким гарнесеньким... – я все&таки наважився зробити

крок уперед – дерев’яними ногами переступив через нового
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знайомого; адже молода особа прудко чимчикувала до дверей, і

мені зовсім не хотілося відставати від неї.

– А ви – молодець, не втрачаєте самовладання! – похвалила, не

озираючись. – Харон вас неодмінно запам’ятає...

У будинку було темно та вогко, мов у льосі.

– Ось і я часом нагадую Ярусі, своїй колезі, аби заощаджувала

електроенергію й не вмикала влітку обігрівач. Тільки уявіть: в офісі

– 18 градусів, а їй – холодно! Може, це – хвороба якась? – голосно

поцікавився у супутниці.

Вона швидко зняла навпомацки черевички і, хутко чиркнувши

сірником, запалила масивний канделябр.

– Нічого собі... – аж присвиснув від подиву.

– Даруйте, я не люблю електричного світла, – озвався раптом

хрипкий, замогильний голос. – Роззувайтесь і проходьте до кімнати.

Ми з Дариною – люди загартовані, вдома швендяємо босоніж; це –

для здоров’я корисно. А для гостей тримаємо капці – білі й пухнасті.

– А що, у вас тут і гості бувають? – цілком щиро здивувався я,

мужньо ступаючи по прохолодній підлозі: – Взагалі, я теж досить

загартований, тому обійдуся без білих капців. Вони викликають у

мене не зовсім приємні асоціації...

Господар моторошно захихотів. Він виявився дідусем невизначеного віку

(скільки ж йому років – 60, 80, 100?) – високим, навіть попри свою сутулість,

худим, проте не виснаженим. Власник оселі, очевидно, мав досить непоганий

зір, тому не носив окулярів; однак зморщена шкіра на його обличчі здавалася

пергаментною; а велика голова була ідеально лисою. Він сидів біля запаленого

каміну, одягнений у темно&червоний оксамитовий халат, і спирався на

величезний сукуватий костур, який міг би стати грізною зброєю в умілих руках.

Крісло навпроти було вільним, тож мені не залишалося нічого

іншого, як примоститися на нього – неподалік від дивного дідугана

з вишуканим грецьким носом, тонкими губами і пронизливим

поглядом допитливих карих очей. Дарина виструнчилася поруч,

неначе мій охоронець.
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– Розумію ваше збентеження, пане Самарцев, але мусите трохи

побути у моєму товаристві. До того ж, заприсягнутися, що все, почуте

вами у цій кімнаті, залишиться таємницею для сторонніх вух.

– Авжеж, – кивнув, розглядаючи знайомий портрет у коштовній

рамці, що висів якраз над моїм співрозмовником, – якщо тільки

мені не доведеться приховувати чийсь злочин...

– Це – Влад III, князь Валахії; він жив у XV столітті. Прототип

відомого персонажа Брема Стокера, – охоче пояснив дідусь. –

Правда, на відміну від вигаданого Дракули, реальний володар

Трансільванії не був вампіром у прямому розумінні цього слова.

– Авжеж, – я знову ввічливо кивнув у відповідь, нахабно підморгнувши

правителеві Трансільванії, – просто цей схибнутий садист всього лише

посадив на палю та спалив живцем понад сто тисяч невинних людей...

– Ви ж знаєте, які то були жахливі часи, – розвів руками

співбесідник. – Жоден володар не міг почуватися в цілковитій

безпеці. Тому, щоб захопити чи утримати владу, тогочасні правителі

не жаліли навіть своїх близьких. Звісно, князь Влад також був

нещадним до ворогів, але він захищав рідну землю. Власне, на

батьківщині його вважають національним героєм... Чим вас

пригостити, пане Самарцев? – без паузи, тим же тоном поцікавився

колоритний дідусь, стискаючи костур.

– Ну для чого так офіційно? Називайте мене Віталієм, – про всяк

випадок, скосив очі на сучкувату палицю. – Гість я – невибагливий. Коли

спекотно, пригощаюся „Чернігівським пивом”, а до ошатного каміну,

середньовічних крісел, бронзових канделябрів із запаленими свічками

та портрету Дракули, мабуть, найкраще пасуватиме червоне вино...

– Чудово, – схвально помахав костуром господар. – А я –

Владислав Владиславович! Даринко, принеси нам, будь ласка,

карафку вина.

Молода жінка нечутно вийшла з кімнати. Дідусь приязно

поглянув їй услід і раптом пошепки поцікавився:

– Вродлива у мене донечка?
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– Так, – зашарівся я. – Вона справді заміжня?

– Справді... – зітхнув співбесідник. – Посватався торік один

парубок – розумний, привабливий, із заможної, інтелігентної

родини. Не палить, не зловживає...

– Ну, просто принц!

– Ні, Стас – звичайний підприємець, – стенув плечима. – Та й не

сидіти ж їй до віку в дівках через мої проблеми! От і переїхала

мешкати до чоловіка, в Чернігів. Тепер доводиться мотатися сюди&

туди, аби немічного батька провідувати. Добре, Стас не проти, а то

інший міг би й закомандувати, щоб від такого родича відцуралася.

Знаєте, нинішня молодь особливо не переймається моральними

цінностями й не надто шанує старість.

– Ріднесенький, хіба ти не відчуваєш, як ми тебе любимо? – ніжно

озвалася Дарина. Вона спритно внесла тацю з канапками, домашнім

вином та двома кришталевими келихами, обережно поставила на

столик.

– А ви? Невже не вип’єте з нами? – промовив розчаровано,

милуючись її вишуканими руками.

– Я – за кермом, – відповіла розважливо.

– Ну просто посидь у нашому товаристві. Ти йому подобаєшся...

– взявся розливати вино господар.

– Не сердьтеся, Віталію, – зніяковіла Дарина. – Це у тата – жарти

такі. Ось і Стасик спочатку від нього натерпівся, а потім звик.

– А що, жартувати корисно, головне – не передавати куті меду...

– хрипко захихотів дідусь. – Добре, Віталію, поговоримо серйозно.

Здається, ми у вас не помилилися. Ще б пак! Не одну добу

інформацію збирали. Адже тут – справа особлива, делікатна...

Мабуть, ви вже помітили, що ми з донечкою – трохи дивакуваті?

– Авжеж... – замислено вдихнув незвичайний аромат червоного вина.

– І ви не боїтеся? – співчутливо поцікавився господар. Його

зморшкувате пергаментне обличчя здавалося похмуро урочистим.

– О, не турбуйтеся, я – спокійний, мов двері! Давно мріяв посидіти
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біля каміна у теплій компанії.

– Що ж... – старий багатозначно перезирнувся з Дариною і

повагом підняв келих. – У такому разі, Віталію, пропоную випити за

тепло. За благодатну червону рідину, яка звеселяє наші серця.

– Цікавий тост, Владиславе Владиславовичу, – усміхнувся й

обережно цокнувся з господарем. – Вперше в житті п’ю за вино!

Кришталь мелодійно задзвенів, вміст келиха виявився просто

божественним.

– Це – особливий напій, ми з донечкою виготовляємо його за

давнім родинним рецептом, – похвалився співбесідник. – Взагалі,

я мав на увазі кров, Віталію...

– Що?

– Тост був про кров, – терпляче пояснив дідусь, – теплу, поживну

і надзвичайно смачну!

– Жартуєте? – мало не прикусив язика.

– Ви просто ніколи не намагалися скуштувати її по&справжньому,

– спрагло облизався господар, але, усвідомлюючи моє збентеження,

примирливо здійняв руки. – Не хвилюйтесь, ми зовсім не збираємося

нав’язувати такий спосіб життя стороннім. Думаєте, легко бути

вампіром?

– Ви сказали „ми”? – нервово закліпав очима, ошелешено

розглядаючи красуню, яка сумирно сиділа поруч: – Тобто Дарина...

– Так, – невинно посміхнулася молода леді. – Просто у мене це

виявляється не так інтенсивно. А ось тато виходить надвір лише

вночі, інакше він може отримати жахливі опіки від сонячного світла.

– Але, звісно, ми – не якісь містичні істоти з потойбіччя, а живі

люди, – господар ухопив карафку з вином і акуратно наповнив по

вінця мій келих. – Щось ви надто блідий, Віталію. Випийте –

поправте своє здоров’я...

– Дякую, чудове побажання! – кивнув, відчуваючи, як потужно,

наче ковальський молот, гепає в грудях бідолашне серце: – Дозвольте

і вам налити. Здається, це – все&таки вино. Кров начебто солоніша?
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– Розумію вашу іронію... – його обличчя враз переорала глибока

зморшка; старий скорботно насупився, хоч брів у мого співрозмовника

практично не було: – Я вже давно змирився зі своєю вимушеною

відлюдькуватістю; адже дізнавшись про народження виродка, рідні

одразу відмовилися від мене. Я їх ні в чому не звинувачую; уявляю, в

якому вони були стані, коли почули, що у їхнього первістка – дуже рідкісна,

невиліковна хвороба. У мене взагалі не росте волосся (ніколи не голюся!);

а шкіра, навіть у юні літа, була зашкарублою... Спочатку я виховувався в

сиротинці – разом з іншими дітьми, але незабаром мене ізолювали. Все

почалося, коли угледівши одного разу оголену руку своєї ровесниці, я

інстинктивно вп’явся у неї зубами. Звісно, мене покарали – насварили,

поставили в куток; та я вже пізнав неповторний смак крові і збагнув, що

саме цього дивовижно спокусливого, благодатного відчуття мені й не

вистачало. Відтоді я марив кров’ю і ніхто вже не міг почуватися в безпеці

поруч зі мною. Тому за будь&якої погоди, навіть у задушливу спеку,

вихователі й медики, відвідуючи свого „навіженого” підопічного, змушені

були щоразу ретельно кутатися в одяг. На шиї обов’язково намотували

довгі шарфи, а руки захищали цупкими рукавичками. Ну не дивіться так

похмуро на мене, Віталію, випийте добірного вина, це ж – не кров...

Мене знудило, однак все&таки змусив себе взяти келих і пригубити

дещицю червоної рідини:

– Отже, ви нікуди не виходили без дозволу?

– Який дозвіл? Що ви, – докірливо похитав головою дідуган і знову

вчепився у свій костур. – Я взагалі не залишав крихітної кімнати! Мене

роками тримали під замком, наче особливо небезпечного злочинця, і

дбайливо стежили, аби юний в’язень не наклав на себе руки. Ось такий

„гуманізм”... Але одного дня сталося диво – до моєї „камери” увійшов

високий, статечний добродій; кілька хвилин він скрушно дивився на

„дикого хлопчика”, а потім на його випещеному обличчі з’явилися сльози.

Так вперше і востаннє в житті я побачив свого батька. Тільки через багато

років мені вдалося розшукати цвинтар, на якому поховані рідні.

Виявляється, тато став дипломатом і родина тривалий час мешкала за
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кордоном. У них народилася чудова, абсолютно здорова донечка. Їй

було вісім, коли юну велосипедистку просто біля власної оселі збив

п’яний водій... Тоді батьки згадали про первістка; тато розшукав мене у

сиротинці, однак так і не наважився забрати до себе. Втім совість рідним

все&таки дошкуляла, тож вони належно подбали про моє життя. За щедру

плату з „навіженим хлоп’ям” почали панькатися: я вже міг досхочу

гуляти на подвір’ї в супроводі вихователів, котрі тепер ставилися до

„бідолашного хворого дитятка” напрочуд ґречно; вчителі терпляче

проводили зі мною персональні уроки; а професор із медичного науково&

дослідного інституту настільки перейнявся вихованням юного вампіра,

що згодом я навчився досить непогано контролювати свою поведінку. А

головне, мені дозволяли випивати натщесерце і перед сном трохи крові.

Звісно, ніхто від цього не потерпав, адже тоді практично не було проблем

з донорами – бажаючих здавати кров вистачало! Ну, а заради такого

божественного напою я ладен був цілісінький день поводитися, мов

янгол; і хоч усвідомлював свою інакшість, почувався по&справжньому

щасливим. Звичайно, шкода, що я жодного разу так і не поспілкувався зі

своїми близькими; але ображатися на долю – справа, як відомо,

безперспективна. Тим більше, що після їхнього прощання зі світом, я

виявився єдиним спадкоємцем усього сімейного майна і міг вести досить

заможне життя – в усякому разі, не переймався, де знайти дещицю свіжої

крові... Знаєте, Віталію, у вас зараз такий вигляд, ніби опівночі на

цвинтарі, просто на ваших очах, із домовини виліз якийсь невгамовний

небіжчик. Однак мушу вас розчарувати: чутки про любителів крові дещо

перебільшені. У страху – надто великі очі! В усякому разі, мені, щоб

вгамувати свою жагу, зовсім не потрібно скрадатися закапелками нічного

міста, вишукуючи нових жертв. Будь&який волоцюга, за належну

винагороду, охоче дозволяє мені націдити дещицю своєї крові. Взагалі,

зараз у моєму записнику – немало шляхетних, законослухняних

громадян, готових за необхідності поділитися власною крівцею з

ближнім. Спасибі й знайомим медикам – не забувають...

– Які, виявляється, у нас – чуйні люди, Владиславе Владиславовичу!
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– Авжеж. Власне, я ще не зустрічав добродія, котрий би визнав, що

йому цілком вистачає грошей... До речі, аби підтримувати себе в хорошому

тонусі, не обов’язково пити саме людську кров. Можна домовитися і з

власником якогось телятка. Правда, це – не так смачно, але все одно –

поживно... Запевняю вас, за все своє життя я не скоїв нічого лихого! Живу,

по суті, за Божими заповідями: не вбиваю, не краду, не жадаю чужих жінок...

На жаль, трохи побешкетував у дитинстві – декому таки дісталося від моїх

зубів; та, на щастя, ніхто з потерпілих не перетворився на вампіра. Це –

просто неможливо, адже моє захворювання – не грип, воно – надзвичайно

рідкісне і звинувачувати потрібно не віруси, а генетику. Взагалі, мені гріх

скаржитися на життя, бо маю Даринку – миле, турботливе янголятко!

– Дякую, тату, – лагідно пригорнулася до господаря молода леді.

– Зараз ви, мабуть, розмірковуєте, Віталію, звідки у такого

стариганя – молода донька? – хитро примружив очі співбесідник.

– Ну, вам же – не тисячу років, Владиславе Владиславовичу, –

знизав плечима. – Ось і акторка Марина Зудіна від свого Олега

Павловича Табакова, очільника МХАТу, знову народила...

– Ви мені лестите, – задоволено посміхнувся дідусь. – Втім

розповім правду: свою Даринку мені поталанило знайти. Звісно, не в

капусті. Уявіть собі, в тому ж сиротинці, де свого часу виховували мене.

Чудо та й годі! І сталося це саме тоді, коли я вже потерпав від своєї

самотності. Не скажу, що  у мене ніколи не було жінок, але жодна з них

так і не наважилася вийти заміж за вампіра і, тим більше, народити від

мене дитину. Замолоду я цим особливо не переймався та в поважному

віці мріяв стати батьком. Хотілося бути комусь по&справжньому

потрібним! Одного разу знайомий лікар повідомив про дівчинку, від

якої в пологовому будинку відмовилася 16&літня матуся. Немовля було

гарнесеньким, зовні цілком здоровим, але потерпало від загадкової

хвороби – дівчинка просто обожнювала кров... Уявляєте, як я зрадів,

зустрівши нарешті рідну душу?! Звичайно, зробив усе можливе, щоб

удочерити крихітку; і відтоді почуваюся щасливим, адже люблю доню

понад усе!
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– Однак щось неабияк порушило вашу ідилію? Інакше ви б

нізащо не наважилися відкрити заповітну таємницю такому собі

Віталієві Самарцеву...

– У нашому становищі, – гірко зітхнув дідусь, – краще мати

справу з приватним детективом. Тим більше, якщо у нього –

репутація порядної людини.

– Дякую за репутацію, – обережно пригубив вино. – Нескладно

уявити свою самовдоволену мармизу на шпальтах якоїсь місцевої

газети під сенсаційними заголовком – щось на кшталт: „Детектив

Самарцев самовіддано рятує невинних чернігівських вампірів!”...

– Отже, ви погоджуєтеся нам допомогти? – миролюбно сперся

на сучкуватий костур Владислав Владиславович.

Психіатр
Іванови мешкали в елітній п’ятиповерхівці у одному з престижних

мікрорайонів Чернігова – поблизу центрального ринку. Двері

відчинив привабливий брюнет, одягнений у вишукану яскраво

червону сорочку та елегантні брюки кольору морської хвилі. Він

випромінював дивовижну силу і енергію й водночас справляв

враження „свого хлопця”, завдяки доброзичливому погляду карих

очей та щирій посмішці, яка буквально осяювала його обличчя.

– Стас? Я – Віталій Самарцев.

– О, так, доброго ранку, детективе!

У квартирі панував ідеальний порядок – кожна річ знаходилася на

своєму місці. Ніздрі вловили витончений аромат дорогих французьких

парфумів. Столик у залі прикрашав свіжий букет розкішних троянд.

– Сідайте, як вам зручно; почувайтеся, мов удома – і, простеживши

за моєю реакцією, задоволено запитав: – Подобається?

– Я б ще додав акваріум із золотими рибками. Принаймні,

спостерігаючи за своїми вуалехвостиками, я можу заспокоїтися,

поміркувати про сенс буття і задумати бодай одне бажання.

– Цілком слушна порада, – матиму на увазі!  І  що ви
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просите у золотих рибок?

– А це вже залежить від ситуації. Іноді вони допомагають мені

зосередитися й врешті&решт розплутати якусь загадкову справу,

часом відновлюють душевний спокій та навіюють цікавий сон...

– Отже, поки що ви можете обійтися без послуг психотерапевта?

– Сподіваюсь, що так. Але, думаю, ваш бізнес процвітатиме й без

моєї персони. Адже в Чернігові вистачає охочих детально обговорювати

власні негаразди з чуйним, делікатним співрозмовником і щедро

платити за розкіш такого спілкування!

– Можливо... Проте, відверто кажучи, мені бракує клієнтів.

Практикувати я почав недавно та й мода на приватних психотерапевтів

в Україні ще не утвердилася. Однак не сумніваюсь, справа це –

перспективна. До того ж, запевняю без зайвої скромності, я – хороший

фахівець! Можу не лише розговорити і уважно вислухати будь&яку

людину, а й дати справді кваліфіковану пораду. Тут уже однієї

терплячості замало – потрібно мати відповідний інтелект та вроджену

інтуїцію. І повірте,  Стас Іванов здатний надійно тримати язика за зубами,

за жодних обставин не розголосить чужої таємниці. Це – як сповідатися

священику! Отож, якщо ви принагідно, ненав’язливо порадите мою

персону якомусь заможному, нежадібному добродію чи шляхетній

панянці, буду вельми вдячний. Ну, то як вам моя пропозиція?

– Вельми спокуслива!

– Хочете про це поговорити?

– Даруйте, іншим разом...

– Майте на увазі, я вже не раз вдало консультував свого друга –

майора Воронова.

– Друга?

– Авжеж! Знаєте, де він працює?

– Знаю...

– У карному розшуку!

– Я знаю...

– Віталію, – довірливо прихилився ближче, – відверто кажучи,
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мене занепокоїв ваш дзвінок. Дарина – вона така вразлива!

– Мене найняв її батько.

– Розумію, це – ваш бізнес...

– Ніколи не вважав себе бізнесменом. Я розслідую злочини.

– Злочини?

– Так.

– А до чого тут моя дружина?

– Тиждень тому на узліссі знайшли тіло молодої вродливої

жінки. Хтось прокусив їй шию і висмоктав усю кров. А вчора,

практично на тому ж місці, місцеві мешканці натрапили на труп ще

однієї красуні, вбитої таким же способом. Обидва злочини скоєно

за кілька кілометрів від будинку вашого тестя...

– Так, я щось чув про перший випадок, – здивовано промовив Стас.

– Думав, звичайнісінькі плітки. Ви ж знаєте нинішню жовту пресу –

вигадують казна що, перекручують і – жодної відповідальності! Якось

особисто познайомився з однією дамочкою, котра спеціалізується на

кримінальній хроніці. Настільки цинічне, недалеке створіння!

– Але ця інформація – правдива. Власне, ви можете зателефонувати

своєму приятелеві – майору Воронову.

– Дякую, неодмінно скористаюся вашою порадою... Отже у

наших краях з’явився серійний вбивця? Маніяк?!

– Можливо... В усякому разі, дикі звірі до загибелі цих жінок не

причетні.

– У звірів є алібі?

– На шиї обох жертв – сліди від людських зубів.

– А нечиста сила? У лісі її також вистачає...

– Ну, якщо це й був упир, то, безперечно, в людській подобі.

– Що ж, експертам видніше, – спохмурнів Стас. – Скажіть,

Віталію, мій тесть розповів вам про свою... хворобу?

– Так.

– Отже ви знаєте?! – докірливо похитав головою.

– Авжеж. І про Владислава Владиславовича, і про Дарину.
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– Моя Дарина – прекрасна, розумна, чуйна жінка!

– Аніскільки в цьому не сумніваюсь.

– Турботлива, працелюбна дружина!

– Авжеж.

– Я кохаю її понад усе, життя ладен за неї віддати! І, запевняю

вас, це – не пусті слова!

– Знаєте, Стасе, я – не священик, але, за потреби, одразу ж

згадую про свій склероз... Не хвилюйтеся: якщо Дарина – не винна,

ніхто не дізнається про її таємницю.

– Обіцяєте?

– Щоб я здох!

– Вона – не винна. Зрозумійте, моя дружина – така ж, як і ми з

вами, навіть краща. Її психічний стан не викликає жодних занепокоєнь!

Заявляю про це, як дипломований лікар&психіатр. Адже відтоді, як ми

одружилися, Даринка постійно перебуває під моїм контролем. І якби,

не приведи, Господи, у неї справді з’явилися якісь небезпечні симптоми,

я б неодмінно помітив. А так все, що їй потрібно сьогодні, це –

розуміння та родинний затишок.

– Одне делікатне запитання, Стасе. Вона пробувала вашу кров?

– А яке це має значення для вашого розслідування? Ну, добре,

інколи, коли ми кохаємося, я дозволяю їй... Власне, це – моя ініціатива!

Жодної небезпеки – такий собі інтимний ритуал, дуже ніжний. Звісно,

Даринка збуджується, але не втрачає розум. І мені, чоловіку,

надзвичайно приємно бачити, яку насолоду вона від цього отримує...

Проте моя дівчинка просто неспроможна скривдити людину, тим

більше, на когось підступно напасти! Знаєте, у мене є клієнтка –

чемпіонка світу з самбо. Так ось, коли вона виходить боротися на татамі,

то – справжня тигриця! Можна лише поспівчувати її суперницям... Але

в повсякденному житті це – напрочуд спокійна і добра жінка.

– А що ви можете сказати про свого тестя?

– Ну, – зітхнув, – Владислав Владиславович – людина специфічна...

Старигань – надто впертий, абсолютно не передбачуваний. З ним, відверто
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кажучи, – нелегко! Розумію – чоловік настраждався; але він же практично

нікому, крім своєї дочки, не довіряє. У нього завжди – якісь підозри,

претензії! Спочатку навіть чути про заміжжя Даринки не хотів, буквально

спопеляв мене своїм жахливим поглядом. А той його моторошний сміх! А

знущальне вимахування костуром просто перед моїм обличчям!

– Владислав Владиславович – дійсно такий немічний?

– Гм... Як сказати... Останнім часом я, дякувати Всевишньому, не

часто дратую його своєю присутністю. Як на мене, він просто боїться

втратити доньку! Втім це – моя думка. Даринка обожнює батька і

провідує його за першої ж нагоди.

– Як гадаєте, Стасе, ваш тесть може бути небезпечним?

– Зізнаюсь: якби все залежало тільки від мене, він би вже

перебував у відповідному медичному закладі. Але я знаю, що

Дарина мені цього ніколи не пробачить.

– Маєте на увазі божевільню?

– Причому відділення з надійною охороною та міцними ґратами

на вікнах!

– А ви не перебільшуєте? Звісно, Владислав Владиславович не

позбавлений деяких... дивацтв, проте мислить він, по&моєму,

адекватно.

– О, Віталію, ви навіть не уявляє, як майстерно вміють маскуватися

деякі божевільні! Психічні розлади аж ніяк не виключать інтелект та

кмітливість, а для досягнення власної мети ці люди здатні поводитися,

мов супермени. Тоді вони – сильні, спритні і надзвичайно підступні.

Ну і не забувайте, що мій тесть – вампір!

– Однак саме він найняв приватного детектива...

– А може, в такий спосіб старий прагне відвести від себе підозру

і виправдатися перед донькою? Не думаю, що його надто лякає

перспектива сконати у в’язниці. Але я певен: єдине, чого він по&

справжньому боїться, – зганьбитися перед Даринкою; адже донька

вважає Владислава Владиславовича мало не святим мучеником і

дискутувати з нею щодо дивакуватого татуся – марна справа...
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Звісно, я не знаю, що сталося насправді. Зрештою, ті варварські

вбивства міг скоїти і якийсь приїжджий душогуб. Бо від нас – і до

Києва недалечко, і до російського Брянська чи білоруського Гомеля.

То ж, можливо, злочинець взагалі мешкає за кордоном! Тоді шукай

вітру в полі, хіба що цьому психу знову закортить „відзначитися” на

Чернігівщині.

– Ви думаєте, він продовжить вбивати?

– Мабуть... Скажіть, Віталію, правоохоронці вже встановили, хто

ті бідолашні жінки?

– Поки що – ні. Вони – очевидно, нетутешні. Швидше за все,

злочинець якимсь чином заманив їх до лісу. Причому обидві красуні

не чинили опору!

– Тобто про зґвалтування не йдеться?

– Жодних слідів насилля! Якщо, звісно, не рахувати прокушеної

артерії...

– Гм... Чим же пояснити таку покірність? А що, як наш монстр

володіє даром гіпнозу? Спокійно, без поспіху, вибирає жертву, яка

не здатна встояти перед його чарами; навіює їй певну інформацію,

фактично перетворюючи на зомбі; привозить у заздалегідь намічене

безлюдне місце і влаштовує свою зловісну оргію. Ну, як вам моя

версія?

– Цілком прийнятна. До речі, від погляду Владислава Владиславовича

у мене спочатку теж мурашки по тілу повзали...

– Ну ось, бачите! А як вам – його Харон? Тільки мій оригінальний

тесть міг додуматися до божевільної ідеї – приручити справжнього

вовка та ще й назвати сіроманця на честь відомого персонажа з

потойбіччя... А неподалік – село, люди й так ставляться з підозрою до

непривітного, похмурого сусіда. Навіть не уявляю, на яке пекло

перетвориться наше життя, якщо хтось все&таки дізнається правду про

сімейку вампірів! До того ж, правоохоронці навряд чи зможуть тривалий

час приховувати моторошні подробиці загибелі молодих жінок. Винен

Владислав Владиславович чи ні, а його оселя розташована біля самого
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лісу; отож незабаром міліція, без сумніву, зацікавиться дивним

відлюдьком. Раптом якомусь надто прискіпливому слідчому закортить

порпатися в минулому, розіслати  офіційні запити в деякі медичні

установи, врешті&решт – з’їздити до того самого сиротинця? А тим

часом маніяк може скоїти наступне вбивство!

– Але ж у вас є друг – майор Воронов...

– І що я йому скажу? Мої тесть та дружина обожнюють людську

кров, тому, будь ласка, знайдіть пошвидше якогось іншого вампіра,

доки тутешні селяни не влаштували самосуд?! На жаль, Даринка

нізащо не залишить батька, навіть якщо старий опиниться у

буцегарні. Моя дружина просто не повірить, що її безцінний татусь

спроможний на такий жахливий злочин; отож щодня щиросердно

оплакуватиме його долю і безкінечно страждатиме сама! Відверто

кажучи, якби я міг, то негайно забрав би звідси кохану. З нею я

готовий вирушити куди завгодно, аби лише бути подалі від дорогого

Владислава Владиславовича та його затишної хатинки! Ну от, тепер

ви знаєте все, Віталію...

– І я постараюсь, щоб Дарина почувалася в безпеці.

– Як? – недовірливо поглянув Стас.

– Знайду маніяка.

Несподіваний захисник
Майор Воронов впевнено крутив кермо, позираючи на автівку

попереду. Машина, в якій ми їхали, аж ніяк не скидалася на

міліцейську; та й водій – худорлявий чоловік у непримітному

спортивному костюмі – зовсім не був схожим на очільника карного

розшуку. І все ж я нервував:

– А ми не занадто муляємо йому очі? Може, трохи відпустимо?

Ну, куди він тут, на трасі, подінеться?!

– Радій, що я взагалі погодився на твою авантюру, – докірливо

похитав головою майор. – Ніби ж – атеїст, а сиджу і подумки

молюся, аби нічого не сталося з дівчиною.
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– Вона – вже не дівчина...

– Припини. Інколи мене просто бісить твоя іронія!

– Можна подумати, я не хвилююся за Ярославу, – примирливо

стенув плечима. – Але не твоїми ж бугаями з „убійного” відділу

зваблювати підступного маніяка, шанувальника вишуканої краси!

Власне, я звик ризикувати найдорожчим. Адже де гарантія, що після

такої захоплюючої ролі у нашому трилері, моя амбітна Яруся й далі

опікуватиметься своїм скромним провінційним шефом? А що, як вона

назавжди чкурне з Чернігова, аби стати знаменитою кінозіркою?

– Ох, Самарцев, ти коли&небудь таки підведеш мене під монастир,

– зітхнув Воронов.

– Ну, у святій обителі також можна жити, – оптимістично втішив

свого буркотливого приятеля. – В усякому разі, я нещодавно з

цікавості ночував у справжнісінькій келії. Правда, то був жіночий

монастир...

– Та ну тебе, – махнув рукою майор, і наша автівка спритно

проскочила перед громіздкою вантажівкою: – Сподіваюсь, ми не

марнуємо час?!

– Не знаю, – невинно розвів руками. – Я ж чесно попередив: це

– лише припущення. Можливо, намарилося від перевтоми...

– Дідько б тебе взяв із такими припущеннями!

– Знаєте, в чому ваша проблема, пане майоре? Ви надто довіряєте

очевидним фактам. Звісно, у такий спосіб нескладно спіймати

звичайного чолов’ягу, котрий, хильнувши зайвого, посварився під

час трапези зі своїм односельцем і хвацько штрикнув кривдника

кухонним ножем. Але маніяк, тим більше, людина з вищою освітою,

інтелектуал, який позбавляє життя виключно задля власної втіхи,

діє значно обачніше, можна сказати, творчо. Тому, щоб вирахувати

такого душогуба, потрібно мислити нестандартно, покладаючись

здебільшого на інтуїцію, і якомога частіше нехтувати начебто

бездоганною, „залізною” логікою. Тобто хоч трохи бути митцем!

– Ага, і бринькати на гітарі... – пхикнув Воронов.
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– Між іншим, славетний Шерлок Холмс був не лише майстром

дедукції та вправним боксером. Він ще, скажімо, досить непогано

грав на скрипці і чудово перевтілювався у волоцюг.

– Твій колега, еге ж? – поблажливо усміхнувся Воронов. – А ти

хоч пам’ятаєш, що цей літературний персонаж був затятим

наркоманом?

– Він потім зав’язав!

– Коли? У віці нашого підозрюваного – сентиментального

кровопивці Владислава Владиславовича? Але ж, друже мій, ті історії

про дідугана Холмса – не настільки цікаві і їх майже ніхто не знає! А

ось оповіданнячка, де цей героїчний чувак, задля своєї геніальної

дедукції, нашпиговує власне тіло небезпечними ін’єкціями,  –

неабияк популярні. І як не крути, а саме ті шедеври про бездоганно

позитивного приватного детектива, справжнього лицаря без страху

та докору, є в будь&якій дитячій бібліотеці. Що й казати, чудовий

приклад для наслідування...

– Я люблю Холмса, проте не вживаю героїн!

– Ще скажи, що ти взявся за свої екстремальні розслідування,

завдяки химерним вигадкам неперевершеного Артура Конан

Дойла...

– Авжеж!

– Так от, запевняю тебе: цей сер анічогісінько не тямив у

криміналістиці...

– Ви мене розчаровуєте, майоре, – демонстративно надув губи,

імітуючи свою Ярусю в моменти праведного гніву: – Не можна ж так

недооцінювати силу мистецтва!

Машина попереду несподівано з’їхала з комфортного шосе і, не

збавляючи швидкості, помчала неоковирною сільською дорогою.

– Андрію, зустрічайте гостей! Він щойно повернув ліворуч –

жене ґрунтівкою, мов Шумахер, – скористався рацією Воронов. –

Ми з Самарцевим – ще на трасі, приєднаємося до вас пізніше.

Доведеться трохи зачекати на узбіччі, аби клієнт справді чогось не
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запідозрив. Навіщо передчасно псувати настрій чоловікові?!

– А раптом у них – просто романтичне побачення? Легка,

приємна, інтимна прогулянка до лісу? Він же взяв кошик для грибів...

– Що ти сказав? – майор поглянув на мене, як на ворога народу,

і демонстративно заскреготав зубами. У цю мить він сам нагадував

непередбачуваного маніяка.

– Ні, – скрушно зітнув у відповідь, – тільки справжній садист

здатний так немилосердно поводитися з тендітною кралечкою. Ну,

хоч би трохи, зараза, зменшив швидкість. Він же на тій триклятій

дорозі моїй принцесі на горошині душу витрясе!

– Між іншим, Самарцев, твій немічний старигань був уночі на

місці злочину. Андрій скрадався за ним назирці, то під ранок уже

ледь ноги пересував. А Владислав Владиславович – немов щойно з

дому вийшов. Свіженький, як огірочок! Дибає собі чагарями, неначе

якийсь абориген&індіанець, і костуром орудує, ніби середньовічний

рицар – важезним мечем, – гілля розсуває. Ось де приховані

таланти... Ні, щоб з’їздити кудись до Бельгії і виграти чемпіонат

Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Хоч би якась користь для

рідної Чернігівщини!

– Дивно. І що ж він там виходив у нічному лісі?

– А хто їх, вампірів, знає? Але швендяв довго, а на тому

зловісному місці аж до землі припадав, ніби принюхувався.

Обнишпорив усе довкола, потім, здається, натрапив на те, що шукав.

Випростався враз і... завив – тужно, протяжно, неначе вовк.

Моторошне видовище! Андрій – хлопець не з лякливих та буквально

заціпенів від страху.

– І що було далі?

– Нічого... Принаймні старий залишився в людській подобі.

Повив на місяць, поблукав лісом, ніби примара, та й повернувся до

своєї хижки. Здається, він був дуже засмученим.

– Але чому? Це ж – нормально для вампіра: здійснити нічну

прогулянку, подихати свіжим повітрям на природі...
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– Тобі видніше, – гмикнув. – Ти ж у нас – вампірознавець!

– Воронов, ти мав би розповісти мені про це раніше. Мабуть, я б

ще встиг піти й поспілкуватися з Владиславом Владиславовичем, і

можливо, мені вдалося б дізнатися правду.

– Саме тому я нічого й не сказав тобі одразу. Адже тоді могла

зірватися наша спецоперація...

– Ну, що можна очікувати від мента?!

– Визнаю: хтось має пречудовий дар знаходити найпаскудніше

лайно і безстрашно вступати в нього, навіть не затуливши свого

нахабного носа. Ось тільки витягувати звідти „крутого” відчайдуха,

зазвичай, доводиться все тому ж примітивному менту...

– Пане майоре, я щось не зрозумів. Вам набридло рятувати моє

безцінне життя? Невже бравий гусар хоче померти від зеленої

нудьги?!

– Хоче!

– Воронов, ти це – серйозно? Тобі не подобаються вампіри?

– Сто років їх би не бачив!

– Добре, коли все скінчиться, я передам, кому слід, твоє

ментовське прохання...

– Годі, – рішуче взявся за кермо приятель. – Ти тут блазнюєш, а

дівчина, можливо, ризикує життям. Поїхали!

„... Ось і знайома місцинка. Втім, треба пройти трохи далі – хоча

б із півкілометра. Що, як менти влаштували засідку? Звісно, це –

майже нереально. Звідки у них стільки людей, аби цілодобово

чергувати у лісі? Тим більше, грибний сезон... Он як супутниця

вишукує боровики! Ну, нічого – нехай потішиться, недовго

залишилося... Поки що можна й живою помилуватися! Адже це –

не якась моделька з подіуму – тонконога, наквацяна, безсоромна

лялька з однією звивиною... Ні, у сьогоднішньої обраної – таке

невинне, янгольське личко і майже ніякої косметики. Красуня від

Бога! Від струнких, вишуканих ніжок – очей не відвести. А ця

граціозна, тендітна шийка – справжній витвір мистецтва! І вся її
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постава так хвилює, бентежить душу, аж кров закипає в жилах...”.

О, йому неймовірно поталанило, адже такі довершені жінки

зустрічаються не частіше, ніж справжні вампіри! Глибоко вдихнув

повітря, заплющив очі, насолоджуючись ароматом її парфумів. Без

сумніву, у його обраниці – бездоганний смак! Шкода, що незабаром

усе скінчиться... Однак, що він може вдіяти? Це – все одно, що

позбавити звичайну людину найнеобхіднішого: їжі, води, сну,

сексу...

Проте, якщо ти не таке примітивне створіння, а вища істота, здатна

пізнати неземне блаженство, неприпустимо відмовлятися від свого

справжнього єства. Головне, усвідомити цю унікальну інакшість.

Збагнути, що ти – не якесь кровожерливе чудовисько, а посланець

Всесвіту, наділений особливим Даром відчувати потаємне, недоступне

простим смертним. Взагалі, у тебе немає вибору: або ти приборкуєш

власні страхи й сумніви, повністю довіряєшся своєму невидимому

небесному поводиреві і, терпляче долаючи всі прикрі перешкоди,

піднімаєшся на вершину неймовірної насолоди; або назавжди, до самої

жалюгідної смерті, залишишся останнім невдахою на дні смердючого

смітника...

Але, коли все скінчиться, треба забиратися звідси. Пора! Ні, він не

надто переймається з приводу ментів. У них так і не вистачило мізків

добратися до нього раніше – ні в Харкові, ні в Дніпропетровську...

Проте ця прискіплива нишпорка – Віталій Самарцев – уже починає

діяти йому на нерви! А втрачати самовладання не варто, адже навіть

одна крихітна помилка може призвести до непоправного.

Втім поки що все – нормально. Перша газетна публікація про

вбивство молодої жінки на узліссі йому сподобалася. Як і

очікувалося, в редакції одразу ж схопилися за сенсацію, отриману з

конфіденційних джерел. Листа до газети він набрав на комп’ютері і

надіслав поштою – під псевдонімом Влад Дракула. Як то кажуть,

скромненько і зі смаком! Повідомлення про друге вбивство на

шпальтах цього ж таки тижневика має з’явитися завтра. Причому
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для переконливості він надіслав і ексклюзивний знімок з місця події.

Можна лише уявити, як вибухне ця „бомба”!

Залишилося створити ще один шедевр – так, щоб назавжди

покінчити з людиною, яку він ненавидить більше за все на світі.

Тільки здобувши жадану, довгоочікувану перемогу над сильним,

гідним суперником, він нарешті відчує себе по&справжньому вільним

та щасливим! А потім чому б не пожити кілька років десь біля моря,

тішачись дивовижними гірськими краєвидами і принадними

курортницями, які, неначе метелики на світло, злітаються до Криму

у пошуках омріяних насолод?!

„Все, потрібно сконцентруватися для завершального дійства,

запам’ятати кожну мить захоплюючої феєричної вистави, щоб

згодом знову й знову прокручувати її в пам’яті на біс. Ну, давай,

чоловіче добрий, покажи, на що ти здатний!”.

Він лагідно обійняв дівчину, обережно поцілував у пухкі вуста.

Красуня не пручалася, довірливо прихилилась до його грудей.

„Чудово! Можна розпочинати. Жаль тільки, що немає глядачів.

Такий спектакль, а поаплодувати нікому!”. Міцно притиснув юнку

до землі, вп’явся зубами в шию...

Ярослава пронизливо зойкнула й відчайдушно вчепилася у

волосся кривдника. Той очманіло відсахнувся і, облизуючи

закривавлені губи, важким, каламутним поглядом втупився у свою

жертву:

– Ти прикидалася! На тебе ж не подіяли мої чари, правда? Ану

дивися мені в очі, суко, і відповідай! Чому ти так вчинила? Говори!

Ну? – враз на його обличчі з’явилася презирлива, глумлива

посмішка: – Маленькій шльондрі так закортіло кохатися, що вона

навіть погодилася поїхати до темного лісу з першим стрічним

дядечком? Хіба тобі ніколи не розповідали в дитинстві, що робить

страшний Бабай з усілякими неслухняними дівчатками? Так ось, я –

Бабай. І, запевняю тебе, я не звик змінювати свої плани. Ти – обрана!

Присягаюсь: зовсім не бажав псувати це бездоганне тіло. Мені
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потрібна лише твоя цнотлива кров. Але ти – надто налякана і не

скоришся добровільно. Не хвилюйся, це буде лише один точний

удар...

Йому не вистачило буквально якоїсь секунди. Щось велике й сіре

блискавично вдарило в груди, збило з ніг і вп’ялося в горло. Воронов

не наважувався стріляти здаля, щоб випадково не влучити в

Ярославу. Моя відважна дівчинка навіть не втратила свідомості й

широко відкритими очима спостерігала за нерівним двобоєм

людини і вовка. За мить все було скінчено – один хижак безжально

розправився з іншим...

Тим часом майор таки навів пістолет на ціль – навіть не знаю, як

я встиг схопити його за руку! Куля вп’ялася в дерево поряд зі

скривавленим звіром. Вовк здивовано, неначе людина, поглянув на

мене і хутко зник у чагарях...

– Ну, що ви собі дозволяєте? Одна до останнього зволікає з

умовним сигналом, а інший ні сіло ні впало нападає на офіцера

міліції, – докірливо похитав головою Воронов.

– Нічого не вдієш, я просто люблю тварин... – стенув плечима й

обережно підхопив зблідлу Ярусю: – Молодець, дівчинко! Сьогодні

ти заслужила, щоб ми з паном майором по черзі носили тебе на

руках.

Воронов, як завжди, не оцінив мого гумору – щось невдоволено

пробурмотів у відповідь і заклопотано схилився над непорушним

тілом. Але я вже чимчикував зі своєю безцінною ношею до автівки.

– Ти куди? – розчаровано гукнув товариш. – Скажи, хіба це

справедливо? Як обійматися з красивою дівчиною, то – Самарцев.

А як скніти біля небіжчика, то – майор Воронов... Май на увазі –

справу ще не завершено!

Ні, я зовсім не образився на приятеля. Просто зараз приватний

детектив Віталій Самарцев, як ніколи, потрібний одній хорошій

жінці. Звісно, Ярослава неодмінно прийде до тями і житиме ще сто

років! А небіжчику від мене – все одно ніякої користі. Тим більше,
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після останнього побачення з сіроманцем, у Стаса – не надто

привабливий вигляд...

Судді
Ворота були відчинені – на мене чекали, тож не став лишати

машину біля паркану – заїхав прямо на подвір’я. Харон зустрів мене

першим: привітно помахав хвостом – точнісінько, як звичайний

собака. Змарніла Даринка була в затемнених окулярах, хоч я

завбачливо з’явився увечері, та й у будинку традиційно палали лише

смолоскипи (правда, тепер їх вогонь не здавався мені зловісним).

Очевидно, молода жінка просто не бажала демонструвати заплакані

очі...

Владислав Владиславович вийшов мені назустріч, спираючись

на костур. Проникливо поглянув у вічі, сумно усміхнувся і простягнув

руку для привітання:

– Я таки у вас не помилився, Віталію. Дякую, що пожаліли Харона!

– Звір не винен, – повагавшись, потиснув його велику зморщену

правицю. – Вовк просто виконав команду свого господаря... Вітаю,

ви чудово використали мене, Владиславе Владиславовичу!

– Давайте присядемо, детективе, – зітхнув старигань. – Вип’єте

чогось?

– Чашечку свіжої крові... – промовив стиха, ступаючи до кімнати.

Дарина кивнула, звичним рухом взяла зі столика ніж із красивим,

коштовним руків’ям і, не вагаючись, піднесла тонке гостре лезо до

свого зап’ястя. Я мерщій кинувся до неї і вихопив холодну зброю,

але від хвилювання надто міцно стиснув вишукану руку панночки.

Вона мимоволі скрикнула, не втримала рівновагу; і ми обоє

беркицьнулися на підлогу.

– Ви не забились, Віталію? – турботливо поцікавилася леді.

– Ні, дякую... – розгублено підвівся.

– А як щодо свіжої крові?

– Спасибі, я передумав.
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– Може, хоч вчорашню посьорбаєте?

– Ні, якось іншим разом...

– На жаль, іншого разу не буде, – втрутився господар.

– О, то я – вже небажаний гість?

– Ми назавжди залишаємо Чернігів, – гірко зітхнув дідусь.

– Розумію... – вмостився у кріслі. – Стас – мертвий, що ж вам

тепер тут робити?

– Ви нічого не розумієте, Віталію, – зболено заговорила молода

жінка. – Наймаючи вас, тато навіть не здогадувався про Стаса. А я була

коханою дружиною і щиро кохала сама! Можливо, кохаю й досі – попри

все, що сталося впродовж цих жахливих днів... Коли ми познайомилися,

він здавався таким шляхетним! Водив мене в театри і на виставки картин;

неймовірно цікаво розповідав про свої улюблені книги. Я бачила

пристрасть у його очах, але уникала інтимних стосунків. Не

хотіла обманювати, розпочинати спільне життя з неправди. Нарешті

наважилася – розповіла найпотаємніше: про себе і тата. Думала, згорю

від сорому. Так хвилювалася, що ноги тремтіли! Він уважно вислухав,

заспокоїв; все&таки – лікар&психіатр. А потім запропонував вийти за

нього заміж... Це був найщасливіший день у моєму житті. Прилетіла

додому, мов на крилах; зізналася в усьому татові. Я була переконана,

що зустріла свою долю – найблагороднішого, найщедрішого і

найвродливішого чоловіка у світі! Мріяла народити від нього дитину.

Він був таким чуйним, зворушливим. Лікував мене, перечитав силу&

силенну усіляких книг та публікацій про вампірів. Відверто кажучи, я

просто не знаю, як тепер жити...

– Даринка чомусь переконана, що саме через її хворобу Стас

перетворився на маніяка, – скрушно повів бровами Владислав

Владиславович.

– І вона даремно картає себе! Запідозривши вашого зятя, я

вирішив перевірити, чи не траплялися якісь загадкові вбивства в інших

областях України, – в той час, коли там мешкав Станіслав Іванов. Так

ось, трьох дівчат впродовж одного місяця було вбито у Харкові – в
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міському парку, просто серед білого дня! А згодом тіла ще трьох

молодих жінок знайшли на березі річки, однак сталося це вже на

Дніпропетровщині. Красуні загинули за дивних обставин – вони не

чинили жодного спротиву своєму мучителеві! Правоохоронці

припускають, що всі ці злочини скоїла одна людина – серійний

вбивця, проте вистежити кривавого монстра поки що не вдалося...

– Тобто, коли дипломований психіатр Іванов просвіщав

приватного детектива Самарцева про те, яким чином маніяк

заманював симпатичних жінок, Стас мав на увазі власний досвід?

– Авжеж. До речі, тоді я його і запідозрив – він був надто

переконливим! Ми одразу ж навели довідки й з’ясували, що свого

часу молодий лікар доволі успішно застосовував гіпноз... До речі, а

звідки ви знаєте про нашу розмову?

– Бо я її підслухав, – не змигнувши оком, зізнався Владислав

Владиславович.

– Ви?!

– Я... – невинно розвів руками. – Даринка виділила мені зручну

шафу. Там легко дихалося і все було чути. Звісно, шпигувати – не

гарно, але як би я дізнався, що мене так ненавидить власний зять?

Хто б міг подумати, що всі його слова про безмежну повагу до моєї

персони – звичайнісіньке лицемірство!

– А чому ви запідозрили саме його?

– Стас чудово знав, що я – не вбивця. Так, хвора людина – вампір,

дивакуватий дідуган, який увесь час змушений вести потаємне життя,

цуратися людей, але ж – не маніяк! А він такого вам наплів, ніби я –

справді якась божевільна почвара з фільму Хічкока... Навіщо? Я не

становив жодної небезпеки, давно змирився зі своєю долею, завжди

прагнув добра Даринці, тому й не втручався в їхнє життя, не заважав

щастю донечки. Який сенс запроторювати мене за ґрати? Відповідь

очевидна: це знадобилося б тільки в одному випадку – щоб відвести

підозру. Від кого? І тоді я подумав, що психіатр також може

занедужати...
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– Тато вмовив мене зазирнути в ноутбук чоловіка, – зітхнула

Даринка. – Я страшенно протестувала – ми вперше в житті по&

справжньому посварилися! Однак, щоб заспокоїти батька, я все&

таки мусила погодитися. Почала переглядати файли і... натрапила

на листи „Влада Дракули” до місцевої газети та жахливий знімок

вбитої жінки! Я ще не вірила: можливо, це – якесь непорозуміння?

Хотіла відверто поговорити зі Стасом; але тато наполягав діяти

обачніше – власне, він уже не сумнівався...

– Ваш чоловік неабияк ризикував, описуючи свої „подвиги”!

– Файли будь&якої миті можна стерти. Та й хто міг їх прочитати?

Пароль „Дракула” відомий лише мені. Дізналася випадково – якось

пригорнулась до Стаса, а він саме вмикав комп’ютер...

– Зять планував скористатися ситуацією і назавжди позбутися

мене, – пробурчав Владислав Владиславович. – Якби в селі

дізналися про вампіра, не думаю, що мені вдалося б вирватися звідти

живим! Тутешні жителі – дуже забобонні; досі одне одному

переказують легенди про покійного панича, котрий щоночі вставав

із могили у пошуках свіжої крові...

– А що ви знайшли вночі у лісі – на місці злочину?

– Ви стежили за мною? – спантеличено звів брови старигань. –

Гм... Я мав би здогадатися; треба було взяти з собою Харона! Власне,

я не сподівався, що мені поталанить відшукати той ґудзик. Не

спалося, от і вийшов трохи розім’яти ноги. Звісно, трапляються збіги,

і моя знахідка могла опинитися там випадково. Але Даринка все ж

не дорахувалася одного ґудзика на сорочці свого чоловіка!

– І ви нацькували вовка на власного зятя?

– Мммм... Сподіваюсь, ніхто зараз тихцем не записує нашу

бесіду? – по&змовницькому запитав дідусь.

– Можете мене обшукати, – підморгнув у відповідь.

– Це зробила я, – тихо промовила Дарина. – Я віддала наказ

Харону...

– Ви?! – отетеріло закліпав очима.
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– Я стежила за Стасом, бачила його з незнайомою вродливою

дівчиною. Він ні про що не здогадувався, тож не надто крився від

мене. Одного разу чоловік допізна працював у своєму кабінеті; я

вдавала, що сплю, проте розчула його приглушений голос: Стас

зателефонував якійсь Ярославі і запросив її на побачення – до лісу.

Тобто вони мали наступного дня збирати гриби; але, по&моєму, та

красуня зрозуміла його правильно... Ох! – прикусила губу. – Якби

він просто зрадив мене, я б, мабуть, його пробачила. Але уявіть собі

мій стан, коли я нарешті усвідомила, що такий начебто чуйний,

інтелігентний, розумний, коханий чоловік виявився насправді

підступною потворою, яка безжально вбиває людей! Тієї ночі я

взагалі не склепила очей – ледь дочекалася, коли Стас вклався у

постіль; а тільки&но він солодко засопів, нечутно вислизнула з

квартири і поїхала до тата...

– Ми були у відчаї, – наморщив чоло Владислав Владиславович.

– Як вчинити? Повідомити в міліцію? Припустимо, Стаса б

арештували. І що? Галасливі публікації на шпальтах газет, сюжети

по радіо й телебаченню. Судовий процес, який тривав би не один

рік; адже зять міг найняти найкращих адвокатів, та й сам він – треба

визнати, чоловік кмітливий! І увесь цей час нам довелося б

перебувати в епіцентрі ганебного скандалу, терпіти постійні

приниження під жорстким контролем  правоохоронців та лікарів.

Адже відтоді ми б кроку не ступили без їхньої згоди! Ну, добре, я –

старигань, доживаю віку. А як же Даринка?

– І ви прийняли рішення...

– До Чернігова доня повернулася з Хароном. Сховала його у

підвалі, а в призначений час узяла з собою і поїхала за Стасом

назирці. Автівка у неї – надто примітна, тож позичила машину у

приятельки.

– І ви, леді, бачили нас із Вороновим?

– Так... Відверто кажучи, тоді я страшенно розсердилася. Ви ж обіцяли

татові, що не підете до міліції! – докірливо поглянула на мене Дарина.
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– Я й не ходив, доки не переконався, що пахне смаленим (даруйте,

та мій бідолашний ніс одразу ж відчуває підозрілий аромат небезпеки,

реагуючи на нього добірними шмарклями). Так ось, тільки тоді ваш

покірний слуга змушений був потривожити свого бойового товариша.

Він – Діва за гороскопом, тому – педант і буркотун. Зате –

досвідчений опер, надійний та спокійний, мов двері; до того ж, досі

не бере хабарі. Уявляєте, який дивак? Проте в міліції тепер знають

лише про одного вампіра – справжнього. Втім не сумніваюся, його

буде поховано, як сумирного християнина. І навряд чи небіжчику коли&

небудь загрожуватиме осиковий кілок...

– У вас жорстокі жарти, Віталію!

– У вас теж, Даринко. Ех, знав би майор Воронов, як його

перехитрила ще зовсім маленька дівчинка...

– Я мусила це зробити! Харон чомусь недолюблював Стаса, ніби

відчував щось лихе; а той лише підсміювався: мовляв, наш песик

просто ревнує. Інколи чоловік навіть навмисне дратував його, бо

знав: це – цілком безпечно, лютий вигляд вовчиська – лише ілюзія.

Харон ще жодної істоти за все своє життя не скривдив! Хоч друг і

охоронець він вірний – ми з татом ніколи в цьому не сумнівалися.

– Власне, наш вовчик і співрозмовник цікавий, – підтримав

доньку Владислав Владиславович. – Ну, чому ви посміхаєтеся,

Віталію? Люди припускаються серйозної помилки, самовпевнено

вважаючи себе єдиними розумними істотами на землі. В усякому

разі, Харон – значно інтелектуальніший за багатьох наших

співвітчизників.

– Ще б пак! Адже нещодавно цей песик так віртуозно виконав

один досить специфічний наказ свого доброго господаря...

– Це було прохання, – знітилася Дарина. – Вирушаючи услід за

чоловіком, я прихопила з собою черевик Стаса і в потрібний момент

просто показала його Харончику.

– І все?

– Все.
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– От і майор Воронов переконаний, що стався нещасний

випадок...

– А ви?

– А я вважаю інакше. Ви ж знали, чим усе завершиться, Даринко?

– Знала. Тато мені сказав. Вони з Хароном домовилися...

– То ви чаклун, Владиславе Владиславовичу?

– Ви ж не вірите в чари, – примружив очі дідусь. – Втім яке це

тепер має значення?

– Ну, ви можете наслати на мене порчу і позбутися небезпечного

свідка.  Все&таки вдруге турбувати проханням Харона – якось

неоригінально...

– Ви відпустите нас, Віталію? – стомлено запитав Владислав

Владиславович.

– Що? Відпустити вас? Двох незвичайних людей, які понад усе

обожнюють пити кров? Тих, хто нещодавно так вигадливо відправив

до пекла свого зятя і чоловіка? Невже ви справді думали, що я це

зроблю та ще й дозволю забрати з собою вовка, який із вашої волі

вже відчув смак людської крові?! – впевненим рухом вийняв із кишені

мобілку і допитливо поглянув на батька та доньку.

Вони вичікувально завмерли – бліді, немов мерці. На подвір’ї

велично сидів грізний Харон, який міг би миттю опинитися в оселі

(зустрівши мене, господар чомусь так і не причинив вхідні двері).

Однак, схоже, ніхто не збирався кликати на допомогу вовка...

– Бувайте, – кивнув обом. – Сподіваюсь, ви не випробовуватимете

мого терпіння і зникнете звідси якомога швидше? А то я вже починаю

скучати!

Невдовзі мої знайомі вампіри благополучно виїхали з Чернігова.

Цього ж дня мене зненацька вкусив за ногу звичайний собака...

                                                                                      1.05.2010
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ГОЛОС
Я саме підійшов до акваріуму (з’явився нещодавно в сусід�

ньому кабінеті – у колег�телевізійників), аби, спостерігаючи

за симпатичними рибками, відволіктися на хвильку від напру�

женої роботи, аж раптом залементувала мобілка. Ну, не при�

пиняти ж свої медитації через якийсь, можливо, не надто на�

гальний дзвінок? Тому я й далі милувався вуалехвостиками,

подумки перебуваючи за тисячі кілометрів від засніженого

Чернігова – здається, десь на Канарських островах.

Однак моя рука все одно машинально потягнулася до внут�

рішньої кишені піджака і, видобувши звідти капосний теле�

фон, заходилася поволі підносити його вгору. Коли мобіль�

на іграшка опинилася біля мого вуха, я так само автоматично

натиснув на крихітну кнопку і... остовпів, почувши такий

знайомий голос. Тільки раніше він щодня лунав з моїх теле�

візора та радіоприймача, а тепер проникливо вітався зі мною.

Я був настільки приголомшений, що навіть по�панібратсько�

му назвав Президента України лише на ім’я, забувши, як же

цю людину по�батькові! Втім, главу держави це анітрохи не

збентежило. Його цікавили мої справи, тож я мусив гарячко�

во пригадувати дещо з власного минулого.

„А як там ситуація в Чернігові?” – допитливо озвалася

мобілка. „С�ситуація?” – розгубився я. „Еге ж, – наполегли�

во промовив у самісіньке вухо всевладний голос. – Мій при�

ятель Сашко нормально керує?” – „Т�так...” –  пробелькотів у

відповідь, здогадуючись, про кого мова. „А Коля Збараць�

кий пише нові пісні?” – „П�пише...” – квапливо запевнив я.

„Ну, а  як поживає ваш чернігівський Шерлок Холмс? – не

вгавав співрозмовник і, усвідомивши моє остаточне оторо�

піння, пошепки додав: – Приватний детектив Віталик Самар�

цев проводить свої таємничі розслідування?”. „П�прово�
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дить...” – я вже ледь ворушив шершавим язиком, що букваль�

но задерев’янів від неймовірного напруження. „Ну, то пере�

давайте йому від мене привіт!” – поблажливо усміхнувся гла�

ва держави і, доки я збирався з силами, аби вичавити з себе

чергову репліку, хутко поклав слухавку.

Я ще ціпенів, ошелешено вслухаючись у монотонні короткі

гудки, коли до кімнати власною персоною зазирнув... Віталій

Сергійович Самарцев. „Привіт, Старий! Мені тут зараз ніхто

привіт не передавав?” – по�діловому запитав він. І раптом

неквапливо заговорив російською з характерним кавказьким

акцентом, супроводжуючи свою промову знайомими жеста�

ми: – Товарищ журналист, когда�то уважаемый Буревестник

революции – Максим Горький – написал гениальный роман

„Мать”. Почему бы вам не создать такой же шедевр обо мне

под названием „Отец”? Подумайте, товарищ журналист! По�

пытка – не пытка, как сказал товарищ Лаврентий Берия…”.

Я був надто вражений дивовижними перевтіленнями сво�

го приятеля. Та й хіба можна всерйоз ображатися на Самар�

цева?! Тим більше, що приватний детектив уже налаштувався

розповідати свою нову неймовірну історію.

Відрядження на той світ
Пізно увечері я блаженствував у ліжку, переглядаючи свій

улюблений фільм „Службовий роман”. От би моїй Ярославі взяти

приклад – спробувати спокусити свого начальника!

Телефонний дзвінок пролунав, як завжди, невчасно – сором’язливий

Новосельцев саме намагався шляхетно освідчитися схвильованій Мимрі.

Я зітхнув – став би кіноактором, то й мав би зараз ескадрон чарівних

шанувальниць, готових будь&якої миті покохатися зі своїм кумиром.

Натомість мушу вдень та вночі бігати, мов гончий пес, спілкуючись з

ментами і бандитами...

Телефон не вгавав – зазвичай так дзвонять жінки. Вони
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терплячіші – якийсь чолов’яга вже давно залишив би мене в спокої.

От, блін, доведеться все&таки взяти рурку!

– Добридень, шановна...

Зі слухавки долинало лише розгублене дихання.

– Агов, пані, ви мене чуєте?

– Так... – голос був ніжним і дуже приємним, як у телеведучої

Алли Мазур. – Будь ласка, відчиніть двері в під’їзді. У вас домофон

не працює, а тут – холодно...

– Тобто ви хочете сказати, що зараз дефілюєте біля мого під’їзду?

Сподіваюсь, дівчинка знає, яка вже година?

– Знаю... Ви мене впустите? Не бійтеся – я не озброєна!

Невдовзі вона була у моїй келії – гарненька, схожа на юну Ніколь

Кідман. Одягнена надто легко, як для нічної прогулянки. Господи,

ще трохи – і це дівча дійсно перетворилося б на бурульку!

– Не роззувайтеся, проходьте до кімнати... – похапцем відчинив

сервант, дістав пляшку коньяку і наповнив два келишки. – Прошу...

Втім вона все&таки зняла черевики неслухняними, скоцюрбленими

від холоду пальчиками, схвильовано ступила кілька кроків,

озираючись навкруги, і знеможено опустилася на диван.

– Будь ласка, випийте, – обережно простягнув келишок, – щоб

не застудитися! Як вас звати?

– Юля... Сагайдачна... Спасибі, Віталію, але я б випила чайку.

Можна? Не турбуйтеся, я сама заварю!

– Так... Здається, ви ще й голодна?

Вона зашарілася й почала старанно розглядати химерні візерунки

на теплому, пухнастому килимі, який я придбав за порадою Ярослави.

Моя тодішня наречена, побачивши одного разу цю дорогу ексклюзивну

річ у столичній крамниці, того ж дня продзижчала мені всі вуха про те,

як обожнює ступати босоніж по такому ось справжньому шедевру

мистецтва. Тепер килим є, але Яруся воліє ходити у кімнатних капцях в

оселі тихого й сором’язливого Слави – нашого колишнього клієнта...

– Ану, що там у моєму холодильнику? – зацікавлено пошвендяв
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на кухню. – О, вам страшенно поталанило, Юлечко, – не доведеться

готувати кашу з сокири! Пам’ятаєте казку про жадібну бабусю й

кмітливого солдата?

– Ні, не турбуйтеся, це – зайве... – похапцем почимчикувала за

мною.

– Хіба ви не збираєтесь тут спати? – багатозначно поглянув на

гостю.

Вона вражено подивилася на мене і ніяково опустила очі:

– Як ви здогадались?

– Елементарно, Ватсоне! Зазвичай, клієнти попереджають мене

про свої візити. Ви з’явилися несподівано, вночі, одна. Дуже

схвильована і, здається, неабияк налякана. Думаю, ще три&чотири

години тому ви навіть не планували візит до приватного детектива.

Та, мабуть, взагалі не знали про моє існування. А потім сталося щось

неочікуване, жахливе. І це настільки приголомшило прекрасну

панночку, що вона, як була у благенькому одязі, так і кинулася

стрімголов шукати порятунку, вмить забувши про вечерю та інші

приємні клопоти...

– Ви сховаєте мене? – запитала ледь чутно, стримуючи сльози.

– Отже, вас хтось переслідує?

Вона мовчки кивнула, з надією поглянувши на мене.

– І ви не хочете звернутися до міліції?

– Міліція одразу ж затримає мене й посадить до СІЗО...

– Так, – зітхнув, – цього мені ще не вистачало – переховувати

потенційного злочинця!

– Я тільки один раз проїхала „зайцем” у тролейбусі... –

запротестувала гостя, і, шморгнувши носиком, дістала хустинку з

елегантної мініатюрної сумочки.

– Дуже смішно! – наморщив чоло.

– Ви мене виженете? – прохально зазирнула у вічі.

– Колись, сто років тому, замість колискової, ненька співала мені

зворушливу народну пісню:



301

Нові пригоди детектива Самарцева

„Чорноморець, матінко, чорноморець

Вивів мене, босую, на морозець.

Вивів мене, босую, та й питає:

Чи є мороз, дівчино, чи немає?”...

– Я вас не розумію, – розгублено примостилася на стілець,

підібгавши спокусливо стрункі ноги.

– Скажіть, Юлечко, вам уже набридло моє скромне товариство?

– Так... Тобто ні! Я не знаю... – закліпала довгими віями.

– Що ж, плутано, зате відверто, – бадьоро кивнув, змахнувши

великим кухонним ножем.

– А... Що ви збираєтеся робити? – обережно поцікавилася,

заінтриговано розглядаючи мою холодну зброю.

– А ви не здогадуєтесь? – по&змовницькому підморгнув,

перевіряючи, чи достатньо гостре лезо. – Начищу пательню

картопельки. Може, дядечко Віталій поїсть і трохи подобрішає...

– Заждіть, – підхопилася. – Я сама приготую вечерю!

– Ще чого! Щоб я, досвідчений детектив, власними руками віддав

вам знаряддя вбивства?

Вона так ображено чмихнула, що я змилостивився:

– Гаразд, дівчинко, зробимо так: я начищу овочів, а потім ви

покуховарите. Якщо, звісно, не передумаєте. А доки детектив

Самарцев старанно орудуватиме ножем, його загадкова гостя

щиросердно розповість свою неймовірну історію.

Юлечка вдячно подивилася на мене і старанно витерла сльози.

– От і молодець, – заспокійливо посміхнувся. – Хороша

дівчинка!

Втім вона все ще збиралася з духом, схвильовано перебираючи

пальчиками китиці скатертини (свого часу наполеглива Яруся таки

привчила мене охайно застилати кухонний столик, перетворюючи

тривіальну холостяцьку вечерю на урочисте й затишне дійство).

– Ну, то кого вбили? – поцікавився ніби між іншим, тонесенько

зрізаючи рожеву шкірку з найбільшої картоплини. – Але спершу –



Сергій Дзюба

302

хто вам дав мою адресу?

– Андрій... – здивовано підвела очі, облишивши в спокої

золотаві китиці. – А... звідки ви знаєте про вбивство?

– Просто Андрій? – незворушно запитав, сумлінно атакуючи

картоплю.

– Авжеж, – знизала плечима. – Андрій Дорошенко – мій

приятель і компаньйон Володі.

– А Володя?

– Це – мій чоловік... Володимир Сагайдачний. Тобто...

Вона заплакала – тужно, гірко. Як доросла, згорьована жінка,

що втратила дуже близьку людину. Проте навіть у цю мить її личко

залишалося напрочуд вродливим. Отже, вирушаючи сюди, вона не

марнувала час на макіяж...

Я на хвильку облишив ніж, ретельно вимив руки, пішов до зали і

обережно приніс келишки з коньяком. Але Юлечка печально

похитала головою:

– Вибачте, з мене – така п’яниця... Можу пригубити буквально

граминку і то з радості, а зі мною сьогодні трапилася біда.

– Тільки не треба вдавати з себе полум’яну революціонерку Розу

Люксембург, яка ніколи не поступається принципами! – непросто

вдавати сердитого, коли поруч із тобою – така красуня, але я

спробував. – Будь ласка, дівчинко, прийміть ці чудодійні ліки. Нам

же потрібно конструктивно поговорити. Інакше дзвоніть своєму

Андрієві – нехай забирає подружку і переховує її у власних

апартаментах!

– Ніякий він не мій – просто приятель Володі. Вони дружили з

дитинства, разом розпочинали бізнес. Володя став директором,

Андрій – його заступником... – схлипнула. – Я – порядна жінка,

ніколи б не наважилася зрадити своєму чоловікові.

– Що ж, вип’ємо за порядних жінок! – простягнув келишок.

– А ви – наполегливий. І терплячий, – зітхнула й рвучко, не

смакуючи, наче якусь гидоту, ковтнула дещицю дорогого коньяку.
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– Підлещуєтеся? – поцікавився, з насолодою дегустуючи

ароматний напій.

– Так, – сумно посміхнулась, поправила зачіску, взяла ніж і

заходилася спритно дочищати картоплю: – Ви ж маєте знайти

вбивцю мого чоловіка. Власне, на вас – уся надія!

– Чому це – лише на мене? – мимоволі замилувався її вправними,

витонченими рухами.

– Бо всі, крім Андрія, переконані, що злочин скоїла я, – на

гарненькому личку молодої жінки з’явилася  невелика зморшка. –

До того ж, у мене не вистачило духу залишатися там. Отож і накивала

п’ятами. А в міліції міркують: „Якщо втекла – значить, винна!”.

– Ви справді вчинили нерозсудливо, – докірливо похитав

головою.

– Знаю, – чиркнула сірником, запалюючи конфорку на плиті. –

Але це було жахливо! Даруйте, що перебиваю вам апетит, – сморід

стояв нестерпний... Очевидно, з моменту його смерті минув не один

день. Можливо, тиждень! Я не надто розуміюсь на цьому. Відверто

кажучи, раніше ніколи не мала справ із небіжчиками...

– Тобто ви стверджуєте, що хтось позбавив життя Володимира

Сагайдачного і згодом підкинув його труп вам?

– Господи, Віталію, будь ласка, не добивайте мене цією

прокурорською лексикою! Стверджують затяті злочинці, аби

уникнути кари, і хитромудрі адвокати, цинічно відпрацьовуючи

брудні гроші. А я переконана: так і було.

Вкотре заворожено поглянув на ніж у її тендітних пальчиках

– яка віртуозність! І підсунув свій стілець трохи ближче до

плити:

– Юлечко, ви ж недавно побралися?

– Рік тому. Якщо точніше – один рік, два місяці і п’ять днів.

– А скільки були знайомі до шлюбу?

– Майже півроку. Спочатку, на дні народження своєї однокурсниці,

я заприязнилася з Андрієм, а незабаром він познайомив мене з
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Володею. Якийсь час ми були просто друзями.

– Гм... Приятелювали втрьох?!

– Авжеж. Що в цьому дивного? А коли Володя мені освідчився,

ми з ним почали зустрічалися, як закохані. Однак до шлюбної ночі я

ніколи не дозволяла собі зайвого – так мама з татом виховували!

– І як відреагував на ваше заміжжя Дорошенко?

– Нормально, – порадів за свого товариша. – Між іншим, на

нашому весіллі він свідком був. Так витанцьовував! Розумієте,

Андрій дуже галантно ставиться до жінок, буквально обожнює їх.

Жодну не скривдив! Проте цей вишуканий кавалер постійно в когось

закохується, отож і зустрічається водночас із багатьма дамами.

– Завжди мріяв мати власний гарем...

– Ну, що ви! Який з Андрія султан? Він – зовсім не ревнивий.

Після любощів із найкращою жінкою ніколи не претендуватиме ні

на її тіло, ні на душу. Це – легкі й приємні стосунки. З ним не

занудьгуєш – такий вигадник! А головне, завжди прагне допомогти,

підтримати. Однак нізащо не погодиться стати на весільний

рушничок.

– А вам він подобається?

– Подобається – ліпшого друга не знайти! Але я – однолюб і не

можу ділити з кимсь свого мужчину. Адже ви маєте на увазі інтимні

стосунки?

Вона не намагалася справити на мене враження, проте, готуючи

скромну вечерю, рухалася так звабно й граціозно, що я в якусь мить

навіть подих затамував.

– Скажіть, Юлечко, ви кохали свого чоловіка?

– Ну, я ж вийшла за нього заміж!

– Це – не відповідь...

– Невже ви гадаєте, що я жила б із Володею тільки заради його

грошей?! Думаєте, до мене раніше не залицялися заможні чоловіки?

Я відчувала, що Володя закохався у мене з першого погляду. Він так

ніжно, турботливо до мене ставився, увесь час прагнув догодити,
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виконати будь&яке моє бажання. Я раніше навіть не уявляла, що таке

може бути. Адже почувалася справжньою жінкою, королевою. Та

він ладен був за мене життя віддати!

– І віддав. Хоч і не з власної волі...

– О, то я винна в його смерті?! – переді мною була найвродливіша

тигриця у світі.

– Це – лише припущення, Юлечко. Так би мовити, думки вголос...

Можливо, молода дружина почала надто втручатися у справи

фірми? Чи колишній пасії вашого чоловіка довелося водночас

розпрощатися не тільки зі своїми амбітними планами, а й з роботою

у Володимира Сагайдачного? Ви ж не заперечуватимете, що

директор фірми зустрічався до вас з іншою жінкою?

– Запевняю, там не було нічого, вартого уваги. Я неодмінно б

знала! Звісно, не тішу себе ілюзією, що стала першою жінкою в житті

Володі. Але він якось зізнався Андрієві, що, лише познайомившись

зі мною, відчув справжнє кохання. Приятель, звичайно, одразу ж

переповів усе мені...

– Яка чуйність!

– А ви не іронізуйте. Так, після весілля я почала працювати у

Володі секретаркою. Не тому, що не довіряла йому. Просто прагнула

увесь час бути поряд із коханим, допомагати йому в усіх справах. І,

нескромно кажучи, мені немало вдалося. Я дійсно стала його

„половинкою”. Власне, Володя не приймав жодного важливого

рішення, не порадившись зі мною!

– Ага, довіряй, але перевіряй...

– Самарцев, ви – нестерпні! Я не командувала Володею та це й

неможливо. Думаєте, він би рахувався зі мною, якби я верзла

дурниці?! У бізнесі – немало ризиків. Ти – наче канатоходець.

Можна припуститися лише однієї помилки і втратити все! Причому

директор фірми відповідає не тільки за себе, а й за людей, які

працюють на нього. Їм же треба стабільно щомісяця платити

зарплату, адже у кожного – своя родина, діти! Втім нам із чоловіком
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таланило і в коханні, і в бізнесі. Володя навіть збирався призначити

мене своїм заступником.

– А як же Андрій?

– У нас – приватна фірма, тому все залежить від керівника. Був

один заступник, а стало б двоє.

– Дорошенко знав про ваше призначення?

– Так, Володя встиг йому розповісти. Андрій нормально

відреагував. Ми ж – друзі!

– Ну, звісно...

– Послухайте, Віталію, ви увесь час на щось натякаєте. Я не

підсиджувала Андрія! І, якщо хочете знати, почала працювати

секретаркою у Володі лише після того, як не стало Оксани Кочубей...

– Як це – не стало?

– Ми всі були шоковані. Така жінка! І розумниця, і красуня.

Завжди приязна – ніколи не пліткувала, кожному вміла сказати

щось приємне. А працелюбна! Коли Володя з Андрієм створювали

фірму, Оксана до пізньої ночі на роботі затримувалася і – жодної

скарги чи бодай якогось невдоволення. Мені здається, Володя

довіряв їй навіть більше, ніж собі. Та й Андрій від Оксани був у

захваті. Жартував: „Це – наше сонечко: і світить, і гріє!”.

– А як вона до вас поставилася?

– Прекрасно! Ми були подругами. Оксана скільки мені всього

про Володю розповіла – про всі його звички, уподобання. По&моєму,

вона була небайдужою до Андрія...

– Ви маєте на увазі інтимні стосунки?

– Ну, коли молодий чоловік сидить за комп’ютером до опівночі,

а поряд – вродлива жінка, яка знає про секс не тільки з фільмів... –

стенула плечима. – Але я вже говорила: ще не народилася жінка,

котра змогла б одружити на собі Дорошенка! Як то кажуть, де сядеш,

там і злізеш... Легше за інопланетянина заміж вийти!

– І що ж трапилося з Оксаною Кочубей?

– Вона занедужала. Зателефонувала Володі – сказала, що,
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мабуть, у неї – грип. Нічого страшного, проте доведеться кілька днів

провести в ліжку. Звісно, про лікарняний не йшлося, це ж – Оксана!

Тому й лікаря не викликала – ковтала якісь пігулки від температури...

А невдовзі ми дізналися про її смерть. Виявляється, вона захворіла

на запалення легенів. Все сталося так раптово! Володя виділив гроші

на похорони. Ми всі там були – провели нашу Оксану в останню

путь...

Юлечка схлипнула і покірно випила ще один келишок коньяку.

Але я мусив бути жорстоким:

– Вашому чоловікові ніхто не погрожував?

– Ні. Я вже думала про це, однак не можу пригадати жодного

такого випадку. Володя – досвідчений бізнесмен. Він уникав

авантюр – дорожив своєю репутацією! Тому й партнерів обирав

таких же надійних, як і сам. Ніхто нікого не підставляв, не зазіхав на

чуже. Ми взагалі не займалися кримінальними оборудками, хоч це

й не звільняло нас від потреби всучувати презенти усіляким

перевіряльникам та потрібним чиновникам. На жаль, поки що в

Україні інакше не можна: хочеш спокійно працювати – акуратно

сплачуй принизливу данину... І того дня все було, як завжди. Володя,

зазвичай, з’являвся в офісі першим, а увечері виходив останнім. Ну,

а я могла не квапитися, тож спокійно застелила ліжко, помила посуд,

причепурилась, одягнулася перед дзеркалом... Тут Володя дзвонить:

„Маленька, мені треба терміново з’їздити до Києва. Ти не турбуйся

– постараюсь впоратися якомога швидше. Скажи нашим...”. Звісно,

я не запідозрила нічого лихого. Якось він вирушив на роботу, а

невдовзі зателефонував із Москви і повернувся лише за тиждень.

Бізнес!

Я кивнув. Приватний детектив Самарцев також може вранці піти

на роботу, а увечері опинитися в якійсь Тмутаракані і зависнути там

не на одну добу.

– Ну, так от... – Юлечка погасила вогонь на плиті й зняла пательню

з ароматною, хрусткою, майстерно посмаженою картоплею. – Вдень
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Володя подзвонив знову – поцікавився справами. Він був у настрої,

говорив жваво. Сказав, що трохи затримається – заночує у майбутніх

партнерів... Але він не повернувся ні наступного дня, ні пізніше.

Звісно, телефонував, вибачався, пояснював, що йдеться про

грандіозну, надзвичайно вигідну угоду – солідна американська

компанія мала намір інвестувати свої мільйони в наш бізнес.

Залишалося тільки ще раз уточнити всі деталі, а потім приїхати з їхнім

представником до Чернігова і підписати той самий доленосний

документ... Відверто кажучи, я вже почала непокоїтися, хоч начебто й

причини не було – Володя в таких справах ніколи не легковажив. Та й

говорив він завжди переконливо...

– Ви впевнені, що це був саме він?

– Абсолютно! Ну, що я голосу свого чоловіка не можу розпізнати?

Ні, це були його інтонації, неповторна манера увесь час жартувати,

бесідуючи на серйозні теми.

– А вам не спадало на думку, що він міг телефонувати з примусу?

– Знаєте, Володя – не та людина, яку можна примусити щось

робити... – на мить замислилася, сервіруючи стіл. – Ні, навіть якщо

припустити неможливе, він все одно якось непомітно натякнув би

мені на небезпеку. Ми ж одне одного з півслова розуміли! І Андрій

мене увесь час заспокоював...

– Ваш чоловік і йому дзвонив?

– Ні, але в цьому теж не було нічого підозрілого. Зазвичай, коли

Володя їхав у відрядження, то спілкувався, як правило, зі мною. Я ж

– не лише його дружина, а й – секретарка, фактично – заступник

директора фірми. От і цього разу я переказувала чоловікові всі

чернігівські новини, а він розповідав мені, як просуваються

переговори з американцями.

– І так тривало цілий тиждень?

– Авжеж. А сьогодні я прийшла з роботи і застала... – вона рвучко

затулила обличчя руками й голосно схлипнула, однак все&таки опанувала

себе: – Його задушили моїм шарфом! Будь ласка, налийте мені...
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Мовчки, не цокаючись, випили. Молода жінка неквапливо

витерла очі хустинкою, замислено підперла підборіддя кулачком:

– Ви їжте, Віталію, закушуйте...

– А ви?

– А я не можу... Чесно кажучи, для вас старалася – прагнула

бодай чимсь догодити. Ну, що ви тепер скажете?

– Дякую, ви – чудова господиня!

– Я – не про вечерю...

– Ох, Юлечко! Не хочеться вас розчаровувати, але я не цікавлюсь

фантастикою... Судіть самі: ви розповідаєте, начебто Володимир

Сагайдачний несподівано поїхав у відрядження, щодня турботливо

телефонував милій дружині зі столиці; а через тиждень ви раптом

знаходите у власній оселі давно схололе тіло свого чоловіка...

– Але ж це – правда!

– Яка правда? Виходить, що увесь цей час, кілька разів на день,

ви розмовляли з небіжчиком?!

– Сподіваюсь, тепер ви розумієте, чому я втекла з дому?

– І на мертвому Сагайдачному був ваш шарф?

– Так, міцно затягнений довкола його шиї...

– І, мабуть, саме ви успадкуєте майно й кошти покійного та

принаймні половину його бізнесу?

– Звичайно, я ж – його дружина, тобто вдова... Ми не укладали

шлюбну угоду. Володя сподівався, що ми завжди будемо разом. Як

то кажуть, і в горі, і в радості, доки смерть не розлучить нас...

– Ви більше року – в шлюбі. Не думали народити нащадка

коханому чоловікові?

– Я мріяла про це, але Володя вважав – зарано. А до чого тут

дитина?

– Будь&яка нормальна жінка навряд чи зважилася б вкоротити

віку батькові свого немовляти... Як бачите, все – проти вас. І жодної

зачіпки! Або ви – даруйте, не сповна розуму, або – жорстока й

холоднокровна вбивця. Саме так вважатиме мій добрий знайомий
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– майор Воронов, коли ознайомиться з матеріалами справи...

Вона зблідла і відчайдушно стиснула ніж своїми маленькими

пальчиками:

– Я не сяду до в’язниці!

– Сядете, Юлечко, – заспокійливо пообіцяв я, наминаючи смачну

вечерю, – якщо приватний детектив Віталій Самарцева переконається,

що одна юна леді увесь вечір намагалася безсоромно прикрасити

його вуха гірляндами з локшини...

Пастка для жука
Біля одного з будинків на Новій Подусівці, в Чернігові, зупинився

автомобіль. Кремезний, високий добродій з посивілими скронями

хутко виліз із машини, власноруч відчинив хвіртку і впевнено

попрямував до дверей, не зважаючи на загрозливе рикання

величезної кавказької вівчарки, яка, здається, от&от мала зірватися

з ланцюга.

Приїжджий кілька разів поспіль подзвонив у двері, прислухаючись

до неквапливих кроків у вітальні. А почувши, як один за одним

клацнули замки, владно шарпнув ручку і миттю увійшов

до будинку.

Угледівши неочікуваного гостя, пані бальзаківського віку

пронизливо зойкнула й приголомшено позадкувала до кімнати.

Прибулець мовчки насувався на неї, проникливо вдивляючись у

розширені від жаху очі господині.

– Гришо, це – він!!! – розпачливо вигукнула жінка, виставивши

руку з розчепіреними, закляклими пальцями, ніби в такий спосіб

можна було захиститися від несподіваного візитера, гіпнотичний

погляд якого немов пронизував її наскрізь.

– Так, що тут відбувається?! – вибіг зі спальні напівоголений

господар, тримаючи в руці газовий пістолет. Побачивши гостя,

власник оселі ошелешено витріщився на нього, але вже за кілька

секунд опанував себе: – Даруйте, шановний! Ви дуже схожі на
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одного нашого знайомого, от Марина і налякалася.

– Перепрошую, – розвів руками добродій. – Я – Анатолій

Іванович. Прийшов у справі. Ви ж – Самойловичі?

Григорій полегшено зітхнув, опустив зброю:

– Що ж, поговоримо. Ви присядьте – як то кажуть, у ногах правди

немає...

– Дякую, – чоловік із цікавістю роззирнувся і, витримавши

паузу (тепер він уже не поспішав), зручно вмостився в кріслі.

– Я, власне, ненадовго. Хочу звернутися до вас з однією

пропозицією...

Господарі влаштувалися навпроти – на софі. Марина збентежено

поправила халат, а Григорій поспіхом натягнув сорочку та брюки і

спробував витиснути з себе привітну посмішку:

– Ми вас уважно слухаємо, Анатолію Івановичу...

– Я – брат Володимира Сагайдачного, – добродій говорив

спокійно й миролюбно, усміхаючись у відповідь.

– Ну нарешті все зрозуміло, – сплеснув у долоні власник оселі.

– Ми мали б здогадатися! Здається, ви – старший за нього на кілька

років?

– Так. Я мешкаю в Києві. Приїхав на похорони Володі, а потім

вирішив трохи затриматися в Чернігові...

– Співчуваємо, – скорботно похитав головою Самойлович. –

Така втрата! Може, вип’ємо чогось – пом’янемо хорошу людину?

– Не зараз, – заспокійливо махнув рукою господареві, котрий

збирався вже підвестися з софи. – Скажіть, як добре ви знали мого

брата?

– Взагалі, ми спілкувалися лише раз, коли не стало Оксани.

Володимир Іванович тоді дуже сердечно до нас поставився,

пропонував свою допомогу. Одразу видно – шляхетний чоловік!

Він, кажуть, дуже любив свою дружину, – зітхнув Григорій, – а

вона... Ех, такого козака занапастила!

– Тобто ви не сумніваєтеся, що в смерті Володі винна Юлія?
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– По&моєму, в цьому вже ніхто не сумнівається... Я лише одного

не розумію – ну, розкохала, не бажаєш із ним жити, то розлучися.

Для чого ж вбивати!

– Можливо, все сталося випадково, – втрутилась Марина. – Вони

посварилися, а розлючена жінка стає втричі, а то й у п’ять разів

дужчою. Хотіла просто провчити, налякати чоловіка, та не

розрахувала – надто сильно затягнула шарф на його шиї. До того

ж, ваш брат, очевидно, не чинив опору, а коли відчув лихе, уже нічого

не зміг вдіяти... До речі, саме так свого часу загинув відомий

російський поет Микола Рубцов – коханка задушила його шарфом!

– Я так не думаю... – примружив очі Анатолій Іванович. – Володю

вбили підступно: спочатку приспали за допомогою снодійного, а

потім задушили.

– Звідки ви знаєте? – здивувалась господиня.

– Ознайомився з висновками експертизи...

– От відьма! – обурився Григорій. – Шкода, в Україні відмінили

смертну кару. Я б таких вішав, причому привселюдно – скажімо, на

Красній площі в Чернігові. А перед цим би нещадно катував, аби в

муках спокутували провину. Тоді й іншим була б наука – сто разів

би подумали, чи варто скоювати такий жахливий злочин!

– Взагалі&то відьом топили... – уточнив гість. – Втім я не певен,

що Володю вбила його дружина. Навіть якщо припустити, що Юля

розчарувалася в шлюбі, вона б ніколи не заподіяла зла моєму брату.

Це – хороша і чесна дівчинка, не здатна на підлість.

– Даруйте, Анатолію, але як ви – немолодий, досвідчений уже

чоловік, можете бути таким наївним і не помічати очевидних речей? –

захвилювався Григорій. – Тіло Володимира Івановича міліція виявила

в його оселі. Скрізь – відбитки пальців дружини. І – жодних інших!

Шарф Юлії – знаряддя  вбивства. Труп впродовж тижня перебував у

спальні Сагайдачних, а в цей час молода жінка зухвало обманювала

колег та знайомих, вигадуючи якісь нісенітниці про термінове

відрядження свого чоловіка. Вона брехала людям у вічі, запевняючи,
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буцімто щодня розмовляє з ним. А насправді обмірковувала, як краще

приховати сліди злочину.

– О, ви чудово проінформовані... – кивнув добродій із

посивілими скронями.

– Газети треба читати. І слухати радіо! – задоволено промовив

господар.

– Чому ж тоді Юля так довго зволікала і врешті&решт просто

втекла з оселі?

– Яка різниця? – гмикнув Григорій. – Можливо, мадам мала

коханця, який обіцяв належно подбати про її алібі, однак дременув,

тільки&но запахло смаленим... А що? Саме такі „невинні” тендітні

створіння і приваблюють сучасних мужчин!

– Але ж ти у мене – не такий, правда? – кокетливо поглянула на

свого чоловіка Марина.

– Правда, – замилувався дружиною Григорій. – Я тебе обожнюю

і нізащо на тисячу Юлечок не проміняю.

– Милий... – зашарілася. – Як це зворушливо! Втім, якщо чесно,

мені все&таки шкода того дівчиська. Молоде&зелене, трясеться тепер

десь від страху. Зізналася б одразу – може, суддя змилостивився б

і виніс м’якший вирок. А так – найкращі молоді роки проведе у

в’язниці!

– Не проведе, – загадково промовив гість, зиркнувши на

годинник, – якщо вас не зацікавить моя пропозиція...

На якусь мить запанувала тиша.

– Що ви хочете цим сказати? – нарешті озвався Григорій.

– Послухайте спочатку одну дивовижну історію, – добродій на

хвильку замислився, поглянув у вікно на величезного собаку (який

раз&по&раз грізно нагадував про своє існування), неквапливо

пригладив неслухняного, густого чуба: – Отже, жила&була дівчина.

Гарненька, скромна. Вона виросла у незаможній сім’ї, рано втратила

батьків. Але вірила, що неодмінно знайде свого принца і буде

щасливою.
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– Це що – сучасна казка про Попелюшку? – нервово посміхнувся

господар будинку.

– Одного разу дівчині поталанило, – незворушно продовжив

Анатолій Іванович. – Вона влаштувалася на роботу в приватну фірму

– секретаркою і... покохала свого шефа. Втім це були суто

платонічні стосунки. Оксана відчувала, що Володимир Іванович –

небайдужий до неї, однак він здавався надто неприступним і

заклопотаним справами. А скромній дівчині не вистачало сміливості

зізнатися в своїх почуттях. Але вона була щаслива, що кожного дня

бачить свого кумира, спілкується з ним, готує для коханого каву і

старанно виконує всі його доручення. Тим більше, шеф, навіть коли

був не в настрої, до секретарки ставився напрочуд приязно. Часто

говорив вишукані компліменти, дарував її улюблені квіти, а головне

– називав своєю незамінною помічницею. Тож Оксана мріяла, що

рано чи пізно Володимир Іванович усвідомить – кращої  дружини

йому не знайти.

– Продовжуйте... – насторожено кивнула Марина.

– Звісно, на Оксану звертали увагу інші чоловіки. Якось

заступник директора – красунчик Андрій Дорошенко – вмовив її

повечеряти разом у ресторані „Старий Чернігів”, а потім наприкінці

трапези палко освідчився і... запропонував інтимні стосунки! Оксана

була збентежена, схвильована, зворушена до сліз, проте рішуче

відмовила пристрасному й амбітному мужчині, який до того не

зазнавав жодної поразки на любовному фронті. Сором’язлива, тиха

дівчина була максималісткою – не бажала тримати синицю в руці,

бо мріяла про журавля в небі! Розгублений донжуан хутко залишив

поле бою, але наступного дня поводився так, ніби нічого й не

трапилося. А скориставшись нагодою, наодинці запевнив Оксану,

що зовсім не образився і завжди прихильно ставитиметься до неї,

як надійний та відданий друг. Єдине, про що він прохав, – зберегти

в таємниці його несподіване фіаско...

– А звідки ви про це знаєте? – недовірливо запитала Марина. –
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Моя сестра, якщо вже щось пообіцяла, неодмінно дотримувалася

слова. Вона взагалі була людиною потаємною – старанно приховувала

свої секрети і не прагнула розголошувати чужі... Ми любили її, Анатолію

Івановичу. Дуже!

– Я в цьому аніскільки не сумніваюсь, – сумно посміхнувся гість.

– А про те, як Оксана дала Андрієві відкоша, він мені сам розповів...

– О, то ви спілкувалися з Дорошенком? – здивувався Григорій.

– Дозвольте поцікавитися, навіщо?

– Я хочу отримати належну сатисфакцію за смерть свого брата

– від його вбивці. Думаю, це – справедливо! – карбуючи кожне

слово, чітко заявив Анатолій Сагайдачний.

– Ну, то в чому проблема? – лагідно пригорнув дружину

Самойлович. – Сумніваєтеся, що менти знайдуть Юлю?

– А до чого тут Юля? – докірливо поглянув на господаря

Анатолій Іванович. – Я провів власне розслідування...

– Послухайте, ви що – Шерлок Холмс? Чи вам запраглося лаврів

Еркюля Пуаро?! – іронічно гмикнув Григорій, погладжуючи коліно

своєї благовірної. – Запевняю вас, ця Юля – справжня су...

– Досить, шановний, – рішуче обірвав його на півслові

приїжджий. – Не люблю, коли мене намагаються пошити в дурні!

– Боже збав, – примирливо приклав руки до грудей господар

оселі. – По&моєму, ми дуже мило бесідували. Ви розповідали якусь

казочку...

– Але ви її не дослухали!

– Справді? – кумедно повів бровами Самойлович.

– Так. І зараз буде найцікавіше, – багатозначно пообіцяв гість. –

Одного разу Володимир Сагайдачний познайомився з симпатичною

дівчиною і по&справжньому закохався в неї. Оксана одразу відчула

небезпеку – звичайно, її шеф і раніше зустрічався з жінками, але ті

стосунки були нетривалими й швидко закінчувалися, тільки&но

чергова пасія натякала про шлюб. Після цього Володимир, як то

кажуть, з головою поринав у роботу і допізна засиджувався разом зі
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своєю відданою помічницею. Однак тепер сталося по&іншому –

директор постійно вихваляв вроду своєї Юлечки та її чудовий

характер. Мені теж, спілкуючись із Володею, доводилося всоте

вислуховувати його оди про кохану дівчину. Уявляю, що тоді пережила

Оксана!

– Так, вона дуже журилася, – сумно зітхнула господиня. – Ми з

Гришею, як могли, її заспокоювали. Пояснювали, що це – ще не

кінець світу і жоден, навіть найкращий, мужчина не вартий такої

кількості пролитих сліз. Розумом сестричка все це усвідомлювала,

а ось серце її не могло змиритися з такою несправедливістю. Вона

ж вважала Володимира Сагайдачного своїм чоловіком. Навіть якось

сказала мені, що їхній шлюб уже благословили на небесах, – їй

наснилося, начебто вони з коханим ступають між хмаринок,

взявшись за руки!

– А потім Володя одружився на Юлечці... Оксана не прагнула

помститися суперниці?

– Хіба що в своїй уяві, – зітхнула Марина. – Одного разу сестра

розповідала, як уві сні мимоволі перетворила юну Сагайдачну на

покірну рабиню й щосили відшмагала її різками по сідничках. Та це

– звичайні дівочі сни... Ні, я дуже добре знала свою сестру – в

реальному житті моя Оксанка ніколи не наважилася б на щось

подібне! Звісно, вона не мазохістка – потайки ненавиділа Юлю. Але

що за таких обставин могла вдіяти бідолашна Оксана? Я ще в школі

завжди за неї заступалася. Могла навіть якогось її однокласника

відлупцювати – за те, що надто боляче сіпнув мою ненаглядну

сестричку за коси. Самі знаєте, є у хлопчаків така дурнувата звичка!

А Оксанка лише мовчки зносила кривду – добре, що інколи мені

все&таки вдавалося її розговорити і потім якось врегулювати

ситуацію... Ну, а коли трапилася ця історія – несподіваний

бурхливий роман Сагайдачного, якого вона все одно обожнювала...

Оксана зовсім занепала духом, почала хворіти. Нам так і не вдалось

її розрадити. Ні, на людях вона трималася, поводилася мужньо –



317

Нові пригоди детектива Самарцева

ніхто з колег навіть не здогадувався про те, що насправді творилося

в її душі. Але вдома все було інакше – сестра могла годинами

безцільно лежати в ліжку у своїй кімнаті, розглядаючи стіни та

стелю...

– Вона мешкала разом із вами?

– Так, ми були однією родиною!

Добродій знову витримав паузу – замислено подивився у вікно,

потім проникливо поглянув у вічі Марини і раптом поцікавився:

– Оксана наклала на себе руки?

– Ну, що ви! – обурилася Марина. – Вона була дівчинкою

побожною – боялась пекла. І сподівалася потрапити до раю, а

самогубців туди, як відомо, не пускають. Не переймайтеся, Анатолію

Івановичу, ваш брат – не винен у смерті моєї сестри. Запалення

легенів – недуга підступна...

– Чому ж ви тоді вирішили помститися Сагайдачним? – погляд

гостя став гострим, мов лезо, і господиня не витримала – відвела

очі.

– Ми? Помститися? – ошелешено прошепотіла й розгублено

подивилася на свого чоловіка.

– Атож, – спокійно кивнув приїжджий. – Та не сахайтеся так! Я

поки що нікому нічого не розповідав. Але, про всяк випадок, залишив

кілька листів зі своїми одкровеннями у надійних людей, попросивши

друзів, у разі мого несподіваного зникнення, надіслати цю

кореспонденцію до прокуратури й міліції...

– Ви при своєму глузді? – співчутливо запитав Самойлович.

– Дякую, зі мною – все гаразд, – запевнив кремезний добродій,

позираючи на годинник. – Але ми дійшли до фіналу моєї казки...

– Нам вона не подобається! – рішуче промовив Григорій.

– Доведеться трохи потерпіти, якщо хочете почути мою

пропозицію. Ну, то як? Волієте, аби я зараз забрався геть і звернувся

зі своїми підозрами до міліції?

Господарі перезирнулися.
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– Ми – люди чесні. І боятися нам нічого, – сумирно відповів

Самойлович й акуратно поправив халат своєї дружини. Руки у нього

не тремтіли: – Втім, якщо вже ви самі завітали до нашої оселі і завели

цю розмову, мусимо зважати на вашу трагедію і поводитися, як чемні

господарі. Але скажіть, чому ви вирішили, що ми взагалі якось

причетні до цієї історії?

– Спочатку я підозрював Дорошенка, – гість стомлено зморщився

і вправно промасажував кінчиками пальців сиві скроні. – Однак,

поспілкувавшись з  Андрієм та Юлею, змінив свою думку...

– О, то ви знаєте, де зараз знаходиться молода вдова? Можливо,

саме ви й переховуєте її? – вражено поцікавився Григорій. – Власне,

це – не наша справа. Мариночка вже говорила – ми не прагнемо

помсти. Проте ви надто ризикуєте, шановний, допомагаючи людині,

яку оголошено в розшук!

– Юля – не винна, – похитав головою приїжджий. – Звісно, їй

доведеться виступити на суді, але виключно в якості свідка.

– Факти – вперта річ, – ляснув долонею себе по коліну господар.

– Все залежить від того, як їх тлумачити, – розважливо промовив

Анатолій Іванович. – Іноді, здавалося б, найочевидніший доказ

(підозрювана людина вже, так би мовити, однією ногою в буцегарні)

раптом бумерангом влучає в справжнього злочинця... Власне, на

чому тримається звинувачення проти Юлі Сагайдачної?

– Вона сама викопала собі яму, набрехавши всім про дзвінки

вашого брата! – пирхнув Самойлович.

– Я певен, що це – не вигадки. Телефонні дзвінки дійсно були –

з мобільного її чоловіка...

– Ну то й що? Ніби молодичка не могла власноруч дзвонити з

мобілки вже мертвого Володимира Івановича на домашній телефон!

– Могла, – замислено хитнувся в кріслі гість. – Але дзвонив

мужчина...

– З того світу? – іронічно поцікавився Григорій, уважно

розглядаючи власні пантофлі.



319

Нові пригоди детектива Самарцева

– Я не маю на увазі свого брата, – спохмурнів приїжджий,

допитливо поглянувши на господаря. – Телефонував інший чоловік,

який майстерно імітував голос Володі.

– Це – неможливо, – отетерілий Григорій так крутнув цупкими

пальцями ґудзик своєї сорочки, що той вмить відлетів геть і,

пометушившись, сиротливо завмер на підлозі: – Будь&яка жінка

одразу ж виявила б підробку! Ну, припустимо, хтось здатний, після

тривалих, ретельних тренувань, правдоподібно скопіювати голос.

Але ж кожна людина має власний характер, силу&силенну усіляких

звичок... Врахуйте ще й інтимні подробиці, про які знають лише

чоловік та дружина!

– На роботі у кабінеті Володі знайшли „жучок”. Комусь

заманулося підслуховувати його розмови з Юлечкою... Хіба ви,

Марино, не заходили в офіс Сагайдачного?

– Я тільки іноді провідувала сестру, – зблідла господиня.

– А ви, Григорію Омеляновичу, хіба не виступали свого часу на

арені цирку? І були віртуозним імітатором, правда? Не прибідняйтеся

– пів&Росії зі своїм коронним номером об’їздили. Але цього разу

пан Самойлович взагалі перевершив себе! Думаю, суддя належно

оцінить такий талант, – підморгнув гість і, витримавши ефектну

паузу, додав: – Якщо, звісно, ми не домовимося...

Господарі вичікувально завмерли. І Анатолій Сагайдачний

наважився:

– Подаруйте мені ваш гарнесенький будинок!

– Ненавиджу шантажистів... – зашипіла, немов розлючена кобра,

Марина.

– Заспокойся, серденько, – турботливо обійняв дружину

Григорій. – Я нікому не дозволю тебе скривдити! А ви, Анатолію

Івановичу, виявляється, небезпечна істота... Звісно, можна зрозуміти

чиюсь непереборну жагу помститися за кревного родича (хоч у нас,

слов’ян, вендета – не в моді) і навіть щиро, по&людському,

поспівчувати чужому горю. Але ви, чоловіче, такого тут нагородили!
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Серйозно, раджу вам негайно перевіритися у психіатра. Бо хіба

можна адекватно сприймати всі ці слова? Відверто кажучи, навіть

не знаю, як на таке реагувати!

– А ви не гарячкуйте – поміркуйте, як слід, – докірливо промовив

приїжджий. – Мені не потрібні ні ваші заощадження, ні новенький

„Опель”, який зараз стоїть у вашому гаражі – лише оцей просторий

будинок. Не розумію, невже вам хочеться сісти за ґрати? Це ж –

років п’ятнадцять, не менше! По&моєму, краще бути останнім

жебраком, ніж заможним зеком...

– Ви – надто самовпевнені, пане Сагайдачний! Втім ми вас уважно

вислухали, – позіхнув господар. – А тепер прошу не марнувати

більше нашого часу. Можете йти, куди заманеться – до начальника

міліції, прокурора. Хоч до Господа Бога!

– Ну, що ж, – розвів руками гість, – справді, засидівся я у вас.

Піду... А ви все&таки подумайте. Я зупинився в готелі „Градецький”,

у 101&му номері. Маєте добу, аби ухвалити правильне рішення.

– Ви – дуже люб’язні, Анатолію Івановичу, – впевнено підвівся

Самойлович, усім своїм виглядом демонструючи, що розмову

закінчено: – Приємно було познайомитися...

Приїжджий ще якусь мить потупцював у залі, ніби розминаючи

ноги, співчутливо поглянув на зблідлу господиню, зітхнув і

неквапливо почимчикував надвір. Григорій назирці посунув за ним

і, не прохопившись більше ані словом, терпляче спостерігав, як

Сагайдачний енергійно ступає за поріг, пружно потягується всім

тілом, з насолодою вдихаючи свіже повітря, востаннє роззирається

навкруги й життєрадісно підморгує кавказькій вівчарці. Однак пес

гумору не оцінив і люто загарчав у відповідь...

Вже біля хвіртки гість по&дружньому помахав рукою господареві.

Той ввічливо кивнув і повернувся до будинку, дбайливо зачинивши

двері на три замки.

Проте Анатолій не сумнівався, що Самойлович і далі пильнує за

ним. Тож спокійно залишив обійстя, старанно прикрив хвіртку, сів у
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авто, ввімкнув на повну гучність магнітофон („Растопи ты мне баньку

по&белому, я от белого света отвык...” – проникливо заспівав

Висоцький) і, не поспішаючи, рушив геть.

Зупинив автівку аж на березі Десни. З півгодини приходив до

тями. Викурив кілька сигарет. Слухав Висоцького. Потім знову сів

за кермо і... повернувся на Нову Подусівку.

Я вже чекав на нього неподалік від будинку Самойловичів.

Кремезний добродій понуро виліз із машини й міцно потис мені

руку:

– Мабуть, нічого не вийде. Даруйте, Віталію, кепський із мене

актор!

– Справді, Богдан Ступка в цій ролі був би переконливіший, –

охоче погодився я. – Авжеж, Григорій Омелянович – міцний

горішок! Власне, ми й не сподівалися, що він пристане на вашу

пропозицію...

– Але хіба це – не єдиний шанс? – схвильовано промовив

Сагайдачний. – Ви ж самі визнаєте, що не маєте жодного доказу!

– Раніше не було, – я лише стенув плечима і повагом рушив за

ріг будинку. – Прогуляєтеся зі мною? Не турбуйтесь, це – зовсім

поруч...

Непоказна автівка невинно стояла за розлогим деревом.

Побачивши нас, чоловік невизначеного віку зі стомленим обличчям

та червоними від безсоння очима, одягнений, наче для ранкової

пробіжки в лісі, одразу ж відчинив дверцята:

– Доброго дня, Анатолію Івановичу! Присядьте – поговоримо

про справи наші скорботні...

– Знайомтеся, Толю. Це і є широко відомий у вузьких колах майор

Воронов – гроза чернігівських вуркаганів. Нікого не боїться, крім

своєї тещі, – сумирно зауважив я, вмощуючись на сидінні.

– Ох, Самарцев, дожартуєшся колись... – незлостиво пробурчав

співробітник карного розшуку. – Добре, змотаємося зараз до

відділку – задокументуємо свідчення нашого гостя. А потім
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повернемося й декого дотиснемо... Я, про всяк випадок, двох своїх

бійців залишив тут – милуватися навколишнім пейзажем, – він завів

мотор і, озирнувшись, кумедно примружив очі: – А щоб Анатолій

Іванович не знудився в дорозі, ми йому п’єсу поставимо.

– Власне, це – не зовсім п’єса, – не погодився я. – Зараз такі

телепередачі називають реаліті&шоу...

– Я тепер телевізор майже не дивлюся, – похитав головою

Сагайдачний. – Хіба що – найважливіші футбольні матчі, бої братів

Кличків і „Танцюю для тебе”. Бережу час та здоров’я – не бажаю

перетворюватися на дебіла.

– Однак на цьому шоу ви не закуняєте, – запевнив Воронов,

увімкнувши магнітофон.

... – Подаруйте мені ваш гарнесенький будинок! – пролунало з

динаміків.

– Ненавиджу шантажистів...

– Заспокойся, серденько... Я нікому не дозволю тебе скривдити!..

– Впізнаєте? – по&діловому поцікавився майор.

–  Та це ж... – Анатолієві аж подих перехопило.

– Так, – незворушно кивнув Воронов. – Я, з вашого дозволу,

трохи запис перемотаю, бо доки ви з будинку виходили, нічого

особливого не трапилося. Зате далі буде цікаво! О, по&моєму, тут...

З магнітофону долинули такі знайомі звуки: рвучко зачинилися

двері, один за одним клацнули три замки. І одразу ж почулися чиїсь

нервові кроки.

– Це Самойлович, випроводивши вас, повернувся додому, –

прокоментував майор.

... – Гришо, він пішов? – пролунав заклопотаний голос господині.

– Ну, звісно, Мариночко, пішов. І, напевно, вже не повернеться,

– бадьоро відповів Григорій. – Все гаразд!

– Ох, не гаразд, Гришо... Казала ж я тобі – давай придумаємо щось

простіше. Можна було тишком&нишком прибрати спочатку Володимира,

а потім ту вертихвістку. А ти таке утнув – цілий спектакль влаштував!
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– Він блефує, – роздратовано процідив крізь зуби Самойлович.

– У нього немає доказів! Ніхто ж не бачив, як ми заманили до себе

Володимира, як ти майстерно підсипала йому снодійне, а потім я

спокійнісінько задушив цього типа шарфом. Та й труп Сагайдачного

ми підкинули обережно – жодних слідів! Увесь час рукавичками

користувалися... А твоя ідея затягнути шию небіжчика ганчіркою

триклятої шльондри – взагалі блискуча! Не бійся, киця, все вже

позаду. Обіцяю тобі – ніхто нас більше не потривожить.

– Тільки не здумай вбивати ще й Анатолія. Це – дуже небезпечно!

Чув, що він сказав про листи?

– Навряд чи старший брат говорив щиро. Відверто кажучи, актор

із нього поганенький. Довірся інтуїції професіонала. Хто&хто, а я

здатний відрізнити брехню від правди! Однак ризикувати, дійсно,

не варто – комусь може не сподобатися раптова смерть ще одного

Сагайдачного...

– Але ж він погрожує піти до міліції!

– Ну то й що? Звичайнісінький шантаж. Так, Анатолій – хлопець

кмітливий. Хто б міг подумати, що цей добродій забажає покопирсатися

в моєму минулому й допетрати, як саме я водив за носа хтиву молодичку?!

Але хто повірить у всю цю історію? Ні, люба моя, часи Шерлока Холмса

й Ераста Фандоріна давно минули! Теперішні менти – створіння

примітивні. Звісно, вони здатні сплести капці якомусь недоумку, котрий,

набухавшись до білої гарячки, раптом штрикнув кухонним ножем такого

ж п’яного, мов чіп, сусіда. А от розкрити бодай якесь хитромудре замовне

вбивство їм уже – не до снаги. Правильно Горький сказав: „Народжений

повзати літати не зможе!”. Ні, серденько, те, що нам сьогодні наплів цей

самовпевнений добродій – дешеві понти. Ну, він і скнара! Йому ж і так,

коли Юльку посадять, усе перепаде – і будинок брата, і його бізнес... То

цей хапуга вирішив ще й на мені заробити? Знаю я таких! Достатньо

лише раз виявити слабкість, віддати йому хоча б дещицю своїх грошей,

тяжкою працею зароблених, і ця кровожерлива потвора вже не

відчепиться – присмокчеться, немов п’явка...
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– І як таких тільки земля носить?! – зітхнула Марина. – Одна

справа страждати за ідею, здійснюючи кревну помсту, й зовсім інша

– порпатися в брудній білизні. Мерзотник... Це ж треба – отак

нахабно ввірватися до чужої оселі й зіпсувати настрій хорошим

людям! Гришо, то, кажеш, можна не хвилюватися?

– Так, ми – в цілковитій безпеці, – захихотів Григорій. – Навіть

якщо цей пройдисвіт все&таки наважиться заявити на нас, то сам

опиниться за ґратами...

– Як це?! – отетеріла Марина.

– Дуже просто!

Кілька секунд з динаміків долинало лише незрозуміле шарудіння.

– Ну, що це, по&твоєму, таке? – задоволено засопів Самойлович.

– Магнітофон...

– Правильно! А тепер здогадайся, що я придумав, аби провчити

того жалюгідного шантажиста?

– Гришо... Невже?! – сплеснула руками господиня.

– Ну, звісно, як тільки він розпочав теревенити, я непомітно

натиснув на кнопку і записав його погрози. Тепер нехай лише спробує

пошвендяти кудись зі своїми ідеями – одразу ж сяде в калюжу. О, я

вже тоді виведу на чисту воду цього правдолюбця! Шкода лише, що

наш кримінальний кодекс – надто поблажливий до шантажистів. Я

взагалі б таких покидьків на волю не випускав та ще й конфіскував

би все їхнє майно.

– Ах, який же ти у мене молодець! Справжній мужчина. Знай, я

ніколи не забуду того, що ти для мене зробив.

– Для нас, Мариночко! Адже я завжди ставився до Оксанки, мов

до рідної сестри. Тому, коли вона померла від розпачу й туги,

дізнавшись про одруження Сагайдачного, твій вірний чоловік щодня

мріяв про справедливу помсту.

– Я кохаю тебе, Гришо! Мені здається, що все пережите ще дужче

поєднало нас, – солодко прощебетала Марина.

– Ще б пак! – почулося у відповідь. – Не кожне подружжя має
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таку неймовірну таємницю...

– Все, хлопці, приїхали! – Воронов вимкнув магнітофон, вправно

загальмував біля відділку міліції, але не поспішав виходити – сидів,

зосереджено розглядаючи власну обручку: – Відверто кажучи, коли

ми дізналися, що Анатолію Сагайдачному подобається юна дружина

його молодшого брата, то спершу підозрювали вас, Анатолію

Івановичу...

– Мене?! – зніяковів той. – Так, я не надто приховував, що

небайдужий до Юлечки. З мене, можливо, взагалі кепський

конспіратор. Але я ніколи б не наважився скривдити Володю! До

речі, як ви все&таки здогадалися про Григорія?

– Самарцев постарався. Навіть стару афішу зумів дістати! Дуже

вже йому хотілося довести, що симпатична особа, яка досі мешкає у

нього вдома, – невинна, мов янгол!

– Розслабтеся, Толю, – втрутився я, помітивши, як одразу

спохмурнів кремезний добродій. – На жаль, мені не вдалося

закохати її в себе...

– Звісно, версія Віталія мала свої недоліки, – стомлено усміхнувся

майор, – її було вкрай складно довести. А здогади, як ви розумієте,

до справи не пришиєш... По суті, зловмисник припустився єдиної

помилки – не забрав своєчасно „жучок” із кабінету вашого брата,

адже мав зробити це ще напередодні вбивства. Однак Григорій був

настільки переконаний у своїй безкарності, що вирішив не поспішати

– можливо, хотів послухати, як реагуватимуть співробітники фірми

на загадкове відрядження свого шефа. Але він не міг і подумати, що

налякана Юлечка вночі знайде барліг приватного детектива

Самарцева і той всерйоз сприйме її балачки. Ну, а коли вже Віталій

Сергійович береться до справи, моїм операм з „убійного” відділу

спокій тільки сниться! Вранці ми вже провели обшук в офісі

Володимира і знайшли пристрій для підслуховування...

– Отже вбивство готувалося ретельно й заздалегідь! І прилаштувала

„жучка” не  Юля. Який сенс їй було в такий спосіб шпигувати за чоловіком?
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Вона ж на роботі увесь час знаходилася поруч із Володимиром, як його

секретарка, – пояснив я, відчинивши дверцята машини.

– Авжеж, – кивнув Воронов, ступаючи на асфальт. – Тоді ми

почали перевіряти підлеглих Володимира Сагайдачного і невдовзі

дізналися про Оксану Кочубей. Тут уже детектив Самарцев не схибив

– розкопав інформацію про одного „жука”...

– Якого жука? – спантеличено звів брови Анатолій.

– Приліпилося в цирку до Григорія Самойловича це прізвисько, –

розтлумачив я. – Він напрочуд майстерно імітував голоси комах,

тварин та людей. Фактично кожен його виступ завершувався

оваціями, причому нерідко глядачі аплодували стоячи. А потім

гарненькі дівчатка приходили до нього за куліси – так би мовити, за

автографами... Втім він не поспішав одружуватися – холостякував

аж до свого сорокаліття, доки не познайомився з Мариною. Саме

майбутня дружина й наполягла, аби Григорій облишив мандрівне

циркове життя і оселився в її рідному Чернігові... Але першою про

справжніх злочинців здогадалась моя „доктор Ватсон” – незрівнянна

Ярослава, а я просто довірився її жіночій інтуїції. Як на мене, кожен

поважний детектив повинен мати свою геніальну помічницю!

– Головне, щоб вона потім не заходилася вертіти чуйним шефом, як

циган сонцем. Бо коли чоловік стає підкаблучником, він ладен навіть

власну голову в пащеку тигрові засунути, аби лише його люба

дружинонька не сумувала... – іронічно посміхнувся Воронов, буцнувши

черевиком камінець на асфальті: – Відтоді, як ми запідозрили Григорія,

мої бійці щодня ретельно стежили за Самойловичами. Однак жодного

разу ні він, ні його дружина не прохопилися бодай словом про злочин.

Час спливав, а результату – нуль! Тоді Віталій і порадив скористатися

вашою, Анатолію Івановичу, допомогою.

– Просто я сподівався, що, спекавшись такого гостя, їм неодмінно

захочеться душевно обговорити ситуацію. Даруйте, Толю, що не

повністю втаємничив вас у цей план. Зате тепер можете визволяти

Юлечку – подзвоніть їй. Не сумніваюсь, що, дізнавшись про
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спецоперацію під кодовою назвою „Пастка для жука”, вона радо

почастує вас у своїй оселі!

– Тобто ви цілком впевнені, що Самойловичі не викрутяться? –

перевів подих Анатолій.

– Абсолютно, – заспокоїв його Воронов. – Зараз ми ними

займемося –  ошелешимо магнітофонним записом. Все&таки

непогану п’єсу придумав і поставив прямо в будинку, де й скоїлося

віроломне вбивство, новоявлений режисер Самарцев! Ну просто –

нове слово в сучасній драматургії... Адже в головних ролях –

підступні злочинці та головний свідок звинувачення, які грають самі

себе! Звісно, Григорія і Марину допитаємо порізно, аби не встигли

отямитись від почутого й змовитися між собою...

Отже справу було завершено. Але в мене на язиці все&таки

крутилося одне запитання:

– Толю, припустимо, ви б самі якимсь чином дізналися, хто

насправді винен у смерті вашого брата. Однак не мали б потрібних

доказів, аби викрити вбивць. Скажіть, що б ви тоді робили –

змирилися з несправедливістю чи вдалися б до помсти?

– Навіть не знаю... – замислився Анатолій. – Якби йшлося лише

про Володю, можливо, й змирився б. Все одно кожен із нас так чи

інакше змушений багато страждати в цьому житті, щоб потім

неодмінно померти. Проте, якби, не дай, Боже, щось сталося з

Юлечкою...

– Найняли б кілера? – зацікавився майор.

– Ні, – спокійно відповів кремезний добродій, лагідно поглянувши

на Воронова. – Я сам розмазав би того диявола по стінці!

                                                                                            26.01.2010

ФІЗІОГНОМІКА
 Мобілка залементувала, коли я саме записував випуск

новин у радіостудії. Зазвичай, у цей час відмикаю телефон,
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однак очікував важливого дзвінка. Тому, не вагаючись, підніс

мобілку до вуха і почув знайомий життєрадісний голос свого

приятеля – приватного детектива Віталія Самарцева.

– Привіт, Сергію! Оце саме тримаю в руках твоє фото. І

мушу сказати, що ти – самозакоханий, впертий, чванькува�

тий і дуже потаємний тип, здатний до неадекватних, жорсто�

ких і садистських дій. Тобто – потенційний маніяк.

– Самарцев, ти що – з дуба впав? Я можу й образитися...

– На правду не ображаються!

– Добре, вважай, що я перейнявся правдою і вже читаю

Фенімора Купера, аби пригадати, як саме хоробрі індіанці

знімали скальпи з усіляких бовдурів, котрі розпатякували

зайве...

– От за що я тебе люблю – за почуття гумору! Але, уяви

собі, все це я дійсно вичитав про тебе – у посібнику з фізіог�

номіки.

– Де?!

– Класна річ! Поглянеш на чиюсь мармизу і вже знаєш –

може ця людина пограбувати банк чи ні.

– Гадаю, ти дізнався про себе немало пізнавального...

– Авжеж. Півгодини тому мало не луснув від реготу! Хо�

чеш послухати одну дивовижну історію?

Незабаром він уже сидів у моєму кабінеті і розповідав про

свої нові пригоди, раз�по�раз позираючи на зачитану до

дірок „Фізіогноміку”.

Маленький принц
Я ще сидів у своєму офісі, але вже збирався додому; коли

пролунав несподіваний дзвінок, який кардинально змінив мої плани

на вечір.

– Привіт, старий друзяко! Впізнаєш?

– Олесю, ти? Довгенько ж ми не бачилися! Яким вітром?
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– Попутним! Щойно залагодив одну справу, а це сиджу й думаю:

чому б не розшукати товариша, з яким випив стільки доброго вина?

– Молодець! А я от чомусь так і не допетрав тобі подзвонити. Все

ніколи. Така натура – всюди кортить всунути свого носа!

– Я б сказав, що життя – це камінець, якого пожбурили з

хмарочоса – чим довше летиш, тим дужче прискорюєшся...

– Нічого, головне – вниз не дивитися. А літати я люблю! Ти зараз

де?

– На Кубі.

– Де?!

– Є така кав’ярня у вашому місті – „Куба”. Чув?

– Олесю, то ти – в Чернігові?!

– Ну, чому ж я тобі й дзвоню. Приходь! Поспілкуємося,

пригадаємо буремну юність... Прийдеш?

– До „Куби”?

– Так. Знаєш, де це?

– Здається, там на стінах – зброя?

– Авжеж. Я й столик замовив – сиджу і відчуваю себе полум’яним

революціонером. Ну, то як?

– Гаразд, тільки спочатку подбаю про свою сім’ю.

– Що? Старий, ти одружився?!

– Ні, але час полити вазони з квітами та погодувати вуалехвостиків...

Я – не любитель кав’ярень та ресторанів. Зазвичай, приготовлене

вдома – смачніше, а невибаглива гучна музика заважає спілкуватися.

Як на мене, з цікавою людиною краще побути на самоті, тоді і вино

– вишуканіше, і розмова – приємніша, вагоміша; й немає отого

прикрого відчуття, що ти просто марнуєш час, зависаючи в якомусь

галасливому закапелку.

А на цікавих людей мені таланить! І Олесь Маленький був,

безперечно, одним із них. Власне, ми знайомі сто років, адже

навчалися на одному курсі. Попри кумедне прізвище, він був

високим, худорлявим і красивим. Так, саме красивим! Чоловіки
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звикли до інших компліментів: мужній, сильний, розумний,

хазяйновитий, у крайньому випадку – привабливий... Вродливими

мають бути жінки, щоб від їхніх чарів ми інколи втрачали розум і

дерлися на небо за недосяжним місяцем.

Але Олесь був красивим, як молодий кіноактор Ігор Скляр, навіть

чимсь схожим на нього. Це визнавали всі наші дівчата, котрі за

першої&ліпшої нагоди залюбки вішалися на шию Маленькому

принцові (так вони називали мого товариша), усіляко прагнули

сподобатися красунчику й нерідко пліткували між собою про

дивовижного однокурсника, який мав вишукані манери і був таким

привітним та дотепним.

І ненав’язливим, на відміну від нашого старости – Олежки

Розумного (на прізвисько Віщий Олег), котрий миттю долучався до

будь&якої бесіди, вставляючи скрізь свої п’ять копійок, ніби ми й

дня не могли прожити без його банальних порад. Оте „нате і міг

глек на капусту” лунало повсюди й неабияк псувало враження від

загалом непоганого хлопця, який у такі моменти нагадував малюка,

що старанно зводиться навшпиньки, аби здаватися дорослішим.

Натомість Олесь привертав увагу вже своєю присутністю. Він був

упевненим і безтурботним напередодні найскладніших іспитів, вмів

дотепно жартувати (зокрема й про власні ґанджі) і вигадував усілякі

розіграші; тому однокурсники покладалися на нього, мов на

надійний і безвідмовний маяк, який щоночі допомагає кораблям не

заблукали у розбурханому морі.

Маленький принц часто розповідав неймовірні речі і йому вірили.

Правда, одного разу я засумнівався, що в потязі є кермо – таке, як в

автомобілі (а саме це, мов істину в останній інстанції, доводив

Олесь); і ми засперечалися на пляшку шампанського. Поцікавилися

в пасажирів, у тітоньки&провідника... „Звісно, – відповідали нам, –

у поїзді є важелі, які використовує машиніст. Але чи можна назвати

їх кермом?”.

Усім дуже хотілося спати (ми їхали на екскурсію до Львова), отож
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я запропонував „бойову нічию”. Проте Олесь лише весело похитав

головою:  „Хіба тобі не цікаво дізнатися правду? Ходімо до

машиніста – як він скаже, так і буде!”. І ми опівночі почимчикували

через увесь потяг до добродія, який мусив вирішити нашу суперечку.

Той був неабияк здивований нашим візитом, однак делегацію юних

допитливих пасажирів прийняв і, наочно продемонструвавши, в який

спосіб веде поїзд, рішуче заявив: „Як бачите ніякого керма тут немає.

Потяг – не автівка!”.

Маленький принц лише добродушно розсміявся у відповідь (він

зовсім не здавався розчарованим), ґречно подякував машиністові і

в такому ж піднесеному настрої повернувся до нашої плацкарти.

Незабаром приятель уже солодко спав на верхній поличці,

безтурботно звісивши ноги. А наступного дня він щедро пригостив

нас шампанським (хоч і не був сином Рокфеллера), чим ще більше

завоював прихильність дівчат...

Після університету Маленький принц ніби в повітрі розчинився.

Хтось запевняв, що він поїхав до Штатів і, одружившись на заможній

пані, перетворився на гонорового янкі, який має власну білосніжну

яхту і розкішну віллу на узбережжі Флориди. Мовляв, впізнали

Лесика на світлині в Інтернеті! Дехто таємниче натякав, що юнаком

із голлівудською зовнішністю зацікавилися російські спецслужби;

отож тепер він працює під прикриттям, виконуючи особливі

завдання, як Штірліц у „Сімнадцяти миттєвостях весни”...

Я не надто вірив у ці байки, хоч і не сумнівався, що такий

неординарний та наполегливий добродій здатний, якщо не на

подвиги Геракла, то принаймні на цікаве життя. Доля, зазвичай, не

надто переймається тими, хто пливе за течією, однак нерідко

прихильна до сміливців, котрі завзято штурмують еверести.

Звісно, я був надзвичайно заінтригований несподіваним

дзвінком зниклого товариша і дуже хотів його побачити; отож не

барився – за півгодини ми вже смакували червоним вином

(улюбленим напоєм Олеся) у затишній кав’ярні. Музика, дякувати
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Богу, лунала не голосно, до того ж, це був доволі непоганий джаз;

тому бесідувати було легко і приємно.

Я все зачудовано розглядав приятеля, котрий виглядав, мов

справжня кінозірка. Звичайно, мені (який звик швендяти у футболці

й джинсах), на відміну від модниці Ярослави, складно було назвати

ціну його бездоганного костюму кольору морської хвилі, краватки з

діамантовою запонкою (якщо й підробка, то дуже майстерна!),

імпозантних черевиків. Ще один дорогоцінний камінчик, оздоблений

золотом, Олесь носив на пальці; зап’ясток прикрашав „крутий”

швейцарський годинник; а особливого шарму Маленькому принцові

надавав напрочуд приємний аромат дорогих чоловічих парфумів.

„Оце мужчина!” – захоплено оцінила б мого товариша Ярослава.

Та, на щастя, всюдисущої колеги у залі не було; інакше я б почувався

вельми незатишно і навіть мимоволі пік би раків – надто великий

контраст виявився між нами обома: один скидався на замученого

бідолаху&студента, а інший виглядав, мов шляхетний нащадок

королівської династії. Втім це був Олесь і я щиро радів такому

неймовірному сюрпризу.

– А ти не змінився, – кивнув Маленький принц, елегантно

нанизуючи на виделку салат з омарів: – Ну просто двадцятилітній

юнак! Відвідуєш тренажерний зал?

– Ні, але робота така – не занудьгуєш! Як намотаюся за день –

сплю, неначе дитина. Не встигаю увечері до подушки доторкнутися,

а вже – ранок...

– І – ніякого режиму? Жодної дієти?

– Кажу ж – вовка ноги годують...

– Заздрю. По&хорошому. Я, якби не стежив за собою, неодмінно

відростив би черевце. Часом, доки снодійне не вип’ю, не засну.

– Не прибідняйся, ти розкішно виглядаєш!

– Авжеж, друже, однак все це потребує багато часу, зусиль і, – він

ефектно клацнув пальцями, – баксів. А ти анітрохи не заморочуєшся,

проте цвітеш і пахнеш!
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Я стенув плечима:

– Щось у нас – якісь жіночі балачки... Ти краще розкажи про

себе, а то ніби крізь землю провалився!

– Гм... Крізь землю... – примружив очі Олесь. – Спробував

пекельної насолоди! Ти щось чув?

– Лише плітки про добропорядного американського мільйонера

та доблесного офіцера російської ФСБ...

Він розсміявся – щиро, невимушено:

– Дурниці! Я, справді, тривалий час мешкав на чужині, заробив

дещицю грошей, але... – ностальгійно повів бровою. – Ти навіть

уявити собі не можеш, як нудно жити серед сучасних вікінгів! Їм

зовсім розхотілося здійснювати подвиги – ситі, прагматичні,

абсолютно передбачувані особи. Ніякої романтики та душевності!

Поглянеш на тамтешню мотрону – і спати хочеться. Таке враження,

що їй навіть спокушувати чоловіків – лінь. Повір, наші молодички,

в порівнянні зі скандинавками, – просто вогонь! Тільки подумай: у

Швеції, в такому регіональному центрі, як Чернігів (де сотні тисяч

жителів) впродовж кількох років скоєно лише одне&єдине вбивство.

Причому там, по суті, і розслідувати нічого – банальна сварка між

чоловіком та дружиною. Злочинець, штрикнувши свою благовірну

кухонним ножем, навіть не крився – сам викликав поліцію, покірно

дочекався стражів порядку і одразу ж в усьому зізнався...

– І що в цьому поганого?

– А як би там заробляв собі на життя приватний детектив Віталій

Самарцев?! Не дивуйся – читав я про твої пригоди. Відверто кажучи,

вражений. Навіть показав книжку кільком своїм знайомим,

похвалився: „Ось, подивіться, що про мого друга написано!”. То це

– правда?

– Більш&менш, хоч Сергій, мій приятель, як і всі журналісти, часом

передає куті меду.

– А, знаєш... – ненадовго замислився Олесь. На його чолі не

з’явилося жодної зморшки; і я вперше поспівчував Маленькому
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принцові, якому, очевидно, довелося годинами посміхатися та

розмірковувати перед дзеркалом, аби так бездоганно контролювати

власні емоції.

– Що?

– Я не проти побути твоїм доктором Ватсоном.

– Жартуєш?

– Ні в якому разі! У тебе є чому повчитися. Сподіваюсь, що міг би

реально допомогти своєму товаришеві. Не святі ж горщики ліплять!

Ну, то як, старий?

– Але навіщо це тобі?

– Відкрию невеликий секрет – нещодавно зареєстрував

приватну детективну агенцію. Та ти не хвилюйся, я тобі – не

конкурент; працюватиму в Києві – днями придбав квартиру.

– О, вітаю!

– А як щодо моєї пропозиції?

– Я подумаю... Відверто кажучи, це – трохи несподівано. У мене

вже є помічники: Ярослава, Льоня...

– Що ж, подумай, Вітасику. Запевняю: ти не пожалкуєш! Адже

твій старий друзяка – креативний і доволі спостережливий. Може,

це звучить нескромно, але хочеш доведу? Я тут, очікуючи одного

славетного детектива, поспостерігав трохи за парочкою, що сидить

за сусіднім столиком. Зверни увагу – ти їх знаєш?

– Ні.

– Добродієві, гадаю, років п’ятдесят, а його супутниця – ще

зовсім дівчисько; однак вони не схожі на батька й доньку.

– Це – очевидно...

– Проте на чоловіка й дружину парочка не схожа також: у юнки

немає обручки і вона якась невпевнена – законна „половинка”

поводилася б інакше... Втім навряд чи це – повія. Одягнена просто,

але зі смаком; не вульгарна (майже ніякого макіяжу), навіть

сором’язлива. Швидше за все – утриманка цього типа. Класичний

варіант: сивина – в бороду, біс – у ребро! Дружина здається старою
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й зужитою, у вже дорослих дітей – своє життя, а в заможного

чоловіка ще вистачає пороху на подвиги в ліжку, от і заводить собі

коханку. Ти згоден?

– З чим? Я не розумію таких речей. Це – все одно, що зрадити

друга. Ось ти кажеш – зужита жінка, а хто ж її зужив?! Та й не вірю я,

що можна по&справжньому закохатися в людину, старшу на тридцять

років! Звичайно, п’ятдесятилітнього добродія приваблюють гарненькі

дівчата, але щоб навпаки...

– Правильно, все вирішує зиск! – Олесь на мить затримав погляд

на своєму коштовному персні, іронічно посміхнувся: – Але, як ти

думаєш, вона – його коханка?

– Гадаю, що так.

– Отож я не помилився...

– То й що?

– Вони сварилися. Він їй погрожував!

– Звідки ти знаєш? Не міг же цей респектабельний сивочолий

чоловік раптом загорлати, мов навіжений, на увесь зал, перекрикуючи

джаз! Я знаю тутешні порядки – його враз вивели б на свіже повітря.

– Ні, він говорив пошепки і дивився на неї, мов удав – на кролика.

– Це не забороняється...

– А між тим, дівчині загрожує серйозна небезпека. Вона була

страшенно налякана! Зараз ніби трохи оговталася, але якщо

поглянути уважніше...

– Так, панночка дещо знервована. Однак це ні про що не свідчить.

– А я тобі кажу – дівчина в біді! Ти, як детектив, мусиш розумітися

на фізіогноміці. Адже, придивившись до обличчя людини, можна

розгадати немало секретів. Це – ціла наука! Одразу видно –

говорять тобі правду чи намагаються вішати локшину; хто перед

тобою – підступний кат чи беззахисна жертва. Власне, досвідчений

фізіогноміст здатний вирахувати потенційного шахрая, грабіжника

чи маніяка! Знаєш, чому ми так погано живемо? Поглянь на обличчя

наших можновладців...
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– Це ти – погано живеш?!

– Я говорю образно, мені, якщо хочеш знати, держави шкода.

– Знаєш, давай хоч тут забудемо про політику, а то мене зараз

знудить... А щодо фізіогноміки – я покладаюсь на власну інтуїцію.

Розумієш, чоловік може страждати від хвороби і це неодмінно

відображується на обличчі. До чого тут його чесноти? Люди – як

море: ось – начебто штиль, на душі – сонячно, ти спокійний і

просвітлений; а потім раптом набігають чорні хмари і душу твою

ніби водночас сто кішок шкребуть, і ти від того готовий вовком

завити. Якісь півгодини проминули, і від твого благодушного

настрою не лишається й сліду, – насувається невблаганний шторм...

– Все правильно! Саме тому, поглянувши на твою вдоволену

мармизу, я не відчуваю жодної небезпеки (мабуть, курка з

картопелькою смакує, еге ж?),  лише легке роздратування з приводу

моїх балачок. А ось пика нашого сусіда, хоч він і намагається це

приховати, очевидно, віщує смертоносний ураган!

– Ну знаєш... Не скажу, що мені подобається обличчя цього

чоловіка. Воно й справді – не надто привітне...

– Зарозуміле, бундючне!

– Авжеж... Та, зізнайся нарешті, ти просто розігруєш мене,

правда?

– Аж ніяк. Я міг би з тобою засперечатися – на пляшку

шампанського.

– Ти серйозно?

– А що? Ти – єдиний, хто зумів мене перемогти. Цікаво було б

узяти реванш! – він поглянув на мене і раптом дзвінко розсміявся

(аж парочка за сусіднім столиком озирнулася). Не поспішаючи,

витер серветкою губи, задоволено поправив краватку: – Бачив би

ти зараз себе в дзеркалі! Хто б міг подумати, що у тебе може бути

така ошелешена фізіономія.

– Чом би й ні? Ти мене, дійсно, спантеличив...

– Добре, щодо шампанського – це жарт. Але, повір, той чоловік
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– справді небезпечний! Втім, сподіваюсь, нічого лихого з білявкою

не станеться – надто вже вона гарненька...

– І це – все, що ти можеш мені про неї сказати?

– Так. Невинне створіння. І налякане... А у нас, між іншим, –

третій тост. То, може, вип’ємо за її здоров’я?

– Ні, з її здоров’ям – все в порядку. Давай просто – за жінок. І

щоб усілякі лиходії, які кривдять таких красунь, отримали по

заслугах!

– Хороший тост, – розсміявся Олесь. – Оригінальний! Треба

буде запам’ятати... А тепер, друже, давай уже облишимо наших

сусідів – здається, вони щойно помирилися.

– Справді?

– Так. Отож нехай собі туркочуть, мов закохані голуби! Ти краще

розкажи мені про справу „чернігівського вампіра”. Там нічого твій

приятель&журналіст не наплутав? Я, коли читав, аж вмирав від

цікавості...

Незабаром неприємний дядечко та його супутниця залишили

кав’ярню. Ми засиділися допізна: спочатку товариш напрочуд

уважно слухав розповіді про мої розслідування, а потім Олесь

розпитував про однокурсників і ми з насолодою пригадували наше

безтурботне студентське життя.

Коли „Куба” зачинилася, я, звісно ж, запросив Маленького

принца до себе додому. Чаркували, бесідували, доки могли володіти

язиками й остаточно не втратили орієнтацію в часі та просторі. Гість

зійшов із дистанції першим – осоловіло поглянувши на мене,

широко усміхнувся своїми сліпучо білими, голлівудськими зубами і

повільно опустив голову на стіл, мало не клюнувши носом у тарілку

з канапками.

Я ледь відірвав Олеся від стільця і з останніх сил дотягнув його

неслухняне тіло до ліжка, відчуваючи себе як мінімум Леонідом

Жаботинським, котрий щойно виборов олімпійське золото у

суперважкій вазі, зафіксувавши нарешті в потрібній горизонтальній
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позиції велетенську штангу.

Маленький принц навіть не муркнув, лише граціозно махнув

рукою невидимому персонажеві свого сну і засопів із блаженною

посмішкою на вустах. Переконавшись, що з ним усе гаразд, я так&

сяк доповз до дивану і, не роздягаючись, пірнув у міцний, спокійний

сон...

Прокинувся першим, довго стояв під душем, відчуваючи приємну

прохолоду. Спрагло хильнув розсолу, який лишився в холодильнику...

Олесь лежав, розкинувши руки, – безтурботний і все такий же

красивий. Зачарований він чи що? Навіть тривалий, „звитяжний”

бенкет аж ніяк не відобразився на його янгольському обличчі! Сумно

зиркнув на свою припухлу мармизу і заходився готувати сніданок.

Втім товариш прочуняв мало не в обід. Я вже навіть хвилюватися

почав – кілька разів підходив і прислухався до його рівномірного

дихання. Вислухавши мою „доповідь” про нічне завершення нашої

трапези та своє довгоочікуване пробудження, Маленький принц

лише ніяково посміхнувся:

– Даруй, друже!

– Ти – в порядку?

– О, мені давно не було так добре! Швеція відпочиває...

Ми ще випили по келиху вина і, традиційно присівши перед

дорогою, міцно потиснули один одному руки.

– Дякую, старий!

– І тобі спасибі, Олесю. Ти вже не пропадай, озивайся.

– Авжеж. Ось номер мого мобільного – в разі чого, дзвони! І

пам’ятай про мою пропозицію – завжди готовий побути твоїм

помічником...

Доктор Ватсон
Я зателефонував йому за кілька днів. Маленький принц відповів

одразу, ніби увесь час очікував мого дзвінка:

– Привіт, друже!
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– Ти зараз можеш говорити?

– З тобою – можу.

Поруч завуркотів приємний жіночий голос, тож я збентежено

промовив:

– Мммм... Якщо ти зайнятий, я зателефоную пізніше – скажімо,

за півгодини. Або давай так: подзвони, коли...

Жінка легенько, спокусливо застогнала.

– ... матимеш змогу.

– Говори, старий!

– Ти впевнений? У мене – серйозна розмова.

– Я тебе слухаю... Аліночко, дитинко, іди трошки погуляй. Мені

треба поспілкуватися з дядею Віталієм... Ну, кажи вже, що сталося?

– Пам’ятаєш дівчину в кав’ярні?

– Дівчину?

– Ну, ту, що була з типом, який тобі чомусь дуже не сподобався...

– А, ти – про наших сусідів за столиком?

– Так. Вночі, коли ми з тобою пиячили у моїй оселі, красуня

загинула.

– Та ти що!

– Її задушили...

– Жах який! Як ти дізнався?

– Як усі нормальні люди – вранці почув по радіо, а потім,

прочитавши свіжу газету, подзвонив своєму знайомому – майору

Воронову.

– То ти знаєш подробиці розслідування?

– Здається, ти – правий...

– Тобто?

– Молода жінка мала коханця, який був у неї тієї ночі.

– Отже це скоїв він?

– В усякому разі, версія пограбування відпадає – двері були

акуратно зачинені на ключ, вікна закриті (та і який злочинець полізе

вночі на п’ятий поверх!). У квартирі – ідеальний порядок, жодних
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слідів бодай якогось спротиву, – жінку задушили уві сні.

– Значить, вбивця скористався власним ключем?

– Мабуть. Не могла ж вродлива молода жінка, яка мешкає сама,

вкладаючись спати, залишити двері відкритими!

– Його вже знайшли?

– Коханця? Так. Це виявилося нескладно. Хлопці з „убійного”

відділу впоралися за кілька годин. Звісно, Віктор Леонідович Волков

був досить обережний і, як міг, приховував свої стосунки з Мариною

Зварич (так звали загиблу). Ще б пак! У нього – цілий маєток в

Олександрівці, кілька іномарок, сімейний бізнес. З дружиною вже

срібне весілля відсвяткували. Звичайно, тоді, за радянських часів,

ні про який шлюбний контракт не йшлося. Розпочинали, як то

кажуть, з нуля. Тепер у Віктора Леонідовича – двоє дорослих дітей,

які працюють у батьковій фірмі. І якби справа дійшла до розлучення,

син та донька, напевне, підтримали б матір. Ясно, Волкову не

хотілося скандалу. Не бажав він і ділити майно.

– Тому обрав безпрограшний варіант...

– Винайняв квартиру на околиці Чернігова, поселивши там

гарненьку студентку, з якою познайомився півроку тому. Дівчина

приїхала з села, з грошима було скрутно, адже доводилося платити

за навчання. А батьки у неї – незаможні, там – багатодітна родина.

Хіба що могли картоплю та якісь помідори&огірки передати. А тут –

ще не зовсім старий, дбайливий дядечко, котрий запропонував

оплачувати її житло (окрему квартиру!) і щомісяця виділяти

кругленьку суму: на харчування, наряди, якісь жіночі витребеньки...

– І вона погодилася!

– Я її не засуджую. Дівчина виросла в сім’ї, де звикли економити

кожну копійку. Їй хотілося виборсатися зі злиднів, пожити по&

людському, відчути себе забезпеченою й жаданою жінкою. І ось,

коли трапилася сприятлива нагода, попелюшка вирішила не втрачати

такий шанс.

– Дарма, що Віктор Леонідович не дотягував до принца...
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– До того ж, він був скупуватим і не поспішав радувати коханку

дорогими подарунками. Правда, зобов’язання свої виконував

пунктуально – невибагливій Марині цілком вистачало на життя. Вона

ще й примудрялася допомагати батькам.

– І вони не цікавилися – звідки гроші?

– Цікавилися, але донька пояснила, що покохала заможного

юнака і згодом вийде за нього заміж. Тож гарний, чуйний хлопець

належно піклується про свою наречену! І хоч Марина не поспішала

знайомити рідних зі своїм обранцем, ті повірили. Думали, донечка

просто соромиться їхньої бідності... Так могло тривати не один рік;

адже, щоб піти від коханця, Марині потрібно було отримати

заповітний диплом і влаштуватися на нормальну роботу, а це, сам

розумієш, доволі складно.

– Але того вечора, у кав’ярні, вони сварилися!

– Волков це заперечує – наполягає, що все було, як завжди. Вони

чудово провели вечір, а потім поїхали до Марини. Але після любощів

Віктор Леонідович одразу ж повернувся додому, задоволений і

впевнений у собі.

– Ти в це віриш?

– Не дуже... Тобто додому він, звісно, повернувся, проте в цей

час Марина Зварич могла вже бути мертвою.

– Особисто у мене – жодних сумнівів: це скоїв її коханець!

– А який мотив убивства?

– Ну, це ж елементарно, Холмсе! Можливо, Волкову набридла

коханка і він вирішив її спекатися. Однак Марина вже просто не

уявляла собі іншого життя – до хорошого, як відомо, звикають

швидко. Що їй залишалося? Лише шантажувати Віктора Леонідовича!

А скандалу Волков не бажав. Можливо, він і не планував убивство

заздалегідь, але, почувши про наміри коханки, по&справжньому

злякався, – одкровення Марини могли призвести до його сімейного

краху! Що робити? Піти на поступки? Залишити все, як є? Але де

гарантія, що панночка на цьому заспокоїться? У тихому болоті іноді
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такі чорти водяться! А під час їжі, зазвичай, з’являється апетит...

Логічно?

– Так.

– Йдемо далі. Віктор Леонідович мав ключі від квартири своєї

утриманки?

– Авжеж.

– Тобто він міг спокійно вийти з оселі мертвої білявки, старанно

зачинивши двері?

– Безперечно.

– Інших підозрюваних, як я розумію, немає? Ніхто, крім Волкова,

не приходив до Марини? Я маю на увазі чоловіків...

– Віктор Леонідович ніколи б не допустив існування ще одного

коханця.

– Тоді в чому справа? Міліція вже заарештувала вбивцю?

– З Волкова поки що взяли підписку про не виїзд. Він – головний

підозрюваний...

– Але тебе щось непокоїть?

– Розумієш, якось усе – надто очевидно. Звісно, Віктор

Леонідович – не янгол, швидше навпаки – вельми неприємна особа!

Ти був абсолютно правий... Однак він – і не дурень. Щоб розкрутити

такий бізнес, потрібно мати неабияку витримку й голову на плечах!

Це – дуже розсудлива і неметушлива людина, яка тисячу разів

прораховує кожен свій крок.

– Чому ж він тоді повів коханку у публічне місце?

– Ти маєш на увазі оте кафе? Можливо, був переконаний, що

нікому з близьких не спаде на думку завітати саме туди. У кожного

– свої улюблені кав’ярні. До того ж, родина часто бенкетувала

вдома – Віктор Леонідович навіть тримав власного кухаря...

– Це ні про що не свідчить, зате докази вини Волкова –

залізобетонні!

– Але як такий нелегковажний, підприємливий чоловік міг

наробити стільки помилок? Для чого було вбивати коханку у будинку,
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де його не раз бачили сусіди? Погодься, за півроку важко не

запримітити і розкішну автівку, і її непривітного господаря! До речі,

дехто навіть номер машини запам’ятав – так Віктора Леонідовича й

вирахували.

– Кажу ж, він міг діяти імпульсивно. У такому стані людина

спочатку робить, а потім уже усвідомлює, що накоїла. Бачив би ти

його обличчя у кав’ярні, під час сварки. Це був сам диявол!

– А ти не перебільшуєш?

– Ну, за кого ти мене маєш? Тому й Марина налякалася.

– І ти можеш, у разі потреби, підтвердити це слідчому й свідчити

проти Волкова в суді?

– Звичайно. Я – законослухняний громадянин, а зло має бути

покаране. Тому тільки скажи – того ж дня обов’язково приїду до

Чернігова!

– Спасибі, я в тобі не сумнівався.

– Будь ласка, тримай мене в курсі. Знаєш, друже, я уже відчуваю

себе доктором Ватсоном...

Шедевр
„Убійний” відділ Маленького принца розчарував.

– Я думав у вас тут життя вирує, – поскаржився Воронову. –

Уявляв: шум&гам, безперервні розпачливі дзвінки, суцільні

екстремальні ситуації, одне слово – буря! А я сиджу вже мало не

годину, смакую духмяну каву і, коли б не Самарцев, міг би страшенно

знудитися.

– Вибачте, – стримано посміхнувся майор, – був терміновий

виклик, отож мусив по гарячих слідах розплутувати одну справу.

– І як, вдало?

– Підозрюваний уже дає свідчення в сусідній кімнаті.

– Сподіваюсь, обійшлося без тортур?

– Я що – схожий на інквізитора? – спохмурнів Воронов.

– Даруйте, пожартував... – елегантно поставив на стіл горнятко
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з кавою мій товариш. – Ну, то я готовий допомагати слідству!

– Це – добре, – кивнув майор. – Ми пропонуємо вам взяти участь

в одному експерименті.

– Експерименті?

– Так. Власне, ідея належить приватному детективу Віталієві

Самарцеву. Відверто кажучи, це – досить несподівано, але чому б

не спробувати? Ви не проти?

– Навпаки – мені вже цікаво!

– Чудово, – стомлено поглянув на нього слідчий. – Покличте Волкова.

– О, розумію, очна ставка, – посміхнувся Олесь. – Що ж, я –

готовий!

Віктор Леонідович виглядав кепсько – куди й поділися його пиха

та респектабельність. Він пригнічено присів на стілець, байдуже

ковзнувши поглядом у наш бік.

– Олесю Андрійовичу, ви знайомі з цим чоловіком? – по&

діловому поцікавився Воронов.

– Ні, але бачив його у кав’ярні з молодою жінкою, – впевнено

відповів Маленький принц.

Майор кивнув і неквапливо розклав на столі фотографії:

– Будь ласка, погляньте. Впізнаєте когось?

– Авжеж, – палець із перснем одразу ж вказав на знімок Марини

Зварич. – Це – вона.

– Добре... – Воронов ніби виважував на терезах кожне слово.

Мовчки прибрав до шухляди решту фотографій, залишивши на столі

лише портрет небіжчиці: – А тепер розкажіть, що тоді трапилося в

кав’ярні?

– Цей чоловік, – презирливо скривив губи Олесь, поглянувши

на Віктора Леонідовича, – сварився зі своєю супутницею і

погрожував їй.

– Неправда! – вороже втупився в мого товариша Волков.

– Потім, коли прийшов Віталій Самарцев, я сказав йому, що тип

за сусіднім столиком – потенційний злочинець і дівчині загрожує
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реальна небезпека, – Маленький принц говорив спокійно, ніби

диктор українського радіо, абсолютно не переймаючись настроєм

свого опонента, який уже буквально спопеляв очима ненависного

свідка.

– Це – неправда, – гнівно повторив Віктор Леонідович. – Все

було не так! Ми ніколи не сварилися – у Мариночки був прекрасний

характер. Вона в усьому прагнула мені догодити. І я її кохав! Господи,

це ж – маячня якась... Ну чому ви мені не вірите?!

– А який сенс мені обманювати? – стенув плечима Олесь.

Волков тяжко зітхнув, похитав головою і втупився в підлогу.

– Що ж, вам, Вікторе Леонідовичу, доведеться залишитися.

Посидите в іншій кімнаті, доки я залагоджу кілька нагальних справ,

а потім ми продовжимо нашу бесіду, – чітко, карбуючи кожне слово,

промовив майор. – А ви, Олесю Андрійовичу, вільні.

– А як же експеримент? – розчаровано подивився на мене

Маленький принц, коли Волков, похиливши плечі і шаркаючи

черевиками, вийшов за двері.

– Проведемо! – по&змовницькому підморгнув приятелеві. – Але

доведеться трохи зачекати – сам знаєш, які іноді вередливі бувають

митці; мало не кожен вважає себе невизнаним генієм! От і цей такий:

заінтригував, а тепер тягне кота за хвіст.

– Щось я нічого не второпаю... – закліпав очима Олесь.

– Сусід Марини з 47&ї квартири, Іван Денисович, на старості років

вирішив стати живописцем. Намалював з десяток портретів (вони у

нього найкраще виходять), натюрмортів та пейзажів і... пішов по

інстанціях – з вимогою, аби його негайно прийняли до Національної

спілки художників України. Ті вже не знали, як відкараскатися від

новоспеченого „генія”, а старий усе штампував свої полотна, мов

верстатник шостого розряду – ударник соціалістичного змагання.

Ну ось, тієї ночі, коли вбили Марину, Іван Денисович не спав –

створював черговий шедевр. Він тепер вночі малює, а вдень

вкладається в ліжко. Пенсіонер, на роботу ж не треба, от і живе, мов
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сова (кажуть, так колись роками письменник Пікуль творив). Дивний

чоловік...

– Ну, це – ще не злочин, – розсміявся Олесь.

– Так от, уяви собі, зателефонував мені вчора цей дідусь і заявив,

що на власні очі бачив нічного гостя, який, скрадаючись, наблизився

до дверей сусідки, відчинив їх власним ключем і зайшов до Марини.

– Неймовірно! – похитав головою Маленький принц. – Але ж

там, на східцях, надто тьмяне світло, а у допитливого старенького –

мабуть, не найкращий зір...

– Авжеж, – кивнув я, – тому він стільки вагався! Власне, одразу

ж, про всяк випадок, зробив ескіз – спробував зобразити дивного

відвідувача. І проґавив, коли той залишив квартиру.

– То, виходить, він бачив вбивцю лише якусь мить? – засумнівався

Олесь.

– Так, тому й не певний в успіху своїх свідчень. Однак він

намалював (ну, майже намалював), – я красномовно поглянув на

годинник, – картину, на якій зобразив момент трагедії. І тішиться,

що нарешті вступить до Спілки художників! Побували вже в його

оселі відомі митці і цього разу навіть незакінчене полотно їм

сподобалося – пообіцяли підтримку. Уяви собі, днями в Чернігові

має відкритися перша персональна виставка Івана Денисовича, на

яку запрошені місцеві та столичні журналісти. Адже про вбивство

бідолашної дівчини повідомляли радіо, телебачення, газети,

інтернет&видання. А тут – ніби продовження теми: презентація

картини, на якій зображені душогубець та його жертва...

– Який цинізм! – обурився Маленький принц.

– Авжеж, – погодився я. – Але Іван Денисович вже домовляється

про свою презентацію в Києві. Знаю про все це не лише з його слів –

дзвонив одному своєму знайомому художникові. Так ось, той

запевняє, що картина дійсно варта уваги!

– Але ж її не можна представити в суді...

– Не можна. Однак це – витвір мистецтва, тому картину побачать
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тисячі людей. Навіть не сумніваюсь, що вона з’явиться на перших

шпальтах газет і потрапить до мережі Інтернету! Але до того, як це

станеться, я задумав провести невеликий експеримент. Зараз автор

завершує своє творіння (я попросив його попрацювати вдень), отож

чекаю від Івана Денисовича дзвінка. Він сподівається впоратися до

вечора...

– І що тоді?

– Гм... А доктор Ватсон міг би й здогадатися! Завітаємо першими

на об’єкт, немов прийомна комісія. Звісно, і Віктора Леонідовича в

гості покличемо. Головне, не говори зайвого в його присутності.

Побачимо, як пан Волков відреагує на такий сюрприз! Можливо,

одразу й зізнається в скоєному...

– Ти впевнений?

– Картина його шокує. Звичайно, сусід небіжчиці – не Рембрандт,

але якась схожість, безумовно, повинна бути. Власне, для більшого

ефекту, можна повести підозрюваного на місце злочину, встановивши

картину там – у спальні... Ну, що скажеш?

– Я, відверто кажучи, ошелешений. Менти б до такого нізащо не

додумалися!

– Зате багатостраждальний Воронов вкотре благословив мою

авантюру. Я тому й ризикую, бо знаю – майор та його хлопці

витягнуть мене з будь&якої халепи. Вони – люди надійні! Звісно,

креатив – класна штука, але, коли маєш справу зі злочинцями,

одним розумом не обійдешся – зазвичай, потрібні м’язи, а інколи –

і вогнепальна зброя... Отже підеш зі мною?

– До художника? Неодмінно! Тільки маю залагодити одну справу.

– Я можу чимось допомогти?

– Ні, не переймайся, це – всього лише дріб’язкове доручення

моєї приятельки. Пам’ятаєш, коли ти подзвонив, вона заважала нам

спілкуватися?

– Так, трохи... Звичайно, я – не фізіогноміст, але на голосах

розуміюся. Думаю, тобі поталанило.
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– Дякую, друже! Незабаром запрошу тебе до нас у гості. Аліна

святкуватиме своє 17&ліття.

– О, то вона – ще зовсім юна!

– Авжеж. І тобі раджу: хочеш мати гарну дружину – виховуй її

змалечку. Ну, то я побіг?

– Давай. Звільнишся – подзвони, можу заїхати за тобою по

дорозі. Блін, пошвидше б наш Мікеланджело обізвався – вже просто

вмираю з нетерпіння!

– Я теж. Ти мене заінтригував, старий. Цікаво: чим усе це

закінчиться?

За півгодини у двері Івана Денисовича подзвонили. Старий

неквапливо почвалав у коридор, вмикнув світло, зазирнув у вічко:

– Хто там?

– Я – від Віталія Самарцева, відчиніть, будь ласка!

Дідусь клацнув замком, впустивши молодого чоловіка:

– Не роззувайтеся, проходьте. Ви – якраз вчасно, я саме збирався

подзвонити вашому шефові.

– Справді? – зрадів гість, поправивши стильні затемнені окуляри.

– То картина готова?

– Щойно завершив! – урочисто промовив господар і поманив

рукою у напрямку однієї з кімнат. – Ходіть за мною... Я її поки що

чорним сукном прикрив – не знав, що спочатку ви прийдете.

– Шефові не терпиться, от і прислав довідатися, – приязно

посміхнувся молодик, крокуючи до спальні.

Картина знаходилася в центрі кімнати.

– Що ж, справді, ефектно, – похвалив гість. – Ну, показуйте свій

шедевр.

Господар підійшов до полотна, на хвильку затамував подих, витер

спітніле чоло:

– Вибачте, хвилююся...

– Сміливіше, Іване Денисовичу. Ця мить увійде в історію. Ви – на

порозі слави!
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Дідусь зашарівся, однією рукою взявся за сукно, рвучко відхилив

його і гордо склав руки на грудях. Молодик зняв окуляри, вражено

наблизився до картини: спочатку на його обличчі відобразився

неймовірний подив, але за секунду воно невпізнанно змінилося; це

вже був хтось зовсім інший – навіть не людина, а знавісніла потвора,

яка з ненавистю дивилася на художника.

– Цього не може бути... – моторошно завив гість, зірвавши зі

своєї голови довгу руду перуку. – Ти не міг мене розгледіти! Чуєш,

старий дурню, не міг!!!

Іван Денисович вклякнув на місці, загіпнотизований страшним,

нелюдським поглядом.

– Ну, чому мовчиш, наволоч? Черв’як, який вирішив, що здатний

здолати лева! Пігмей, котрому захотілося слави... Буде тобі зараз

слава! – він уже одягав чорні шкіряні рукавички. – Радій, що у мене

не вистачає часу примусити тебе зжерти власні нутрощі! На жаль,

ти здохнеш надто швидко, як та дівчинка – Марина Зварич... А потім

я спалю твою мазню – шкода, що ти не відчуєш, як палають ця

ідіотська картина, хирляве, незграбне тіло і триклята оселя. Так, це

буде мій прощальний феєрверк! Стій і не рухайся, якщо хочеш легкої

смерті...

Він люто кинувся на покірну жертву, але тієї ж миті хтось спритний

і дужий заступив йому дорогу. Душогуб заревів від відчаю,

спробував дотягнутися до горла несподіваного захисника, проте

пронизливий біль жбурнув потвору на коліна.

– Привіт, Олесю, – я не зловтішався. Відчував лише жахливу

втому і невимовну скорботу, неначе щойно поховав дорогу людину.

Мені також було боляче, ніби не Маленького принца, а мене примусив

щойно скоритися своїм улюбленим прийомом крутий хлопець

Андрій з „убійного” відділу.

– Ви заарештовані, Олесю Андрійовичу, – спокійно, по&діловому

промовив майор Воронов, – і звинувачуєтеся у вбивстві Марини

Зварич та спробі позбавити життя художника Івана Левченка. Ви –
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юрист, тож знаєте свої права, але я вам їх зачитаю...

– До біса! – роздратовано відмахнувся Маленький принц. –

Облишимо цю комедію. Все скінчено... Це ж треба, попався, мов

останній кретин! Ти знову переміг, Самарцев. Вітаю, старий! Блін,

недооцінив я тебе. От хитрун... Коли ти здогадався?

– Я просто відчував, що Волков – не вбивця. Він кохав Марину і

не міг бажати її смерті. Тоді хто – справжній злочинець? І тоді мені

спало на думку неймовірне... Спочатку, в кав’ярні, саме ти привернув

мою увагу до Віктора Леонідовича та Марини і навіщось вигадав

їхню сварку. Потім я якось надто підозріло „відрубався” вдома, хоч,

зазвичай, вмію пити і не надто потерпаю від похмілля... Правда, я

ніяк не міг збагнути мотив злочину, аж доки не згадав про пляшку

шампанського!

– Авжеж, – скривив губи Олесь, – увесь час, після тієї нашої

студентської суперечки, я прагнув довести, що кращий за тебе.

Заробив купу грошей, придбав розкішну іномарку й престижну

квартиру на Подолі. Але ти знову обскакав мене, еге ж? Ти

прославився, старий! З тебе зробили мало не новітнього Шерлока

Холмса. Твоя детективна агенція процвітає! Звісно, мені не давали

спокою лаври приватного детектива Віталія Самарцева. Я мріяв про

реванш! От і приїхав до Чернігова, де, цілком випадково, побачив у

кав’ярні сивочолого підприємця та його юну пасію. І збагнув, як

пошити тебе в дурні! Я простежив за ними, дізнався адресу білявки.

А потім, наступного дня, ніби випадково, потрапив їй на очі... Власне,

я цілком згоден із твоєю теорією про різницю у віці.

– Справді?

– Тому й досі не одружився: однолітки для мене – застарі, а юних

красунь доводилося міняти, мов рукавички. Надто швидко набридали

– відчував нещирість... От і „невинна” Марина лише дозволяла себе

кохати самовпевненому бізнесмену Волкову. Тож, коли я скористався

своїм природним хистом і належно позалицявся до гарненької

молодички, вона відповіла мені взаємністю. Того ж дня вродливий
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принц побував у її ліжку й довідався решту потрібної інформації!

Марина вже настільки довіряла мені, що дозволила виготовити ще

один ключ від її квартири. Вона повірила: згодом, з моєю допомогою,

спекається набридливої опіки Віктора Леонідовича. „Треба лише

трохи зачекати й тримати язичка за зубами”, – застеріг я. І наївне

дівча слухняно виконувало мої вказівки.

– А я, побачивши друга,  так зрадів, що зовсім втратив пильність...

– І мені вдалося легко втілити свій план: тобі я підсипав снодійне (і

неабияк потішався, коли прославлений детектив титанічними

зусиллями волік до ліжка „непритомного” товариша), а Марину

просто приспав своїми ласками.

– Ти – покидьок!

– А ти? Через якусь шльондру віддав на поталу ментам свого

найкращого друга! Я ж ніколи не прагнув помсти, не бажав тобі зла

– тільки хотів довести, що також чогось вартий. Ну здогадався про

мої вибрики, то відверто сказав би наодинці кілька „теплих”,

„лагідних” слів. У крайньому разі, набив би мені морду та й відпустив.

Це було б по&чоловічому! А ти вигадав казна&що. Зізнайся, хотів

мене ще раз принизити?

– Ні. Я мав покарати вбивцю і врятувати від в’язниці невинного

добродія.

– Кого ти називаєш добродієм – того непривабливого типа, який

звик колекціонувати гроші, дбаючи виключно про власну персону?

Ловеласа, котрий цинічно обманював свою дружину і, можливо,

рано чи пізно все одно вскочив би в халепу?! Ти мене зрадив...

– Послухай, Олесю! Свого друга я втратив кілька хвилин тому, у

цій кімнаті. Бо до останнього не був певний у твоїй вині. Це –

нестерпно, увесь час вагатися, підозрювати того, кого вважав

найкращим! У мене не було жодного доказу, але я мусив розвіяти

сумніви. Власне, Іван Денисович – справді, художник. Звичайно,

він не міг бачити тебе вночі, бо в цей час сумирно відпочивав у ліжку.

Тому я вийняв твоє фото зі свого випускного альбому...
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Маленький принц зморщився, наче від зубного болю, і люто

сплюнув собі під ноги:

– Обіцяй, що порвеш на шмаття його мазню!

– Ти – несправедливий. По&моєму, вийшло талановито... Але ми

вже про все домовилися з Іваном Денисовичем – картину буде

знищено. І справа – не в твоїх амбіціях. Не можна тиражувати зло,

навіть зображене з великим хистом.

– То майбутня помпезна презентація у мистецькій галереї – міф?

– Авжеж.

– Який же я дурень!

– До побачення, Олесю. Ми ще зустрінемося.

– У пеклі?

– Ні, в суді...

Увечері до мого офісу завітав Віктор Леонідович – змарнілий

та й сивини додалося; але погляд потеплішав, а від його

бундючності не лишилося й сліду. Здавалося, що переді мною –

зовсім інша людина. І такий Волков подобався мені значно

більше.

– Я вам безмежно вдячний, Віталію! – промовив він, дістаючи з

кишені пухкеньку пачку доларів. – Відверто кажучи, у в’язниці

збирався накласти на себе руки. Не зміг би пережити такої ганьби!

– Заберіть гроші – я їх не візьму.

– Ну що ви? Я ж – від усієї душі! Таке пережив – ворогові не

побажаю. Дякувати Богові, дружина мене пробачила. Сподіваюсь,

поступово все налагодиться. Будь ласка, візьміть...

– Ні. Ви мені нічого не винні, адже не були моїм клієнтом.

– Але ви врятували мене і знайшли вбивцю Мариночки!

– Він був моїм другом...

– Знаю, – скрушно похитав сивою головою. – Однак

ви правильно вчинили, Віталію! Гадаєте, він би на цьому

зупинився? Запевняю вас – такий чоловік здатний на будь&

які, найжахливіші злочини! Я колись серйозно цікавився
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фізіогномікою і потім не раз доволі точно передбачав вчинки

тієї чи іншої людини, просто спостерігаючи за її обличчям.

Власне, це неабияк допомагало мені в бізнесі! Так ось, тільки&

но поглянувши, між іншим, на вашого колишнього приятеля

(там, у кав’ярні, коли, здавалося б, ніщо не віщувало небезпеки),

я подумав, що за сусіднім столиком сидить сам диявол. Ну, дуже

непривабливий тип!

                                        8.07.2010

СТРАХ
– Цікаво, кого ти найбільше боїшся, друже? – запитав рап�

том приватний детектив Віталій Самарцев, чаклуючи над на�

шою вечерею.

– А кого мені боятися? – замислено стенув плечима. – Не

люблю жінок�міліціонерів, панянок, які курять, мов паровоз,

і цинічних та вульгарних тіток. Але щоб боятися – ні. Просто

намагаюсь не мати з ними справ.

– А як ти ставишся до смерті? – примружив очі Віталій.

– Я про неї просто не думаю. Навіщо? Коли тебе ще хви�

люють привабливі жінки...

– ... Які не курять, не матюкаються і не працюють у міліції?

– Авжеж! І коли ці привабливі жінки ще цікавляться то�

бою... Якщо ти, бодай інколи, отримуєш задоволення від своєї

роботи й водночас можеш непогано заробити на життя...

– ... Якщо ти легко, кілька разів поспіль, перепливаєш

стрімку Десну біля готелю „Брянськ”... – підхопив Самарцев.

– ... І, аби лише прогулятися ввечері, після напруженої

праці, із задоволенням проходиш десяток кілометрів... –

підморгнув другові, життєрадісно розправивши плечі. – Тоді

просто не до того світу і якоїсь кістлявої маніячки з іржавою

косою! Можливо, колись я згадаю про неї і відчую, як нева�
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гома душа мимоволі втікає в п’яти, а по немічному тілу не�

вблаганно повзає батальйон навіжених мурашок. Але тоді

мені стукне принаймні сімдесят...

– А якщо не стукне?

– Ти на що натякаєш? На принесені тобою з лісу грибоч�

ки?..

– Не хочеш – не їж, – миролюбно відповів Віталій, кухо�

варячи біля ароматної пательні.

– Я голодний!

– Тоді не ображай онука видатного грибника.

– Мммм... – з насолодою вдихнув спокусливий запах.

– І все�таки, щоб ти зробив, якби тобі повідомили про

близьку смерть? – загадково посміхнувся приятель.

– Хто повідомив?

– Яка різниця?

– Я не лупцюю жінок, – збентежено похитав головою, – та

декому, за таку „сенсаційну” новину, натовк би пику!

– Ти – не романтик... – зітхнув він.

– А ти?

– А я смажу грибочки. І, між іншим, можу розповісти тобі

одну повчальну історію. Слухатимеш?

– Аякже! Я тобі довіряю – ти ж мене ще жодного разу не

отруїв...

Пацючок
Мене завжди приваблюють романтичні жінки, які мріють не лише

про новенький „Бентлі”, двоповерхову „хатинку” в Швейцарії та

банальний відпочинок на Канарах. Жінка&романтик перш за все

прагне кохання – чистого, мов джерельна вода, невинного, як лісові

конвалії, і прекрасного, наче схід сонця. Вона здатна щиро милуватися

зірками в небі, розквітлою вишнею в саду та вишуканим співом

солов’я. Так, це – немодно. Але чому сучасна леді неодмінно повинна
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бути стервою? Втім більшість моїх знайомих дівчат (інколи мене аж

нудить від їхньої прісної прагматичності!) свято переконані, що саме

стерви (вередливі, цинічні й брутальні) неабияк подобаються

сьогоднішнім чоловікам. А потім дивуються: „Ну чому після шлюбу

коханий усе частіше поводиться, мов останнє мурло?”. Все просто:

яке їхало – таке й здибало! Тому мені інколи хочеться в XIX століття,

аби поспілкуватися зі шляхетною й чуйною панночкою, котра може

сором’язливо зашарітися, почувши непристойне слово...

Була немилосердна спека і я звично філософствував, поливаючи

вазони з квітами. Раптом відчув – за дверима офісу хтось є!

Неквапливо, навшпиньках підійшов до дверей і рвучко відчинив їх.

На порозі стояла молода жінка – гарненька, майже не нафарбована,

з волоссям, заплетеним у тугу косу, одягнена в білосніжну сукню до

самих колін. Вона злякано відсахнулася й почервоніла до самих

кінчиків свого розкішного волосся:

– Ой!

– Заходьте, – по&діловому показав правицею на елегантне

крісло, яке нещодавно спеціально придбав для симпатичних

відвідувачок (за їх відсутності в ньому полюбляє сидіти моя

помічниця Ярослава – роззувшись і підібгавши свої стрункі й

невимовно спокусливі ноги).

– Вибачте, я трохи налякалася... – зніяковіла гостя.

– Авжеж, – кивнув. – То ви зайдете чи, може, потрібно викликати

„Швидку”?

Вона розгублено поглянула на мене своїми великими карими

очима:

– Вибачте... Я не підслуховувала.

– А шкода, – докірливо похитав головою й, обережно взявши її

під руку, провів до крісла: – Все життя мріяв познайомитися з юною,

вродливою і недосвідченою шпигункою! Сідайте. Сподіваюсь, цей

стільчик вас витримає. Вчора він буквально роз’їхався під однією

занадто темпераментною особою – довелося відшкрібати панночку



Сергій Дзюба

356

від підлоги...

– Жартуєте? – з острахом подивилася на витончене крісло.

– Ні, я серйозно бажаю з вами познайомитися!

– Я – заміжня... – зашарілася вона. – У мене – справа, Віталію

Сергійовичу...

– Ну, по&перше, ніяких Сергійовичів, – промовив якомога

суворіше. – Мені що – сто років? А по&друге, – посміхнувся, – з

такою весільною обручкою можна вночі замість ліхтаря ходити! То

як вас звати, чарівна незнайомко?

– Марія... – схвильовано опустила очі.

– Кохаєте свого чоловіка, Марійко?

– Кохаю, – відповіла тихо, але рішуче. – Я ж вийшла за нього

заміж!

– Ну, по&різному трапляється... – стенув плечима. – Тепер,

зазвичай, люблять одних, а заміж виходять за інших...

– Ні, я його кохаю. Тому й наважилася завітати до вас. Іванкові

загрожує небезпека!

– Небезпека?

– Так. Його можуть убити!

– Убити?

– Я дуже боюся... – схлипнула. – І ніколи не прощу собі, якщо

це станеться!

– Стривайте, Марійко... Отже ви хочете найняти приватного

детектива, щоб захистити власного чоловіка?

Вона кивнула й красиво змахнула пальчиком непрохану сльозу.

– А чому ж він сам не прийшов сюди? О, часи! Дівчата просяться

в армію, все частіше служать у міліції і все більше захоплюються

всілякими бойовими єдиноборствами... Ще трохи – й не збагнеш,

хто кого повинен захищати!

– Ну, що ви! Якби йшлося про моє життя, Іванко себе б не

пошкодував. Він – такий турботливий і самовідданий! Справжній

чоловік – нікому б не дозволив мене скривдити. Між іншим,
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стокілограмову штангу піднімає.

– І вас – разів десять, однією рукою, замість гирі...

– Нічого ви не розумієте, – спалахнула вона. – Це така втіха –

мати сильного мужчину!

– Ну, звісно, – примирливо підняв руки. – Неодмінно при нагоді

потренуюсь з якоюсь красунечкою, а то вже від вітру хилитаюся.

Чимчикую вулицею в негоду і непокоюсь: хоч би мене кудись не

здмухнуло...

Вона всміхнулася:

– Ви так усіх своїх відвідувачок розважаєте?

– Ні, тільки найвродливіших. Але повернемося до наших

баранів...

– Іванко – розумний!

– Перепрошую, це – приказка така.

– Він – розумний, чуйний, освічений, працелюбний і щедрий!

– Просто не чоловік, а ікона...

– Іронізуєте?

– Заздрю. Ну, і чому ж усе&таки замість сильного мужчини до

мене завітала його благовірна?

– Іванко не знає про мій візит, – зітхнула. – Він переконаний, що

все гаразд і не треба засмучуватися через якогось пацючка.

– Пацючка?

– Авжеж. Знаєте, я з дитинства боюся мишей, а тут – таке товсте,

волохате, завбільшки з великого котиська! Як побачила вранці на

кухні цього гостя – так нажахалася, що мій розпачливий вереск,

мабуть, вся вулиця чула. Навіть не знаю, як змогла одразу ж на

височенький столик застрибнути... Потім стільки пігулок довелося

випити, аби заспокоїтися! Добре, що Іванко не барився – мерщій

прибіг і визволив мене.

– А пацюк?

– Втік... Ми так і не збагнули, звідки він до оселі потрапив. Іванко

в кожну шпарину зазирнув – жодного сліду!
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– Однак невдовзі непроханий гість з’явився знову?

– Так, – поглянула здивовано. – Ви ніби думки читаєте... За

тиждень я, ще сонна, причалапала до плити сніданок готувати, а там

– ця істота.  Уявляєте, що я пережила? Якби не Іванко, можливо,

збожеволіла б! Тряслася цілісінький день, мов у лихоманці, а

чоловік мене рятував – доглядав, наче за малою дитиною. Соромно

сказати – до туалету на руках носив...

– Пацючок, звісно, накивав лапками? Напевне, дуже налякався,

бідолашний!

– Ви глузуєте з мене?

– Ну, що ви, Марійко, пацюк – доволі розумна істота, його можна

навіть приручити, мов песика. І що в ньому демонічного? Нещасне,

вічно голодне створіння, яке намагається вижити у нашому

жорстокому світі.

– Але ж він – такий...

– Бридкий?

Вона знічено опустила очі.

– „Все відносне в цьому світі: секс, трамвай і Пугачова...”.

– Що?

– Цитую одного поета. Можливо, ваш монстрик для якоїсь

пацючки – еталон краси.

– Хай так, проте я нічого не можу з собою вдіяти – боюся і все!

– Він теж боїться.

– Ну, то навіщо приходить? Я ж його в гості не кликала.

– Мабуть, ви надто смачно готуєте...

– Дякую, – зашарілася, – але краще б він не був таким гурманом!

Коли страховисько прилізло втретє, Іванко поїхав провідати родичів.

Я, наче щось відчувала, запросила на посиденьки подруг і вмовила

їх залишитися до ранку. Побачивши несподіваного прибульця, всі

одразу ж протверезіли. Ну й лементу було! Можете собі уявити: то я

одна верещала, ніби мене ріжуть, а це – втрьох. Сусід в одних трусах

примчав – думав, щось трапилося... Потім і лаявся, і смівся, але все&
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таки погодився ретельно обшукати разом із нами всю квартиру.

– І що?

– Ніякої, навіть малесенької, нірки так і не знайшли... Хіба не

дивно? Розумієте, у нас навіть тарганів ніколи не водилося, а тут –

такий троглодит! Звідки?

– Ну, щурі – істоти винахідливі...

– Але ж не настільки! А цей – неначе дійсно з потойбіччя.

– Невже справді такий огидний?

– Мов диявол... – розгублено кивнула, шморгнувши носиком. –

І, головне, як він опинився в моїй домівці? Лариса, моя подруга, котра

все це тоді зі мною пережила, порадила покликати священика –

посвятити оселю. Вона вважає, що незбагненна, невмотивована

поява того чудовиська – недобрий, зловісний, відьомський знак; і

хтось має загинути.

– Пацючок?

– Це – не смішно, Віталію.

– Нещодавно до дачного будиночку моїх знайомих залізла

гадюка. Вони саме кохалися...

– І що?

– Нічого. Випровадили плазуна й завершили почате. Тепер

розповідають усім про цю придибенцію. Кажуть, такий адреналін!

– А раптом гадюка приповзе вдруге?

– То й що? Аби тільки на неї не наступити...

– Дуже оптимістично!

– А я – взагалі оптиміст. І ваша історія – вельми зворушлива.

Правда, досі ніяк не втямлю: який зв’язок між пацючком і вашим

чоловіком, котрому начебто загрожує небезпека?

– По&моєму, щура хтось підкидав – тричі поспіль! Я ж кажу, це –

ніби попередження...

– Невже чорт також обожнює лічити до трьох?

– Я відчуваю – щось дійсно має статися! Не смійтесь, Віталію.

Ви, мужчини, часто буваєте впертими, мов віслюки, бо покладаєтеся
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лише на власні мозкові звивини (відверто кажучи, не бездоганні) і

даремно недооцінюєте жіночу інтуїцію.

– Ну, добре, – стенув плечима, – всі жінки – відьми...

– Ви мені не вірите?

– Гм... Припустимо, хтось дійсно в такий чудернацький спосіб

вирішив, за давньою піратською традицією, надіслати вашому

сімейству своєрідну „чорну мітку” – люб’язне запрошення на той

світ. Тоді цей тип – неабиякий оригінал, з яким не занудьгуєш!

– Дякую, ви мене дуже втішили...

– Хоч, скоріше за все, це – всього лише безпідставні, забобонні

страхи інтелігентної панночки.

– А якщо – ні? Віталію, я боюся ночувати у власній оселі.

Здається, розплющу очі, а Іванка вже немає... Господи, я ж кожною

клітинкою свого тіла передчуваю лихе!

На її очі набігли сльози, а я не можу спокійно спостерігати, як

плачуть вродливі жінки. Тому поквапився заспокоїти свою гостю:

– Гаразд, спробую визволити пацючка...

Вона з надією поглянула на мене й змахнула сльозу.

– Скажіть, Марійко, чому ви вважаєте, що погроза стосується

саме вашого чоловіка?

– А кого ж іще? У мене немає ворогів! Я ні з ким не лаюся, нікому

не бажаю зла, не пліткую, не плету інтриг, не зраджую своєму

мужчині...

– Ну просто ідеальна жінка!

– Нормальна, – привабливо зашарілася, поправила сукню. – В

усякому разі, Іванко задоволений.

– А у нього є недоброзичливці?

– Вистачає... – зітхнула. – Він – добрий, але запальний. Я, коли

щось не так, промовчу, а Іванко говорить те, що думає. Звісно, це не

всім до вподоби. Ось і мій вітчим, Віктор Максимович, образився, –

тепер навіть не знаю, як їх помирити.

– А що трапилося?
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– Ну, у мене – не тато, а вітчим. Виховував мене з дванадцяти

років. Він – людина сувора, з характером: коли увечері, після танців,

поверталася додому надто пізно, могла й ремінця заробити.

Виховував мене! Просто сам виріс без батька й турбувався, аби я,

недосвідчена школярка, не накоїла дурниць... Він все життя

працював вантажником, а до одруження на моїй мамі сидів у

в’язниці.

– Он як!

– Звичайна історія: спочатку мирно чаркував на подвір’ї з

товаришем, потім захмелілі приятелі засперечалися через якусь

дрібницю й влаштували бійку. Татові – нічого, а товариш, як то

кажуть, невдало впав...

– Наскільки невдало?

– Ну, він уже не зміг підвестися...

– Тобто сталося вбивство?

– Вбивство – це коли все планують заздалегідь, холоднокровно

й жорстоко, а тато просто хотів провчити хвалька.

– І знічев’я відправив його на той світ...

– Так сталося, це – доля! Тато любить повторювати, що від долі

не втечеш.

– А як Віктор Максимович познайомився з вашою мамою?

– Дуже просто. Вийшовши з в’язниці, він оселився в нашому

будинку – у сусідній квартирі. Всі нам співчували: мовляв, зек. А

неня його пожаліла. Він її не кривдив.

– А вас?

– І мене. Тільки виховував... Коли матуся померла, Віктор

Максимович залишився для мене рідною людиною.

– Ви називаєте його татом?

– Авжеж. Я відчуваю – він мене любить. Просто у нього було

суворе життя. А Іванко цього не розуміє. Кажу ж, мій чоловік –

дуже запальний! Тому вони з татом і посварилися – мало до бійки

не дійшло. Добре, що я була поруч – розборонила.
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– А посварилися – через вас?

Винувато опустила очі:

– Тато звик командувати, бути головним, а Іванкові це не

сподобалося. Він вважає, що я – його кохана дружина, а не чиясь

приватна власність. Вони так і не помирилися. Тато спересердя

крикнув, що за першої&ліпшої нагоди придушить такого зятя, а Іванко

заявив, що віднині ноги його не буде в домі тестя. Звісно, тато

образився. Відтоді вони між собою навіть не розмовляють. Ось така

ненависть між двома дорогими мені людьми. Тепер я – ніби між

двох вогнів і кінця й краю цій ворожнечі немає. Тато дуже погано

відгукується про Іванка на людях, а зять завзято шпетить тестя.

– Як ви гадаєте, ваш вітчим може наважитися на вбивство?

– Та ви що! Звичайно, він переконаний, що я – нещасна в шлюбі

(думаю, це – такі специфічні чоловічі ревнощі). Постійно заявляє

мені: „Любов – зла, полюбиш і козла!”. Мабуть, він би невимовно

зрадів, якби з Іванком щось сталося. Але щоб свідомо спланувати

злочин... Ні, це – зовсім не схоже на тата.

– Кого ж мені тоді підозрювати?

– Та кого завгодно! Може, Нінку з п’ятого поверху чи Лідку з

сусіднього під’їзду.

– Не зрозумів...

– А що тут розуміти? Нінка – матір&одиначка, а Лідка – стара

діва. Обидві мало не щодня бачать високого, ставного, сильного

чоловіка. А він на них – нуль уваги. Одного разу розповідав мені, як

Нінка, ніби жартома, почала підбивати до нього клинці, то він її прямо

назвав дурепою.

– Так і сказав?

– Уявіть собі! Вона так розгубилася, що аж на дупу сіла... Тепер,

тільки десь чує про Іванка, лементує на увесь під’їзд: „Бачила я його

в гробу і білих тапочках!”.

– Ну, знаєте, якщо всі самотні жінки в такий спосіб зводитимуть

рахунки з протилежною статтю, то на землі взагалі чоловіків не
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лишиться. До того ж, особа, яка планує подібний злочин, зазвичай,

не погрожує публічно.

– Я вже не знаю, що й думати... – зітхнула. – Іванко часто не

добирає слів, а людям це не подобається. Вони йому заздрять і

водночас ненавидять.

– Заздрять? Ви що – Рокфеллери?

– Звісно, ні, але живемо заможно (Іванко – підприємець і,

зазвичай, йому таланить). Не сваримося. Правда, п’ять років не мали

дітей (теж, мабуть, хтось наврочив), однак зараз я – вагітна.

– Вітаю! То ви – щасливі у шлюбі?

– Абсолютно. Іванка чомусь вважають пихатим і навіть брутальним,

а він же – мухи не образить. Його просто не треба кривдити, „пиляти”,

бо тоді він нервується. Я ж взагалі навіть голосу на нього не підвищую.

Тихо так попрошу: „Коханий, будь ласка, зроби оце”, і наперед знаю:

все буде виконано!

– Як у банальній приказці про голову та шию...

– Чому банальній? Це – народна мудрість! Керувати чоловіком

потрібно ювелірно точно – ненав’язливо і непомітно. Не варто

скакати напролом – можна звернути в’язи. Зате, якщо тактику й

стратегію обрано правильно, у родині все буде гаразд. Ви навіть

уявити собі не можете, як це приємно – бути шиєю сильного й

респектабельного мужчини!

– Який навіть не усвідомлює, що він – підкаблучник...

– Звичайно. І навіть якщо ви про це йому скажете, Іванко не

повірить. Мого чоловіка все влаштовує, він – щасливий! Проте

комусь запраглося відібрати його життя. Віталію, я не пошкодую

грошей...

– Не в тому справа. Припустимо, я вирахую потенційного вбивцю,

але довести його вину в суді буде надзвичайно складно. В чому його

звинувачувати – в підкиданні пацючка?

– Не треба ніякого суду...

– Прекрасно. То що ж ви робитимете? Наймете кілера?!
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– Я благатиму цю людину одуматися – треба, то й навколішки

перед нею стану, адже ще не пізно відмовитися від свого задуму...

– Як романтично! Але, думаю, цей псих не погодиться. І я, до

речі, теж.

– То як же бути?

Вона знову приготувалася заплакати і я вирішив не баритися з

відповіддю:

– Якщо хочете знати правду, мусите ризикнути власним життям...

Підкаблучник
За кілька днів я зателефонував Марії:

– Добридень, ясновельможна пані.

– Здрастуйте, Віталію!

– Можете говорити?

– Так.

– Ви стоїте?

– А що?

– Присядьте...

– Ви дізналися?

– Ви навіть уявити собі не можете, наскільки небезпечна ця

людина!

– Боже, то я була права? Хто він? Чи вона?

– Це – лише припущення, Марійко. Тому вам доведеться

ризикнути...

– Але я хочу знати ім’я потвори!

– Я вас попереджав. І, здається, ми вже про все домовилися: або

ви пристаєте на мої умови, або шукаєте потенційного вбивцю самі.

Ну, то як, Марійко?

– Я згодна...

– Хороша дівчинка!

– Що мені потрібно робити?

– Відсвяткувати свій день народження.
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– Ви хоч попереджайте, коли жартуєте!

– Попереджаю: я не жартую. Зараз до вас прийде сантехнік із

ЖЕКу. Впустите його. Не бійтеся, він вас не скривдить. Навпаки може

якийсь кран полагодити. Рекомендую не проґавити такої нагоди,

Льоня – хороший спеціаліст!

– А далі?

– Він піде, а ви почнете готуватися до свята. Народилися ви 20&

го, тож маєте ще цілих два дні. До речі, Льоня залишить вам список

гостей. Тільки, будь ласка, перепишіть його своєю рукою. І

постарайтеся, щоб усі прийшли: ваш суворий вітчим, оті милі

сусідоньки – Ніна та Ліда...

– Але ж це – неможливо! Іванко нізащо не погодиться сісти за

один стіл із татом, тим більше приймати його у нас вдома. А я хіба

зможу спокійно спостерігати, як піраньї в спідницях спокушують

мого чоловіка?!

– Зрозумійте, цього дня важливо зібрати за святковим столом

якомога більше ваших недоброзичливців. Скажете, що хочете з усіма

помиритися і віднині жити в мирі й злагоді. Що в цьому поганого?

Потім ще подякуєте мені за ідею.

– Вашими б устами та мед пити! Але як я вмовлю Іванка?

– А це вже – ваша справа. Ви ж – шия... Ну, то що, Марійко?

– Я спробую...

– Ні, ви неодмінно повинні все влаштувати. Головне, нічого не

бійтеся. Ви мене зрозуміли? Від цього залежатиме ваше життя.

– Я вже боюся!

– А на бенкеті мусите здолати свій страх. Пообіцяйте мені, що

триматиметесь мужньо. Ви ж – майбутня мама. Домовилися?

– Так.

– Це все, що я хотів почути. До побачення!

– Віталію...

– Я слухаю, Марійко.

– Ви знаєте, що має трапитися на бенкеті?
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– Здогадуюся.

– І ви не можете мені сказати?

– У вас – приємний голос. Мені подобаються такі жінки. На все

добре, красунечко. Не бійтеся.

... Марія схвильовано зустрічала гостей. Все вдалось напрочуд

легко. Ніхто не відмовився – здавалось, ці люди тільки й чекали

слушної нагоди, аби заприязнитися з її сім’єю. Вислухавши прохання

дружини, Іван здивовано поглянув на неї і враз посміхнувся,

задоволено махнув рукою:

– А що, хіба ти не заслужила на свято?

– І ти помиришся з татом?!

– Ну, якщо він не кривитиме душею, прийде до нас із чистими

помислами, то присягаюсь – зустріну його, як друга.

– Іванку, який же ти у мене молодець!

– Просто я кохаю тебе, маленька...

Коли Віктор Максимович та Іван потиснули один одному руки,

вона була по&справжньому щаслива. Гості сіли до столу – спочатку

поводилися трохи скуто, але вже після третього тосту почувались,

мов удома. Жваво спілкувалися й жартували, накладаючи все нові

наїдки. А коли залунала музика, кавалери почали запрошувати дам

на танго. Ось уже кілька пар закружляли в просторій кімнаті

(поселившись тут, Іван із двох великих кімнат зробив одну,

прибравши стінку).

Марія заворожено спостерігала за Лідою: „Хто б міг подумати, що

ця „синя панчоха” – така вправна танцівниця! Життєрадісна,

розкомплектована, здатна причарувати не одного чоловіка. Недаремно

партнер буквально очей із неї не зводить. От тобі й стара діва! А що, як

це – вона? Така начебто тиха, сіренька, а випила кілька келихів гарного

вина – і бач що витворяє! Хіба така не здатна на підступ? О, як вона

заводить того хлопчину! Треба й собі навчитися... І взагалі, за Лідою

слід пильнувати особливо ретельно, надто вже вона підозріла! Боже,

невже це має трапитися сьогодні, в мій день народження, саме під час
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бенкету? Повірити не можу! Як це тяжко – всіх підозрювати й вдавати

з себе гостинну, веселу господиню. Посміхатися, коли на душі –

тривожно і серце калатає, мов навіжене. Та й хіба можна встежити за

всіма? Хіба це реально?! Можливо, Лідуня вже зробила свою чорну

справу – щось тишком&нишком підсипала у келих мого чоловіка. Як

зупинити вбивцю?! Аби ж я хоч знала, що тут має трапитися... А ось і

Нінка. Ця не стала чекати – сама підчепила кавалера. Вертихвістка!

Крутиться, мов дзиґа. Відверто „клеїть” мужчин. Добре, хоч до Іванка

не чіпляється... Нехай лише спробує! Не подивлюся, що свято, – всі

коси повисмикую! Теж – неабияка „штучка”. Начебто „хі&хі”, „ха&ха”, а

все якась напружена, ніби тупцює під дверима у стоматолога. А очиці

так і бігають – туди&сюди. За ким вона пильнує? Що в неї на меті? Не

збагнути... І з татом щось не те. Горілку не скільки п’є, стільки іншим

підливає. Наче із зятем помирився – така ворожнеча закінчилася! А

насторожений, обережний. Що за цим криється? Невже він може бути

таким лицемірним? Власне, запасні ключі від нашої квартири у нього

залишилися. І хіба вже так складно для нормального, бувалого

мужчини з’їздити на своїх „Жигулях” до найближчого села й спіймати

там одного пацюка? Взагалі, навіть і вирушати нікуди не треба – досить

пообіцяти якимсь п’яничкам півлітра оковитої й тобі того щурика з&під

землі дістануть! Ох, не можу більше. Ще трохи – і не витримаю такої

напруги. Хоч би все це пошвидше завершилося!”.

Іван запросив Марію на повільний танок і вона ніжно пригорнулася

до чоловіка: „Який же він милий та надійний, як турбується, щоб мені

було добре! Нічого, так чи інакше все владнається. У нас буде дитинка.

І мої  страхи та прикрощі зникнуть, мов страшний, але нездійсненний

сон...”.

– Все гаразд? – лагідно прошепотів на вушко Іван.

– Так, любий!

– Але ти стомилася?

– Трохи.

– Ну то присядемо?
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– Давай...

Вони вмостилися на диван, подалі від гамірного товариства.

Музика стихла, але гості продовжували безтурботно веселитися,

розповідаючи одне одному анекдоти та кумедні бувальщини.

Особливо старався сусід, який мешкав на горішньому поверсі й тричі

влаштовував мало не всесвітній потоп. Але тепер цей капосний

дядечко блискуче справлявся з обов’язками тамади – був балакучим

та дотепним і щоразу ненав’язливо нагадував про напівпорожні

чарки й келихи. Гості дружно сміялися і слухняно пили. Хтось

покликав господаря.

– Вибач, я зараз... – Іван підійшов до столу, вислухав чиюсь

нетверезу пораду та добродушний коментар невгамовного тамади,

пригубив чарку й повернувся до дружини з наповненим келихом: –

Мила, ти сьогодні навіть своє улюблене вино не пробувала.

– Ти ж знаєш, коханий, мені не можна.

– Ну хоч трошки!

– Ні. Заради нашого малюка.

– Я так і думав. Тому приніс тобі сік. Маєш випити й сказати тост.

– Ну, що ж... – вдячно поглянула на чоловіка. – За тебе, Іванку!

– повільно випила.

– Дякую, – лагідно обійняв.

– Знаєш, у цього соку – дивний смак...

– Тобі не сподобалося?

– Ну, він – трохи незвичайний. Треба звикнути.

– А сьогодні – все незвичайне! – спокусливо доторкнувся

вустами до її щоки. – Хочеш, я розповім тобі одну неймовірну

історію?

– Неймовірну?

– Так, – ніжно погладив її розкішне волосся.

– Ти мене заінтригував! – пустотливо примружила карі очі.

– Тоді слухай. Колись давно, десять років тому, жив собі юнак.

Він народився у невеличкому містечку і мав звичайних батьків, які
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трудилися з ранку й до вечора, заробляючи жалюгідні копійки.

„Невже я все своє життя буду таким же нещасним, як вони?” –

подумав юнак і поїхав до справжнього міста. Невдовзі там у нього

закохалася одна жінка.

– Принцеса?

– Будь ласка, не перебивай... – замислено поглянув на порожній

келих. – Вона була старшою за нього на сімнадцять років, але мала

ошатний будинок і майже новеньку автівку, яка залишилася від її

покійного чоловіка. До того ж, ця пані була ще не старою і доволі

привабливою. Вони одружилися... – іронічно посміхнувся. – Спочатку

молодий чоловік тішився новим життям, проте за два роки йому все

набридло: і місто з неоковирними шахтарськими териконами, де

взимку нерідко чорнів сніг, і одноманітна робота в крамниці, і

немолода, буркотлива дружина, яка буквально вмирала від ревнощів,

– зітхнув. – Тому одного разу, дізнавшись, що стара карга збирається

провідати свою подругу, він трохи почаклував над її автівкою, і

наступного дня поважна леді на повній швидкості врізалася у

вантажівку – відмовили гальма. Погода була сльотава, сутеніло, а

жінку й раніше штрафували за перевищення швидкості. Тобто

ретельного розслідування не проводили. Що там розслідувати?

Блондинка за кермом! Ось і довикаблучувалася... Ти слухаєш?

– Так, тільки не розумію...

– Незабаром збагнеш, – пообіцяв, бадьоро посміхнувшись

комусь із гостей. – Отже, все обійшлося, а наш герой знову відчув

себе вільним. Як то кажуть, немає людини – немає проблеми.

„Загубив” (а насправді спалив) свій паспорт і йому видали новий –

без помітки про шлюб... Продав будинок і, на виручені кошти,

вирішив зайнятися бізнесом, оселившись у приморському місті. Там

і познайомився з однією невтомною авантюристкою, своєю

ровесницею, – вродливою, сексуальною й дуже кмітливою. Ми

жили в громадянському шлюбі і провертали чудові афери. Вона

прагнула незалежності та багатства й не приховувала, що рано чи
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пізно, коли набриднемо одне одному, мов гірка редька, розійдемося,

як у морі кораблі, поділивши зароблене. Але мені довелося

підкоригувати її плани. Надто вже вона була відчайдушною і якось

нарвалася на вельми серйозних людей, котрим дуже не сподобався

такий примітивний та нахабний „лохотрон”. Я перебував у „тіні”,

однак мою дівчинку знали в обличчя, й жодного сумніву – вона

одразу б виказала спільника&коханця, відчувши біля своєї

білосніжної шийки чиєсь невблаганне гостре лезо. Їй треба було

хутко лягти на дно, що вона й зробила – правда, не добровільно, а

з моєю допомогою. Це виявилося нескладно – моя крихітка

обожнювала кататися на човні, але так і не навчилася плавати.

Нещасний випадок... Ти зблідла, кицюню, – співчутливо зазирнув у

вічі. – Пусте, скоро все закінчиться!

– Іванку, ти... вбив цих жінок? – відчула, як шаленіє серце, боляче

вириваючись із грудей, і моторошно паморочиться голова.

– Вбивають кілери, – докірливо похитав головою, притискаючи її до

себе. – А я влаштував бездоганні мистецькі вистави з ефектними

фіналами, захоплюючі реаліті&шоу, де кров виявилася не бутафорською,

виконавиці головних ролей дійсно загинули, найрозумніші глядачі

лишилися в дурнях, а непомітний автор отримав справжнісінький кайф!

– Відпусти мене, – попросила ледь чутно. – Я нікому не скажу...

– Спасибі, люба, – задоволено промурмотів біля вушка, немов

кіт, що угледів апетитну мишу. – Коли я вперше побачив тебе – таку

юну, прекрасну, пристрасну, то подумав: ось жінка, яка мені ніколи

не набридне. Власне, я й прожив із тобою найдовше – цілих п’ять

років! І не шкодую про це – ти була зразковою дружиною –

люблячою, турботливою, чуйною. Втім я теж старався, правда?

Однак ти вирішила народити дитину, не порадившись зі мною. Це

було вкрай нерозсудливо, кицюню! І, знаєш, мені конче потрібна

наша квартира – я збираюся продати її й переїхати до Києва. Але

навіщо ділити гроші та майно, марнувати час на взаємні докори,

гучні скандали й суди, коли можна швидко й безболісно отримати
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все! Відверто кажучи, півроку тому я познайомився з однією цікавою

дівчиною – донькою відомого політика. Здається, я їй подобаюсь.

Що ж, пора робити кар’єру, ставати впливовою й серйозною

людиною. Все&таки – вже не хлопчик...

– Іванку, ти хочеш моєї смерті? – злякано прошепотіла, не

впізнаючи власного голосу.

– Не бійся, ти навіть не відчуєш ніякого болю. Це – абсолютно нова,

ще ніде не „засвічена” отрута, якою лише кілька разів скористалася

одна спецслужба. Авжеж, мені довелося розкошелитися... Зате –

жодних слідів. Найприскіпливіший патологоанатом не виявить нічого

підозрілого! Ось цю чудову отруту я й підмішав у сік. Перепрошую, що

він тобі не надто смакував... Не хвилюйся, мила, ти зараз помреш. Знаєш,

як це станеться? У тебе просто зупиниться серденько. Ніхто нічого не

запідозрить – нещасний випадок. Подивляться твою медичну картку і

заспокояться, адже у дівчинки змалечку – проблеми з серцем. От воно,

бідолашне, й не витримало – зупинилося у розпалі бучного свята. Від

щастя також помирають, кицюню! До речі, я щиро вдячний тобі за ідею.

Це символічно – піти з життя в свій день народження. Їй богу, я теж не

проти колись так сконати!

– Пусти... – безсило ворухнула губами, але чоловік навпаки

посилив обійми. Життєрадісна посмішка не сходила з його обличчя.

– Благаю тебе, Іванку!

– Потерпи, серденько, ще трошки. Зрозумій, ти мусиш померти.

І спробуй посміхнутися. Це так романтично – лежати з посмішкою в

домовині...

Нещасний випадок
Несподівано сильний, кремезний чоловік підвівся з&за столу і

рішуче підійшов до доньки й зятя. Іван аж заскрипів зубами, однак

витиснув улесливе:

– Що, тату?

– Я тобі не тато! Ти – виродок... – промовив із притиском. – Ану
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відпусти мою донечку! – І, вже пригорнувши зблідлу, притихлу

Марію, заспокійливо промовив: – Не бійся, дитинко, тобі нічого не

загрожує. Ти випила звичайний сік. Може, цей покидьок і зіпсував

його смак, однак там не було ніякої отрути. Ось, візьми пігулку від

серця. Ковтай. А тепер запий водичкою. От молодець!

– Ти зі мною, як із маленькою... – стомлено посміхнулася

кутиками вуст. – Я справді не помру?

– А хіба я тебе колись обманював?

– Не знаю, яким чином ви підслухали нашу розмову, – спробував

опанувати себе Іван. – Але ви все не так зрозуміли – це був жарт!

– Не галасуй, – владно скомандував Віктор Максимович. – Не

смій псувати свято! І познайомся з нашим новим гостем...

Я швидко прочимчикував кімнатою й присів на диван, безтурботно

поплескавши по плечу господаря оселі:

– Це – щоб не привертати зайвої уваги. Вважайте, що у вас

з’явився ще один приятель дитинства.

– Он як... – облизав пересохлі губи Іван. – Сподіваюсь, у приятеля

є ім’я?

– Віталій Самарцев.

– Невже? То це – ви? Той самий приватний детектив, який викрив

чернігівського маніяка?

– Гадаю, для наших гостей це – несуттєво.

– Наших?.. Можна поцікавитися, хто вас найняв?

– Я... – ніяково промовила Марія, змахнувши сльозинку.

– Ти?! – отетерів Іван.

– Я...

– Але навіщо?

– Пацючок... Я дуже налякалася!

– Повірити не можу! Через якогось щура ти найняла приватного

детектива? – презирливо гмикнув Іван. – Оце боягузка! Я завжди

знав, що тебе можна налякати до смерті, але ніколи не думав, що ти,

мов остання кретинка, побіжиш до Самарцева, а той всерйоз
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перейметься страхами манірної панночки.

– Хто кретинка? – похмуро звів брови Віктор Максимович. –

Моя донька? Ах ти ж, недоумку... Та я зараз придушу тебе власними

руками!

– Тихше тату, – попросила Марія. – Будь ласка, не треба. У мене

болить голова...

– Бідне моє дитятко, – одразу ж стишив голос вітчим. – Таке

пережила! Може, ти поки що підеш, приляжеш, а ми тут по&

чоловічому порозмовляємо?

– Знаю я твої розмови... Ні, через мене все почалося, я найняла

приватного детектива і тепер хочу знати правду.

– Ти її вже дізналася, – нервово кліпнув оком Іван. – Я вирішив

вколошкати тебе. Спочатку використовував Пантелеймона...

– Кого? – легенько потерла пальчиком скроню, здивовано

поглянувши на чоловіка.

– Це я так щурика нашого назвав – Пантелеймон. Він, до речі,

відгукується на ім’я! Я ж його підгодовував – так приручив, що потім

ледве позбувся. Відвіз вчора в село, а він ніби відчув, що бачимося

востаннє, – біг за мною до самої автівки... Власне, якби не твій день

народження і цей бенкет, я б тебе й далі Пантелеймоном лякав – все

одно б домігся свого. А тут – такий прекрасний шанс! Ну, як ним не

скористатися? Ніби ж усе прорахував – ти мала сконати на власному

святі, в усіх на очах. Мовляв, ми собі любесенько бесідуємо і раптом

господині стає зле... Скажи, ти ж повірила, що сік – отруєний?

– Мерзотник! – побагровів від гніву Віктор Максимович.

– Я довіряла тобі, Іванку, – печально похитала головою Марія. –

А зараз мені жити не хочеться...

– Ну, то піди в яку&небудь затишну місцинку й відкинь копита. В

чому справа? – стенув плечима чоловік. – Слабо? Не сумніваюсь –

тобі забракне мужності. Тоді навіщо базікати про те, на що ти не

здатна? Ні, крихітко, ти ще сто років житимеш. Тільки кому потрібне

таке нікчемне існування? Ти ж навіть власної тіні боїшся!
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– Я просто кохала тебе. І хвилювалася... – по щоках Марії текли

сльози.

– То пробач мені, – вкрадливо поглянув у карі очі.

– Хіба можна пробачити вбивцю?

– А якщо я нафантазував оті свої подвиги – так би мовити, для

більшого ефекту? Якщо це – такий же блеф, як вигадка з

апельсиновим соком?!

– Ні, – втрутився я, – не блеф. Поговоривши з Марією, я вирішив

поцікавитися вашим минулим. Між іншим, несподівана загибель

вашої першої дружини за кермом автівки викликала підозри. Чи ви

вже забули про порушену кримінальну справу?

– Її закрили – у ментів забракло доказів!

– Авжеж. Однак слідчий, який займався аварією, переконаний,

що сталося вбивство. А потім ми з приятелем – майором Вороновим

–  „розкопали” ще одну підозрілу історію в Ялті... Отже, Марія могла

стати черговою жертвою підступного й винахідливого злочинця. Я

не міг гаяти часу – вона боялася! Правда, підозрювала в нечестивих

намірах кого завгодно, тільки не власного чоловіка. А я не міг її

попередити – Марія навряд чи мені б повірила та й не була б такою

переконливою у сцені з апельсиновим соком. А так – пастка

спрацювала! Звісно, це був великий ризик. Тому я й порадився з

вашим татом, Маріє. І Віктор Максимович погодився мені допомогти.

Він же запросив на бенкет чудового тамаду. Он як старається!

– Ще б пак, – посміхнувся вітчим, – я пообіцяв йому сто доларів.

Зате гості підуть звідси веселі й п’яні, свято переконані, що вечірка

вдалась...

– Ну, й аферисти! – гмикнув Іван. – Одного не збагну – де

диктофон? Ви ж записали мої одкровення, правда?

– Мій помічник Льоня, вдаючи з себе жеківського сантехніка,

побував у вашій квартирі й встановив „жучки”, – охоче пояснив я. –

До того ж, крихітний мікрофончик погодилася замаскувати на собі

ваша дружина.
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– Сука... – зітхнув він.

– На вулиці в автівці сидять двоє правоохоронців з „убійного”

відділу. Ви хочете за ґрати, Іване?

– Відпустіть мене! – благально звів очі. – Ви ж не прагнете

скандалу? Врешті&решт за півроку я стану батьком. І що потім Марія

говоритиме нашому сину: „Твій татусь – у тюрмі?”.

– Марійка розпочне нове життя, – рішуче промовив Віктор

Максимович, – і ще знайде своє щастя. А я залюбки бавитиму онуків

та... доглядатиму за твоєю могилою.

– Що? – аж похлинувся зять, спантеличено витріщившись на

тестя. – Що ви задумали?!

Вітчим неквапливо вийняв із кишені упаковку пігулок:

– Ось... Гості розійдуться, а Марійка сьогодні заночує в мене.

Отже тобі ніхто не заважатиме. Проковтнеш усе й залишиш по собі

лише добру пам’ять. Всі знатимуть, що стався нещасний випадок і

співчуватимуть нашій родині...

– Ви збожеволіли! – нервово розсміявся Іван.

– Інакше я подбаю, щоб тебе належно зустріли на зоні, –

скорботно пообіцяв Віктор Максимович. – Пам’ятаєш, як вороги

катували підпільницю Зою Космодем’янську? Так ось, її життя

видасться тобі раєм...

– Не треба! Я віддам усе, що маю. Мені не шкода! Беріть,

користуйтеся на здоров’я. А я собі поїду назавжди – кудись далеко&

далеко, де ви про мене ніколи не почуєте. Присягаюсь вам, я більше

не потривожу Марійку! Мила, ну чому ти мовчиш? Як ти взагалі

можеш спокійно слухати таке? Ти розумієш, що вони замислили?!

– чоловік говорив хрипло, він задихався, мов людина, котрій бракує

повітря.

– Ні, Іванку, пройде час і ти все одно вбиватимеш, – співчутливо

відповіла дружина. – Тато правий. Тому, будь ласка, виконай його

прохання. Сподіваюсь, ти не боягуз?

– Кохана! – він був сильним чоловіком, тож, міцно схопивши її
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за руку, почав поспіхом цілувати маленьку долоню.

– Прощай, Іванку... – вона підвелася, рвучко висмикнула руку і,

не озираючись, пішла до захмелілих гостей.

– І навіть не намагайся втекти – тебе надійно охоронятимуть до

самого похорону, – спокійно попередив зятя Віктор Максимович,

наздоганяючи доньку.

Цієї ночі в оселі підприємця Івана Скрипника стався нещасний

випадок...

      18.08.2010

 ТАЄМНА СЛУЖБА
– Знаєш, друже, мені нещодавно запропонували співро�

бітництво з органами... – ошелешив новиною приватний де�

тектив Віталій Самарцев.

– З якими органами? – механічно поцікавився я, чаклую�

чи над своєю фірмовою стравою – качкою, запеченою з яб�

луками.

– Звичайно, мова – не про шлунок, кишечник та печінку.

Насправді, органи у нас одні, – авторитетно заявив приятель,

– компетентні!

– А, он ти про що... – нарешті допетрав я, длубаючись у

духовці.

– Авжеж, саме про те саме, – багатозначно підтвердив він.

– Кожен справжній патріот неодмінно повинен час від часу

повідомляти щось компетентним органам.

– Навіщо?

– Аби серед нас не вешталися всілякі шпигуни й авантю�

ристи. Щоб ми, патріоти, почувалися в безпеці.

– А ми почуваємося?

– Ще ні, тому їм і знадобилася моя допомога!

– Я зрозумів, – обережно поправив качку, насолоджую�

чись незрівнянним ароматом. – Аби позбутися одних аван�
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тюристів, необхідно скористатися послугами іншого...

– Яке чудове почуття гумору, – і собі понюхав качку Са�

марцев. – Слухай, це – просто божественно! Мммм...

– Ти щось відповів?

– Я похвалив нашу качку.

– Ну, по�перше, поки що це – не наша качка, а моя...

– Звісно, твоя – поки що... А по�друге?

– Я мав на увазі органи. Що ти їм відповів?

– Ну... – зам’явся він. – Звичайно, я подякував за довіру

до моєї видатної персони. І пояснив, що, на жаль, абсолютно

не здатний втримати язика за зубами, тож неодмінно вибов�

каю супостатам усі явки та паролі. Однак можу порадити од�

ного скромного, але амбітного журналюгу, який потайки мріє

про лаври розвідника Ісаєва...

– Що? Ти назвав їм моє прізвище?!

– Не переживай, старий. Ти впораєшся, – миролюбно за�

певнив приятель, квапливо затуляючись руками від погроз�

ливо навислої над ним пательні. – Головне, щоразу чітко дот�

римуватися правила всіх секретних агентів: „стукайте” – і вам

відчинять...

Втім уже після першої чарки ми порозумілися. І, неквап�

ливо смакуючи качкою, приватний детектив Віталій Самар�

цев задушевно розповідав про свої нові неймовірні приго�

ди.

Прокляття
– Якщо ви не допоможете, я її вб’ю. Або себе. Або – її і себе... –

вона говорила тихо, спокійно, немов про майбутній похід до

хімчистки. Навіть бровою не повела...

Ну, що за день такий! Зранку несподівано закапризувала праска,

підступно зіпсувавши мої улюблені брюки – подарунок Ярослави. Потім

подзвонила Яруся і, поскаржившись на кволе горло („Пам’ятаєш, ти
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вчора пригощав мене морозивом?”), попросила відгул. Ми мали разом

заїхати за Льонею, який мешкав на Рокоссовського – у „хмарочосі”

(так жартома наш колега називав свою квартирку на чотирнадцятому

поверсі). Довелося мені вирушити туди самому. Але старенький ліфт

чомусь виявився не в настрої і, зависнувши десь на півдорозі, вперто не

бажав ворушитися. Так я й просидів у ньому навпочіпки цілу вічність –

без світла, з розрядженою мобілкою (збирався привести її до тями вже

в нашому офісі), потерпаючи від самотності. Ні, я не страждаю на

клаустрофобію, і якби поруч зі мною тоді опинилася Ярослава... Який

був би шанс. Яка романтична пригода могла трапитися! І треба ж було

Ярусі так невчасно застудитися. Я їй, від усієї душі, – найсмачніше

морозиво, а вона... От і роби людям добро!

Нарешті ліфт змилувався й випустив мене зі своєї пащеки.

Точніше його розчаклував якийсь плюгавенький чоловічок, котрий

на моє щире „дякую” лукаво примружив безбарвні, каламутні очі:

– Дякую, шановний, на хліб не намастиш...

– А я думав, чарівники працюють безкоштовно, – посміхнувся у

відповідь.

– Ну, що я – Вася? – ображено стенув плечима.

– Ось, – тицьнув йому червонець. – Вистачить?

Однак рятівник поглянув на мене з таким докором, що довелося

знову полізти до кишені. Отримавши купюру з портретом Тараса

Шевченка, чоловічок задоволено крякнув:

– Дякую, – і раптом простягнув мені папірець.

– Що це? – оторопіло зиркнув на нього.

– Моя візитка. Звертайтеся, якщо знадобиться. Завжди радий

допомогти нежадібним людям!

„Вітя, – збентежено прочитав я. – Майстер на всі руки. Працюю

цілодобово”. – Іронічно промовив уголос: – Авжеж, Вітя. Не Вася...

Я запам’ятаю!

– На звороті – номер мобільного, – привітно вишкірив на

прощання жовті, прокурені зуби...
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Але в офісі на мене чекав новий сюрприз. Двері були відчинені й

там уже метушилися Льоня та... хвора Ярослава, які, угледівши мене,

на радощах мало зі своїх джинсів не повистрибували.

– Віталику, ти живий? – втішено прохрипіла Яруся, тримаючись

за простуджене горло. – А ми вже збиралися до моргу – там саме

привезли чоловіка з вогнепальним пораненням...

– Поки що похорони відміняються, – заспокоїв колег, приземлившись

у персональне крісло. – Однак, про всяк випадок, будьте напоготові. У

мене – важкий день і він ще не закінчився!

– Що сталось, шефе? – турботливо поцікавився Льоня.

– За дві години мало не протер штани в ліфті твого „хмарочоса”.

– Серйозно? От блін, я мав би здогадатися!

– Там не горіло світло, однак поряд не виявилося жодної жінки...

– Авжеж, мені дуже поталанило, – кивнула Яруся.

Я скрушно зітхнув:

– А мені ні в чому не везе: ні в смерті, ні в коханні...

– Між іншим, шефе, тобі сьогодні вже тричі дзвонила одна

наполеглива жіночка, – пригадав Льоня.

– От, із цього й треба було починати! – солодко потягнувся в

комфортному кріслі. – Сподіваюсь, вродлива?

– В усякому разі, голос – привабливий. Вона залишила номер

свого телефончика і, по&моєму, просто вмирає від нетерпіння в

очікуванні твого дзвінка!

... У неї було красиве ім’я – Любов. І приїхала вона за п’ятнадцять

хвилин після нашої розмови по телефону. Власне, ніякої розмови й

не було – Люба сказала: „Їду!” і хутко примчала до офісу на чорному

„Мерседесі”. Я розчаровано потер скроню – автівка такого кольору

абсолютно не пасувала молодій, симпатичній жінці. Ну, що це за

Любов із чорним кольором?!

Втім вона не прагнула сподобатися – прямо з порогу ошелешила

мене місткою фразою:

– Якщо ви не допоможете, я її вб’ю. Або себе. Або – її і себе...
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Я печально наморщив лоба, чудово усвідомлюючи, що це –

погана звичка для 27&літнього детектива, котрий все ще прагне

подобатися жінкам. Але що вдієш? У мене – мільйон недоліків, тож

навіть не знаю, з яким із них вести цілеспрямовану боротьбу.

Спробував посміхнутися:

– Ви завжди такі войовничі, Любо?

– Ні, – сумно поглянула мені у вічі. – Але, повірте, я вже дійшла

до такого стану, що здатна вкоротити віку людині. – І, ніби

прочитавши мої думки, заспокійливо махнула рукою: – Я – не

психопатка, Віталію. І вогнепальної зброї у мене немає. Можете

обшукати сумочку...

– Ну, що ви, шановна, – звів брови. – Це – ні до чого! Мій

приятель&журналіст одного разу спілкувався з жінкою, котра раніше

працювала кілером. Так от, вона також не користувалася пістолетом

– акуратненько штрикала дужих дядьків своїми тоненькими,

вишуканими пальчиками...

– Цікаво! – замислено подивилася на мене.

– Ви сідайте, Любо, а то ми якось дивно бесідуємо, ніби перед

війною... Хочете пива? Холодненького?

– Пива? – машинально вмостилася в кріслі, навіть не оцінивши

його зручності. – А я не застуджусь?

– Ну, нарешті – нормальна реакція вразливої жінки! – неквапливо

дістав із холодильника дві пляшки „Чернігівського”. – Бо я вже

подумав, що розмовляю з Термінаторкою...

Вона усміхнулася – стомлено, беззахисно:

– Ви мені подобаєтесь, Віталію!

– Справді? – не поспішаючи, заповнив по вінця високі кухлі й

поставив один перед гостею. – Дуже прикро...

– Чому? – здивовано поглянула волошковими очима.

– Я принципово не кохаюся із заміжніми жінками.

– Дуже розважливо, – обережно пригубила прохолодний напій.

– Отже, з вами можна почуватися в безпеці?
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– Авжеж... – замислено кивнув, смакуючи „Чернігівське”. – Хоч

ви мені теж подобаєтеся! Цікаво, яка допомога потрібна такій жінці?

Вам хтось погрожує?

– Можна й так сказати... – потягнулася до сумочки. – Ви курите,

Віталію?

– Ні, я п’ю. А ви паліть собі на здоров’я!

– З вами – легко, – дістала пачку дорогих жіночих сигарет,

звично клацнула запальничкою, спрагло закурила: – А чоловік мене

„пиляє”, хоче до ста років дожити.

– По&моєму, – підсунув до неї попільничку, – „пиляють” жінки.

Щодо цього ви – неперевершені майстрині! Причому всі, як одна...

– А він останнім часом, мов баба. Чіпляється до кожної дрібниці!

– Розкохав?

– Не знаю...

– А хто знає?

– Віолета!

– А, це, мабуть, та, яку вам хочеться вбити?

Вона мало не похлинулася пивом:

– Скажіть, Віталію, у вас є недоброзичливці?

– Можливо. Я ж – приватний детектив. Власне, ніколи над цим

всерйоз не замислювався, хоч декому після моїх розслідувань не

пощастило...

– Але є людина, яка вас люто ненавидить і бажає вашої смерті,

котра постійно прагне помститися, накликавши лихо?

– Не знаю. Кажу ж вам, я не переймаюся такими речами.

– А ось я переймаюся!

– Через Віолету?

Глибоко затягнулася, поволі випускаючи дим, акуратно струснула

попіл у подаровану кимсь із моїх відвідувачів кумедну попільничку:

– Знаєте, колись ми були найкращими подругами. Стільки часу

проводили разом, довіряли одна одній найпотаємніше!

– І що сталося?
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– Якось вона довірила мені Назарія...

– Свого хлопця?

– Нареченого. Він саме вступав до магістратури, але мав проблеми

з англійською. Ось Віолета й попросила мене побути репетитором.

– Наївна...

– Присягаюся, я нічого такого не планувала – збиралася чесно

допомогти найкращій подрузі! Я ж тоді з іншим хлопцем зустрічалася.

Правда, він не поспішав на мені одружуватися, але я й сама не прагнула

під вінець. Навіщо? Обом ще два роки вчитися, ні нормального житла,

ні пристойної роботи. А так – кохайся собі досхочу і жодних

зобов’язань! Розумієте?

– Розумію. Вам сподобався Назарій...

– Сподобався, проте я його не спокушала. Він сам налетів на мене,

мов вихор! Ми сиділи, старанно займалися англійською – один вечір,

другий, третій... А потім він мене раптом обійняв. Все сталося так швидко

– я й отямитися не встигла! Відтоді ми вже не могли спинитися –

кохались щодня. Спочатку приховували наші стосунки. Але, склавши

іспит, Назарій несподівано запропонував мені свою міцну руку та палке

серце. І ми пішли до РАГСу... Звісно, мій колишній хлопець засмутився,

однак незабаром уже демонстративно чимчикував під ручку зі своєю

новою пасією – нашою однокурсницею.

– А Віолета?

– Плюнула мені в обличчя. І прокляла!

– Прокляла?

– Так, мов справжня відьма. Підійшла впритул – розпатлана,

люта, з піною на губах. Страшна, мов атомна війна! Заплювала мені

личко й несамовито прокричала у вічі...

– Що саме?

– Побажала невиліковних хвороб, смерті.

– А точніше?

– Щоб у мене ніколи не було дітей. Аби я якомога довше здихала

в пекельних муках...
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– Круто. І ви злякалися?

– Я дала їй ляпаса. Відтоді ми не розмовляємо й навіть не

вітаємось, хоч мешкаємо в одному місті. Віталію, я відчуваю, вона

мене досі ненавидить!

– І ви дійсно не можете завагітніти?

– Уявіть собі – вже сім років... Ми з Назарієм у яких тільки лікарів

не побували – і в наших, чернігівських, і в столичних світил

медицини; до бабусь&цілительок по селах їздили, на сеанси

екстрасенсів ходили, – все марно. Кажуть, ми здорові – і я, і чоловік.

А дитинки немає... Я знаю: це – вона, зміюка підколодна. Живе й

зловтішається!

– Дивно. Стільки років минуло... А ви не намагались помиритися

– підійти й попросити пробачення?

– Та ви що! Вона, тільки&но мене помічає, одразу ж на інший бік

вулиці переходить. Ну просто ненормальна якась! Може, якби у неї

склалося особисте життя, все було б інакше, а так...

– Віолета досі незаміжня?

– Та хто житиме з такою злюкою? Мешкає самітницею, одягається

абияк, власною зовнішністю не переймається... Одне слово –

відьма!

– Мій приятель&журналіст з вами б не погодився. Він переконаний,

що сучасні відьми можуть бути гарними господинями й вірними

дружинами. І в церкву вони, зазвичай, ходять...

– Мені абсолютно байдуже, де її чорти носять! Вчащає вона до

храму чи літає на шабаш. Нехай тільки залишить нас із Назарієм у

спокої.

– Ви також ненавидите її, Любо...

– Вона руйнує моє життя! Останнім часом зі мною коїться щось

зовсім страшне. Увесь час сняться якісь кошмари – тільки склеплю

очі вночі, так і починається... Я пітнію, борсаюся в ліжку й кричу,

мов навіжена.

– І хто за вами полює вві сні? Люди чи чудовиська?
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– Розумієте, в моє тіло ніби вселився чужинець. Я не бачу його –

лише відчуваю, але це – справжнісінький монстр. Владний,

жорстокий! Він поводиться зі мною, як зі своєю рабинею, а я не

здатна чинити опору.

– І що наказує вам ця істота?

– Та все, що завгодно! Принижує мене...

– Ґвалтує?

Вона опустила очі.

– Вибачте, я мушу знати.

– Я ж кажу, це – кат. Садист! Прокидаюся ранком, немов побита

собака. Все тіло болить! А ще він примушує вбивати...

– Вбивати? Кого?!

– Не знаю. Я в реальному житті ніколи того чоловіка не бачила.

Звичайний дідусь – сивий, зсутулений, років сімдесят. Щодня

вигулює свого цуцика – увечері, біля будинку. Я беру ніж – у

шухлядці, на кухні. Виходжу надвір, чимчикую містом, знаходжу

потрібну адресу, мовчки підкрадаюся до нього і в слушну мить

щосили встромляю ножа у згорблену спину. Дідусь хрипить, осідає

на землю. А я повертаюсь додому. І так – багато разів...

– Тобто ви увесь час вбиваєте вві сні одну й ту ж людину?

Вона печально кивнула:

– Так. Цей гад, який захопив мій мозок, наказує і я нічого не

можу вдіяти...

– А Назарій?

– А що Назарій? Ми вже три місяці відтоді, як все почалося, не

кохаємося. Я не можу – мені огидно! Думаю, чоловік все ще

небайдужий до мене, але якщо так триватиме й далі... Власне, що

він може вдіяти? Скоро боятиметься спати зі мною в одному ліжку!

– Ви зверталися до лікарів?

– Зверталася... – зітхнула. – Я – не божевільна. Ви ж це мали на

увазі? Однак люди у білих халатах лише руками розводять – мабуть,

вважають мене фантазеркою, яка бозна чому морочить їхні світлі
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голови... А я навіть зараз спілкуюся оце з вами і відчуваю його в

собі – зловісного, невблаганного. Просто вдень він дає мені спокій

– поки що. Інакше я б точно збожеволіла! А так можу трохи

передихнути перед новими тортурами. Втім довго я все це не

витримаю. Та й не хочу, щоб хтось потішався, танцюючи на моїй

могилі.

– Ви маєте на увазі Віолету?

– А кого ж іще? Вона не змирилася і прагне повернути собі

Назарія, а для цього потрібно знищити мене. Тільки нічого в неї не

вийде – нехай я занапащу себе, проте неодмінно заберу на той світ

і свою „дорогу” подругу!

Вона курила вже третю сигарету, а я збирався з думками.

– Ну, то як, Віталію?

– Я співчуваю вам, Любо. Чесно. Але, даруйте, не вірю в чортівню.

– Ви ж так уважно мене слухали!

– Тому й слухав, що не вірю...

– То ви розважалися? – ошелешено струснула попіл на підлогу.

– Авжеж...

Її волошкові очі потемніли від гніву.

– Розумієте, я колекціоную незвичайні справи. А раптом мені

поталанить? – стенув плечима. – Коли ви збираєтеся вколошкати

Віолету?

– Я?!

– Ну, не я ж.

– Не знаю... – розгублено перекинула кухоль на підлогу і той

дзвінко розлетівся на друзки. – Ой, вибачте!

– Пусте, – махнув рукою. – Придбаю новий зі свого гонорару...

Ну, то скільки у мене часу? Ви потерпите бодай тиждень?

Вражено похитала головою, несміливо всміхнулася кутиками

вуст:

– З вами не занудьгуєш...

– Значить, домовилися?
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– Ви що, зовсім не боїтеся монстрів?

– Таких – ні. Можете передати йому від мене привіт...

– Ох, не жартуйте так, Віталію. Цей гаспид здатний на все. Що,

як він накаже мені вбити вас? Я ж – абсолютно безпорадна вві сні!

– Вбивайте, я дозволяю, – кивнув. – Хоч щоночі. Ви ж пам’ятаєте,

де лежить ніж?

– А якщо це станеться у вашому сні? Раптом я перетворюся на

ваш нічний кошмар?!

– Що ж, помилуюся на оголену жінку з гострим ножем у руках...

– Ніж – тупий, – збентежилася вона. – Нікому нагострити –

Назарій такими дрібницями не переймається. І вві сні, перед тим, як

убити, я одягаюсь. Адже вночі надворі – прохолодно. Повірте,

Віталію, все – дуже реально!

– От і перевіримо, – підвівся з&за столу. – А то сплю, мов убитий.

Вранці навіть пригадати нічого! Ну, куди це годиться?

Волошкові очі зачудовано зблиснули. Неквапливо підвелася

й легенько доторкнулась тендітними пальчиками до

моєї руки:

– Дякую, детективе!

– Я ще нічого не зробив.

– Мені сподобалося ваше пиво...

Свята інквізиція
– Привіт, Самарцев... – стомлено пролунав у слухавці знайомий

ментовський голос.

– Воронов? Ну, нарешті! Як там мої пальчики?

– Треба поговорити...

– Говори.

– Ні, ми зараз заїдемо в твій барліг – з товаришем.

– Взагалі, я тут збирався мотнутися в одній справі...

– Потім, старий. Ми поспішаємо. І ти нам потрібен.

– Ну, що ж... А як хоч звати товариша?
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– Іванов Іван Іванович. Влаштує тебе? Зустрінемося через

п’ятнадцять хвилин...

Майор завітав разом із худорлявим чоловіком років п’ятдесяти

(акуратно зачесане русяве волосся, тонкі вусики, доглянута,

інтелігентна борідка, рідкі, невиразні, ніби вищипані, брови, ніс

картоплиною, допитливі сірі очі).

– Здрастуйте, Віталію Сергійовичу... – приязно посміхнувся

добродій, простягнувши правицю.

– Моє шанування, Іване Івановичу!

Долоня у гостя виявилася м’якою, мов у жінки, але потиск

вийшов міцним.

– Насправді я – Олег Петрович. Ваш друг пожартував...

– Дивно. Зазвичай, жартую я. У Воронова – специфічне почуття

гумору. Але доводиться терпіти – він, хоч і мент, але все&таки мій

приятель.

– Давай без приколів, Самарцев, – миролюбно попросив майор.

– Ситуація – серйозна!

– Якщо дозволите, я сам введу Віталія Сергійовича в курс справи,

– чоловік з тонкими вусиками говорив лагідно, вкрадливо, але в

сірих очах промайнув холодний блиск досвідченого хижака: –

Однак ситуація й справді – непроста, можна сказати, делікатна. Тож

наша розмова – не для сторонніх вух. Все, що ви зараз почуєте, має

залишитися таємницею. Зрозуміло?

– Авжеж, – безтурботно стенув плечима.

– Чудово, – схвально підморгнув Олег Петрович. – Отже нас

цікавить кухоль із відбитками пальців вашої підопічної...

– Кого це – вас? Інтерпол, прокуратуру, військову розвідку,

ФСБ?

– Я ж попереджав, Віталію! – докірливо ляснув долонею по столу

Воронов.

– Чекайте, майоре, – спокійно, але владно промовив його „товариш”.

– Думаю, ми цілком можемо довіряти Віталію Сергійовичу... Я –
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співробітник СБУ, – вичікувально просвердлив мене сірими очима.

– До ранку есбеушник наш невтомно

В обіймах ефесбешницю гойдав.

І тільки стовп ліхтарний безсоромно

У їхню комірчину заглядав.

Світився, і йому було не сором

Дивитися на ту любовну гру.

Бо стовп ліхтарний також був майором

І звісно ж, працював на ЦРУ.

– Дотепно, – навіть не посміхнувся Олег Петрович. – Звідки це?

– „Шлюбні ігрища спецслужб”. Олександр Стусенко. Не читали?

Рекомендую. Сашко – мій товариш...

– Треба буде почитати, – серйозно відповів добродій з

інтелігентною борідкою, примруживши сірі очі. – А чому така дивна

назва?

– Бо вірш – про любов, – обережно доторкнувся правицею до

власного серця, яке одразу пристрасно закалатало в грудях. – Ось

послухайте:

Двірничка покохала волоцюжку.

На лавці, обійнявши свій протез,

Скрутившись у якусь фігурну дужку,

Він міцно спав. Нещасний, певно, мерз.

Він пить умів без міри та закуски,

У сміттєбаках порпався щодня.

І ним не гидували тільки кузьки.

Скалічене, бездомне цуценя…

Двірничка цю істоту полюбила

Всім залишком душевного тепла.

Вона була самотня і — як вила:

Чотири зуби в роті зберегла.

Як вечір запалив небесні бані

Й зірки на срібні шворки нанизав,
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Вона йому зізналася в коханні,

І він тоді, відхаркавшись, сказав:

– Хоч твої очі – дві блакитні спеки,

Ти все життя воюєш зі сміттям,

А я – майор зі служби нацбезпеки

І мушу працювать під прикриттям…

Двірничка опустила довгі вії:

– Нехай тебе це, милий, не довбе!

Я теж майор. Щоправда із Росії.

Працюю за завданням ФСБ!

Зійшлися дві спецслужби без претензій.

До ранку німували ув імлі

Передавач, захований в протезі,

Й антена, замаскована в мітлі...

Воронов спробував знову втрутитися в нашу високоінтелектуальну

бесіду, однак Олег Петрович застережливо продемонстрував

майорові свою маленьку білу долоню, яка ніби зависла в

повітрі. Гість слухав уважно, погладжуючи тонкі вусики, і

раптом сам процитував кінцівку вірша, навіть не наморщивши

лоба:

 – До ранку есбеушник наш невтомно

В обіймах ефесбешницю гойдав.

І тільки стовп ліхтарний безсоромно

У їхню комірчину заглядав.

Світився, і йому було не сором

Дивитися на ту любовну гру.

Бо стовп ліхтарний також був майором

І звісно ж, працював на ЦРУ.

– Оце пам’ять! – вихопилось у Воронова. – А ти все жартуєш,

Самарцев...

– Пусте, – поблажливо махнув долонькою русявий. – Ми теж

розуміємо і цінуємо жарти. А тепер – до справи, Віталію Сергійовичу,
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– обличчя гостя враз зосередилося. Він довірливо нахилився до мене

й проникливо поглянув у вічі: – Буду з вами відвертим – нещодавно ми

втратили старшого товариша. Аркадій Юрійович все життя працював у

нашій структурі, мав державні нагороди. Ми безмежно шанували його

– за професіоналізм та відданість нашій справі. Сучасна молодь, на

жаль, здебільшого дбає про власний зиск, мріє про дорогі вишукані

автівки, відпочинок на фешенебельних курортах та мільйони „баксів”

на закордонних рахунках. І заздрить Абрамовичу, Березовському,

Пінчуку та Ахметову...

– Я не заздрю.

– Ну, не ви, то інші, – примирливо кивнув Олег Петрович. –

Заздрять  до нестями, хоч по&справжньому трудитися не люблять та

й не вміють... А ось Аркадій Юрійович був романтиком і справжнім

патріотом, тому викладався навіть не на сто, а на двісті відсотків!

При цьому він увесь час отримував невелику зарплату (копійки за

мірками „нових українців”) і перебував, як то кажуть, у тіні (нічого

не вдієш – специфіка професії). І от цей видатний, не марнославний

чоловік нарешті пішов на заслужений відпочинок: тихо&мирно

мешкав у своєму будиночку, підібрав на вулиці приблудного песика

й щиросердно дбав про нього, і щоразу, отримавши пенсію,

пригощав цукерками сусідських дітлахів... – гість скрушно зітхнув і

нервово поправив краватку. – Даруйте, можливо, сьогодні я –

занадто сентиментальний, але Аркадій Юрійович був моїм

наставником... – русявий похитав головою, неквапливо вийняв

бездоганно випрану й напрасовану носову хустинку з ароматом

французьких парфумів і ретельно втер носа.

– Власне, що сталося? – нетолерантно поквапив співрозмовника.

Взагалі, коли я – в доброму гуморі (тобто якщо поряд зі мною –

вродлива жінка), театральні паузи збуджують уяву і, зазвичай,

сприяють спілкуванню. Проте офіцер СБУ явно перегравав, а я – надто

скупий на овації, якщо йдеться про сентиментальних чоловіків...

– Його знайшли увечері біля свого будинку – з ножем у спині.
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Цуцик безпорадно метушився поруч, доки не привернув увагу якоїсь

тітоньки. Але врятувати Аркадія Юрійовича було вже неможливо.

– Отже сталося вбивство...

– Причому зловмисник підступно підкрався ззаду і холоднокровно

вдарив дідуся ножем.

– Звичайнісіньким кухонним ножем, – по&діловому уточнив

майор, – на якому залишилися відбитки пальців... Тепер ти розумієш,

Самарцев?

– Стривайте, то це – правда? Та жінка, Люба, скаржилася, що

останнім часом бачить зловісний сон – начебто вона вбиває ножем

незнайому людину!

– Авжеж, Воронов говорив мені про нічні кошмари вашої

клієнтки, – замислився Олег Петрович. – Але якби все було так

просто... Несподівана смерть Аркадія Юрійовича – це вже п’ятий

такий випадок.

– Що?!

– Думаю, не варто нагадувати про конфіденційність нашої

розмови. Так, Віталію Сергійовичу, вбивства скоюються щомісяця

й гинуть саме колишні співробітники НКВС і КДБ. Спочатку крута

автівка пізно увечері збила Ігоря Геннадійовича, котрий повертався

додому. Старенький спокійно переходив дорогу – не поспішав, адже

на вулиці нікого не було. І раптом з&за рогу вилетіла машина – водій

не встиг (або не захотів) натиснути на гальма, а потім хутко зник з

місця пригоди... Нещасний випадок? Проте рівно за місяць у Десні

знайшли тіло Валерія Степановича – він був пристрасним рибалкою,

тож за першої&ліпшої нагоди відпочивав із вудкою на березі річки.

Причому Степанович добре плавав – у молоді літа навіть на

всесоюзні змагання їздив, майстра спорту отримав. Але, як то

кажуть, проти лому – немає прийому: міцного чолов’ягу зненацька

вперіщили чимсь важким по голові і, вже непритомного, вкинули у

воду... А згодом загинули ще двоє наших ветеранів – один начебто

отруївся чадним газом (хоч, швидше за все, йому допомогли
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залишити цей світ), а інший нібито вчинив самогубство – увечері

спокійно ліг спати (і дружина не помітила нічого підозрілого), а

вранці дідусь був уже небіжчиком – повісився, обмотавши шию

паском від брюк.

– І жодних слідів сторонньої людини?

– Слідчий переконаний, що це – суїцид. Двері були надійно

замкнені, вікна зачинені; а мешкав ветеран на сьомому поверсі, тож

проникнути в оселю ззовні – неможливо. Ворогів у Станіслава

Андрійовича не було. Родина жила в злагоді: старенькі радо

спілкувалися з дітьми, бавили онуків... Проте я не вірю, що така

вольова, мужня людина, яка стільки всього пережила, не раз

перебуваючи за крок від смерті, могла ось так просто затягнути собі

на шиї пасок і піти з життя, не залишивши навіть ніякої цидулки

рідним. Це ж – не будь хто, а Станіслав Андрійович, Залізний

Станіслав, як ми його називали!

– Ну, так, лицар без страху і докору...

– Даремно іронізуєте, Віталію Сергійовичу, – докірливо похитав

головою гість, погладжуючи пещену борідку. – Один такий

професіонал вартий цілого полку вояків. Шкода, я не можу

розповісти вам про його героїчне минуле – ця інформація ще довго

зберігатиметься, як то кажуть, за сімома замками.

На мить запанувала тиша. Олег Петрович проникливо дивився

мені у вічі, а я сидів, підперши рукою підборіддя, і мимоволі згадував

симпатичне обличчя Люби та її звабливу поставу.

– Ну, то як, Самарцев? – порушив мовчанку майор.

– Відверто кажучи, я не вірю...

– У самогубство ветерана КДБ? Я теж, – стомлено кивнув

Воронов.

– Я не вірю, що моя клієнтка причетна до смерті Станіслава

Андрійовича.

– Чому?! – здивувався майор.

– Вона що – супермен? Першого збила автівкою, другого
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втопила в річці, третього отруїла газом, четвертого повісила...

– П’ятого зарізала ножем, безтурботно залишивши на знарядді

вбивства відбитки своїх пальчиків, – ввічливо нагадав Олег

Петрович. – Власне, ви праві. Принаймні до загибелі Ігоря

Геннадійовича ваша підопічна непричетна. Випадковий перехожий

став свідком трагедії й навіть запам’ятав номер автівки, яка так

зухвало обірвала життя підполковника Пономаренка.

– І що?

– За кермом „Тойоти” сидів такий собі Ярослав Довгий,

підприємець, 28 років.

– Гм... Він, звісно, стверджує, що наїхав на людину ненавмисне?

– Ні, – скрушно зітхнув Олег Петрович.

– Тобто цей Ярослав зізнався у вбивстві?

– На жаль, нам не вдалося поспілкуватися, – знічено промовив

гість. – Хто ж міг подумати, що він наважиться вистрибнути з

четвертого поверху!

– Отже, підозрюваний помер?

– Авжеж, у реанімації, не прийшовши до тями... – русявий

зморщив носа і з досадою скубнув свою борідку. – Ми перевірили:

звичайний молодий чоловік, ніякого серйозного криміналу, так –

дрібні афери з китайським лахміттям. Не одружений. Дівчина, з якою

зустрічався Ярослав, неабияк засмучена. Схоже, вона його дійсно

кохала.

– Очевидно, було за що...

– Сусіди ж про Довгого – найкращої думки: тихий, непомітний,

не надокучав. Ніяких вечірніх гулянок, гамірної музики, сварок і тим

більше наркотиків. Він практично не хворів, навіть картки медичної

не мав. Вранці майже щодня бігав по п’ять кілометрів до річки;

загартовувався, за будь&якої погоди обливаючись холодною водою.

– Який жах! І він точно не перебував на обліку в психлікарні?

– Точно, ми перевірили. А ще цей парубок моторний тричі на

тиждень відвідував тренажерний зал. Не курив.
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– Мабуть, довго збирався жити...

– Мабуть. А заподіяв собі смерть, тільки&но дізнавшись, що його

викрито. Хоч міг би й не панікувати – що йому, раніше не судимому,

загрожувало за ненавмисне вбивство? За рік&два вийшов би на

волю. Чи  взагалі відкупився б від в’язниці, домовившись із вдовою

Пономаренка! До речі, всі, хто знав Ярослава, досі не можуть

повірити, що цей привітний, товариський хлопець чкурнув геть,

навіть не викликавши „Швидку” до збитої ним людини.

– Значить, підмінили хлопця... – підсумував я, глибокодумно

поглянувши на спантеличеного есбеушника.

– Він жартує, – зітхнувши, прокоментував Воронов.

Олег Петрович замислився:

– Довгий не був знайомий з Ігорем Геннадійовичем, тому не міг

бажати його смерті. Але як пояснити таку поведінку Ярослава і все,

що сталося потім? Винуватець загибелі Пономаренка вкоротив собі

віку, проте невдовзі, чітко за графіком, за дивних, нез’ясованих

обставин, один за одним помирають наші старші товариші...

– Очевидно, хтось не дуже любить кадебістів, – бовкнув перше,

що спало на думку.

– А ви, Віталію Сергійовичу, як до них ставитеся? – примружив

очі русявий.

– Я? – стенув плечима. – Теж не люблю... Однак не збираюся

нікого вбивати. Бог їм суддя – нехай живуть, все одно коли&небудь

вріжуть дуба.

– Старий, май совість, припини блазнювати, – змучено прохрипів

Воронов.

– Стривайте, майоре, – владно змахнув долонькою гість і з

цікавістю витріщився на мене, куйовдячи інтелігентну борідку: –

Здається, Віталій Сергійович висловлюється цілком серйозно...

– Авжеж, нехай живуть, – милостиво дозволив я. – Ви, здається,

також колись служили у КДБ?

– Служив, – незворушно промовив Олег Петрович, розглядаючи
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мене, ніби музейний експонат.

– Ну і живіть! – нахабно підморгнув Воронову. – Молоде

покоління не проти...

– Спасибі й на цьому, – іронічно посміхнувся добродій з тонкими

вусиками. І раптом у його голосі забринів метал: – Вас ввели в оману,

юначе. Оті Горбачови з їхньою ідіотською перебудовою. Вони ж

просто позбиткувалися над нами! А ми, якщо хочете знати...

– О, ви були білими й пухнастими, – мимоволі усміхнувся у

відповідь. Все&таки не кожному вдавалося вивести з рівноваги

досвідченого чекіста.

– Ми сумлінно виконували свою роботу! – карбуючи кожне

слово, виголосив Олег Петрович.

– Звісно, відправляли невинних людей на Соловки, – погодився

я. – А ще закатували Василя Стуса та інших прекрасних поетів. І

розвели полчища „стукачів”...

– Такі були часи, – примирливо розвів руками співбесідник. –

Ми жили в іншій державі і свято вірили в її ідеали.

– Це – не виправдання.

– Кожна країна повинна себе захищати, а ми – професіонали.

Тепер ситуація змінилася і, запевняю вас, ми так само сумлінно

служимо незалежній Україні.

– Борони нас Боже від таких слуг!

– То ось як ви заговорили... – докірливо похитав головою Олег

Петрович. – Що ж, давайте – розвалюйте далі спецслужби. Вже й

так майже нічого не залишилося! Ну ж бо, перетворимо неньку

Україну на прохідний двір, де шпигуни почуватимуться, мов удома,

а в президентів серед білого дня жбурлятимуть яйця.

– Нехай жбурляють, якщо вони на таке заслуговують.

– Це – безлад, а в країні має бути порядок!

– Який порядок? Погляньте на наших можновладців: у кожного

другого – свій палац і автівка за сотню тисяч „баксів”. А 70 відсотків

співвітчизників ледве зводять кінці з кінцями. Це – порядок? Куди
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дивиться СБУ? От завітали б до якогось високопосадовця та й

поцікавилися: звідки в нього елітний особнячок? Хай доведе, що

придбав ці хороми на чесно зароблені гроші. А ні, то ласкаво

просимо пана до буцегарні. Отак треба дбати про національну

безпеку!

– Самарцев... – хрипко нагадав про своє існування майор.

Та мене вже було не зупинити:

– А що твориться в нашій медицині? Ось де мафія! Одна моя

знайома тяжко захворіла і потрапила до стаціонару. Оплатила увесь

курс лікування – пігулки, крапельниці, одноразові шприци... Однак

лікарка, яка безпосередньо опікувалася пацієнткою, все одно на

щось натякала. „Ну, добре, – вирішила знайома, – дам їй що&

небудь”. І тихцем простягнула п’ятдесят гривень. Людина у білому

халаті зблідла й суворо запросила пацієнтку до свого кабінету. А

там уже накинулася на бідолашну жінку з докорами: „Ви що з мене

– знущаєтеся? У нас санітарці стільки дають, а я – дипломований

спеціаліст!”. „Вибачте, зовсім не хотіла вас образити, – розгубилася

хвора, – просто ще не знаю ваших розцінок. Що я вам винна?”.

„Лесю Українку... Не втямили? Це така купюра – двісті гривень. За

кожен день перебування в нашому закладі даватимете мені одну

Лесю, – одразу ж пом’якшала лікарка. – І все буде добре”.

Запитання: скільки грошей заробила ця пані, якщо пацієнтка

пролежала в стаціонарі місяць?!

– Що вдієш, усі хворіють – міністри, губернатори, народні

депутати... І ми – теж, – зітхнув Олег Петрович. – Складно

звинувачувати медика, який колись допоміг тобі чи твоїм рідним і

вилікував не одного можновладця.

– А інша моя подруга працювала викладачем в університеті і

почувалася „білою вороною”, бо не брала хабарі. Хоч хто тільки не

займався подібним ґешефтом  – доценти, професори, завідувачі

кафедрами, декани, проректори та й сам ректор... І що? Знайома

звільнилася за власним бажанням – боялась, що її, на прохання



397

Нові пригоди детектива Самарцева

університетського начальства, „підставлять” ваші „компетентні”

товариші, які навчалися в цьому вузі, однак, у кращому разі,

приходили лише на екзамен...

– Ну, знаєте, це ще потрібно довести!

– Доводьте... – стенув плечима. – Можливо, тоді я хоч трохи

поважатиму вашу службу.

Олег Петрович довго виймав хустинку тонкими інтелігентними

пальцями і ретельно витирав спітніле чоло.

– Все буде гаразд, – втішив його майор. – Самарцев, ну що ти, їй

Богу! Яка різниця, чи подобається тобі СБУ? Старий, ти хочеш, щоб і

далі гинули люди? Якщо ні, допоможи нам знайти того невловимого

месника. Хіба ти не розумієш, наскільки небезпечний цей придурок?!

Звісно, я давно вирішив їм допомогти. І чому мій приятель так

рознервувався?

Смертельний візит
У кабінеті Федора Денисовича було затишно. Я одразу ж

заспокоївся, хоч, зізнаюсь відверто, неабияк хвилювався перед тим,

як увійти до „апартаментів” відомого в нашому місті психіатра.

Взагалі, я звик, що лікар має неодмінно сидіти за столом і,

розглядаючи якісь папери, ніби між іншим, вислуховувати скарги

пацієнтів. Однак, побачивши мене, Гайовий підвівся, підійшов і

привітно, немов старому другові, потиснув руку.

– Ми знайомі? – здивувався я.

– Може знайомі, а може й ні. Власне, яке це має значення?! Всі

люди – так чи інакше, родичі, бо походять від однієї мавпи, тобто

від двох...

Його невимушене спілкування вражало. Я ще не бачив такої щирої

і сонячної посмішки. Оце медик – одразу ж проникаєшся симпатією!

Уявляю, яке естетичне задоволення отримують жінки, потрапляючи

сюди.

– Перепрошую, що марную ваш час... – мені дійсно було ніяково.
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Приперся зі своєю дедукцією, вибудувавши якусь химерну версію.

– Ну що ви! – заспокійливо промовив Федір Денисович приємним

оксамитовим голосом. – Присядьте ось тут, на диванчику, та й

поговоримо.

– Навіть не знаю, з чого почати... – зізнався я.

– А почніть із чого&небудь! – підбадьорив він.

– Розумієте, я прийшов не на прийом, – вичікувально поглянув

на лікаря. – Але нам справді потрібно поговорити.

– Авжеж, – великодушно погодився Гайовий.

Він був сама люб’язність. „Ну, ти й влип, Самарцев”, – промайнуло

в голові.

– Розумієте, я – приватний детектив...

– Розумію, Віталію Сергійовичу, – він із неприхованою цікавістю

дивився на гостя, випромінюючи абсолютний спокій.

– О, ви мене знаєте?

– А що, в Чернігові – так багато приватних детективів? – у

проникливих карих очах зблиснули веселі іскринки.

Я зітхнув:

–  Небагато...

– Так отож. Не хвилюйтесь, розповідайте, що трапилося. Я

неодмінно постараюся вам допомогти.

– Федоре Денисовичу, я тут займаюсь однією справою і хотів би

порадитися з досвідченим фахівцем. Ви часом не чули про трагедію

на Подусівці? Там загинув колишній офіцер КДБ Аркадій Гольцов.

Його вдарили ножем – у спину...

– Ні, про цей випадок я нічого не знаю, – співчутливо похитав

головою Гайовий. – Прикро, але в нашому місті щось подібне

скоюється мало не щодня. На жаль, людям, які вже побували на Місяці,

винайшли надпотужний електронний мозок та Інтернет, чомусь досі

подобається вбивати. Це при тому, що спраглі до крові можуть скільки

заманеться задовольняти свої бажання у віртуальному світі. Але ж ні

– хтось прагне реальної крові, от і вкорочує життя ближнім.
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– І це – не лікується...

Федір Денисович все ще уважно роздивлявся незваного гостя,

ніби збирався назавжди запам’ятати кожну рисочку мого обличчя:

– Взагалі, використовуючи новітні методики сучасної психіатрії,

будь&якого монстра можна примусово позбавити агресії.

– Справді? – щиро здивувався я.

– Авжеж, – лагідно промовив Гайовий. – Проте закон вважає

це негуманним...

– А ви?

– Молодий чоловіче, я просто лікую людей. Зазвичай, мені це

вдається. А іноді взагалі трапляються неординарні випадки – вже

думаю навіть дисертацію написати.

– Тоді, може, вас зацікавить неймовірна історія однієї моєї

знайомої?

– Клієнтки? – делікатно уточнив Федір Денисович.

– Так, – повагавшись, підтвердив я. – І, оскільки ви викликаєте у

мене довіру, назву її ім’я та прізвище.

– Це – не обов’язково... – звів брови Гайовий.

– Любов Чаус. Їй здається, що нею керує якась потаємна сила.

Начебто ця невидима брутальна потвора силоміць захопила

свідомість молодої привабливої жінки і намагається повністю

підкорити волю своєї бранки.

– Тобто у вашу клієнтку вселився біс?

– Я не знаю...

– Взагалі, це – не таке вже й рідкісне явище. Подібні випадки

описані у багатьох наукових статтях. Їм присвячені серйозні

дослідження. Запевняю вас: ніякої містики – це недуга, яку можна

й потрібно лікувати!

– А ще Любі сниться жахливий сон – наче вона щоразу вбиває

ножем одну й ту ж людину...

– І таке трапляється, – кивнув Федір Денисович. – Точніше

зможу сказати, лише оглянувши хвору.
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– Отже ви не проти її прийняти?

– Звичайно, я ж лікар. Хіба це – не моя робота?!

– Дякую. Власне, раніше ця жінка була вашою пацієнткою...

– Невже? – недовірливо поглянув на мене Гайовий. – Взагалі, я

ще не скаржуся на склероз! Ви кажете Любов Чаус? Ні, не знаю

такої.

– Ну, як же, Федоре Денисовичу! Люба дійсно приходила до вас

раніше.

– Гм... Вона сама вам це сказала?

– Ні, моя клієнтка чомусь зовсім не пам’ятає про візит до

психіатра. Але я знайомий з вашим головним лікарем і він, на моє

прохання, дещо перевірив...

– Он як, – докірливо похитав головою Гайовий. – Якщо у

приватного детектива Самарцева раптом виникли якісь підозри щодо

моєї скромної персони, ви могли б просто зателефонувати мені,

Віталію. І я б вам усе пояснив.

– Не сердьтеся, Федоре Денисовичу. Я ж – не прокурор і не

співробітник карного розшуку, аби відволікати від справ відомого й

шанованого фахівця. Звідки мені було знати, що ви – така

врівноважена і доброзичлива людина! Але поясніть, будь ласка,

зараз...

– Добре, – розвів руками лікар. – Звісно, я пам’ятаю своїх

пацієнтів, які лікувалися тривалий час. Але, очевидно, ця жінка

приходила суто формально – за довідкою. Ви ж знаєте: коли хтось

влаштовується на роботу, то, як правило, має пройти медичний огляд.

Таких відвідувачів – багато, і, відверто кажучи, нерідко я навіть не

встигаю розгледіти їх. Втім досвідчений спеціаліст здатний і за кілька

хвилин впевнитися, що перед ним – цілком нормальна, адекватна

людина, яка відповідає за свої вчинки.

– Ну ось, ви прекрасно все пояснили... – зачудовано потер лоба.

– І як я раніше не додумався? Довідка! Не складно буде впевнитися,

що саме тоді Люба знайшла нову роботу.
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– Бачите, як усе просто? – добродушно посміхнувся Гайовий.

– Авжеж, – полегшено кивнув у відповідь. – Отже і Ярослав

Довгий... Такий неймовірний збіг! Очевидно, ви зовсім не пам’ятаєте

Ярослава? П’ять місяців тому він збив автівкою Ігоря Пономаренка,

колишнього підполковника КДБ...

– Ярослав Довгий? Дайте подумати... Ні, не знаю, – чесно

поглянув мені у вічі. – А що, він теж приходив сюди – за довідкою?

– Так... Ярослав був моїм ровесником. Його всі любили – рідні,

друзі, знайомі. Він загинув – вистрибнув із вікна багатоповерхівки,

коли за ним прийшли правоохоронці.

– Ще один самогубець, – зітхнув Федір Денисович. – Прикро. Я

міг би йому допомогти... Ви, Віталію, приводьте свою Любу. Біси –

це, можна сказати, моя парафія! Ну, що ви на мене так дивитеся,

детективе? Я – не якийсь там „месія”, „чаклун” чи „білий маг” і

взагалі не люблю пройдисвітів, котрі безсоромно обманюють

стражденних. Але, якщо вам дійсно потрібна кваліфікована медична

порада, – звертайтеся.

– Дякую. У нашому місті – не так вже й багато лікарів, які успішно

практикують гіпноз...

– Хочете поспілкуватися з моїми колишніми пацієнтами? –

приязно запропонував Гайовий. – Власне, деякі випадки – дійсно

унікальні! Хоч, відверто кажучи, зараз мене більше цікавить наука.

Тож, можливо, незабаром переїду до столиці.

– Федоре Денисовичу, я аніскільки не сумніваюся у вашій

компетентності. Але дивіться, що виходить: у вас побував Ярослав

Довгий – і після цього скоїв наїзд на ветерана КДБ. А відбитки

пальців Любові Чаус знайдено на ножі, яким вбили Аркадія Гольцова

– також колишнього співробітника Комітету державної безпеки...

– Дорогий мій, чого тільки не трапляється в житті, – задушевно

відповів лікар. – Ну, як я можу бути причетним до цих злочинів?

– Не знаю, – стенув плечима. – Це – лише моя інтуїція. Я нічого

не тямлю в психіатрії, тому й вирішив спочатку мирно побесідувати
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з вами, перш ніж ділитися своїми „сенсаційними” відкриттями з

правоохоронцями.

– Мені нічого приховувати, – спокійно промовив Гайовий. – А

ваші припущення... Не ображайтеся, Віталію. Чув, що ви – досить

кмітливий молодий чоловік. Однак цього разу приватний детектив

Самарцев, як би це толерантніше сказати...

– З’їхав з глузду?

– Ну, навіщо ж так. Принаймні поки що ви – не мій пацієнт...

– Справді?

– Навіть не сумнівайтеся. Справа – у ваших амбіціях: максималізмі,

прагненні кар’єри. Власне, в цьому немає нічого поганого. Головне,

керуватися не емоціями, а розумом. Начебто банальна порада, але

дієва. Інакше можна наламати таких дров!

– Я й намагаюся міркувати логічно. Адже є люди, які під дією

гіпнозу легко впадають у транс і в такому стані їм можна закласти

певну програму. Звичайно, вони навіть не здогадуються про це –

спокійно прокидаються й живуть далі. Однак у певний момент

запущений механізм спрацьовує і порядна, законослухняна людина

раптом перетворюється на монстра...

– Браво! – аж зааплодував Федір Денисович. – А хвилину тому

хтось тут доводив, що зовсім не розбирається в гіпнозі. Проте мушу

вас засмутити, мій юний друже. Якби все було так, як ви стверджуєте,

Любов Чаус, перш, ніж скористатися ножем, все&таки одягнула б

рукавички. А Ярослав Довгий подбав би про те, щоб на вулиці не

було свідків ДТП. Досвідчений гіпнотизер не припустився б таких

ляпів!

– А якщо все&таки припустився? Якщо ваша програма дала збій?

– співчутливо поглянув на співбесідника. – І звідки ви знаєте про

свідка? Я вам нічого про це не розповідав...

– Будь ласка, Віталію, не чіпляйтеся до слів. Якщо міліція

„вирахувала” водія автівки, значить був свідок. Хіба важко

здогадатися?
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– Цікаво, як ви поясните ще один збіг... Одного разу тут, у вас,

побував Станіслав Луценко. Колеги з повагою називали його

Залізним – кремінь, а не чоловік!

– Не знаю такого.

– Свого часу Станіслав Андрійович теж служив у КДБ. А місяць

тому,  відвідавши досвідченого чернігівського психіатра, чомусь

наклав на себе руки...

– А ви впевнені, що це – самогубство? Що, як дідуся спекалися

його близькі?

– Наскільки я знаю, у Станіслава Андрійовича були чудові

стосунки з рідними.

– Нічого не можна стверджувати напевне, – лагідно промовив

психіатр. – Є таке англійське прислів’я про те, що кожна сім’я має в

шафі власний скелет.

– Федоре Денисовичу, мені відомо, що ваших батьків репресували...

Гайовий сумно зморщив чоло, придивляючись до своїх рук:

– Я ніколи не робив із цього секрету, навіть вступаючи до

медичного інституту. Тато десять років відтрубив у мордовських

таборах, а мама – сім. Батько так і не дочекався волі – одного разу

тяжко застудився й помер. Матуся повернулася до Чернігова і

забрала мене з дитбудинку... А потім настали інші часи і Горбачов

моїх батьків реабілітував – на жаль, їх уже немає в живих, проте для

мене дуже важливо, що держава визнала свою помилку. Краще

пізно, ніж ніколи! Прикро лише, що ті, хто коїв зло, й далі

насолоджуються життям: отримують непогані пенсії і користуються

пільгами – скажімо, мають право з’їздити на курорт, полікуватися в

цілком пристойному санаторії СБУ. Бачите, я з вами – відвертий.

Авжеж, я їх ненавиджу! Однак це не привід позбавляти життя тих,

хто й так незабаром постане перед Божим судом...

У мене страшенно розболілася голова.

– Ви зблідли, Віталію. З вами все гаразд? – стурбовано

поцікавився лікар.
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– Нічого, – похапцем вийняв із кишені останню таблетку

анальгіну. Гіпнотизує він мене чи що?

– Чекайте&но, наллю вам запити, – потягнувся до склянки

Гайовий.

– Не треба... – рішуче похитав головою, мерщій ковтнувши

пігулку. – Я хотів би вам вірити, Федоре Денисовичу. Але чи не

забагато збігів? Можливо, все значно простіше?

– Простіше – це як? – відкинувся в кріслі психіатр. – Ви хочете

сказати, що в нашому місті завівся серійний убивця, одержимий

помстою за своїх рідних?

Він буквально просвердлював мене наскрізь. Довелося відвести

погляд і помилуватися пейзажем крізь зачинене вікно.

– Федоре Денисовичу, ми маємо вже п’ятьох небіжчиків, тобто

шістьох, враховуючи Ярослава Довгого. І молоду жінку – Любов

Чаус, яку мучать кошмари. Але я чомусь переконаний: як тільки по

неї прийдуть правоохоронці, Люба спробує накласти на себе руки.

Думаю, це закладено в її програмі...

– Вашу клієнтку я зміг би порятувати!

– Або добити, замітаючи сліди...

– Не треба бути таким запальним, Віталію, – докірливо похитав

головою психіатр. – Ви ж розумієте, я нічим не ризикую. І всі ваші

припущення – звичайнісінький блеф. Просто божевілля якесь! Ще

невідомо, хто з нас – маніяк. Жартую...

– Звісно, у мене немає доказів, – сумно стенув плечима.

– Жодного! – підняв угору вказівний палець Гайовий.

– Жодного, – погодився я, відганяючи нестерпний біль. – Але,

якщо ви все&таки скоїли ці вбивства, раджу добровільно піти в

міліцію (до мого приятеля – майора Воронова) і розповісти все, як

було. Принаймні тоді вам не доведеться хвилюватися за власне

життя...

– Ви на що натякаєте?

– Я, про всяк випадок, записав нашу бесіду на диктофон.
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– Хто б сумнівався! Але який у цьому сенс? Жоден суддя не

зважить на подібні теревені.

– Авжеж. Тільки я не свідчитиму в суді. Навіщо марнувати час?

Просто запропоную послухати  запис одному добродієві – загиблий

Аркадій Гольцов був його наставником...

Федір Денисович здивовано втупився в мене – так, ніби щойно

побачив, і ошелешено, ледь чутно, запитав:

– Ви що, пошвендяєте з цим до кадебістів?

– Ну, має ж хтось розвіяти мої сумніви...

Він кулею вилетів з&за столу і розпачливо навис наді мною:

– Будь ласка, не робіть цього!

– Чому? Можливо, вони вирішать, що ви – невинні?

– Ох, молодий чоловіче, – благально притис руки до грудей

сивочолий лікар. – Ви не знаєте цих людей! Чули, що в сусідній

країні час від часу безслідно зникають лідери опозиції?

– А до чого тут наші сусіди?

– Бо то – кадебістська держава! Чи ви забули, хто там при владі?

Ті ж методи, що й у 1937&му... Ні, приватний детектив Віталій

Самарцев – не настільки наївний, аби не збагнути: якщо про нашу

розмову дізнаються соратники покійного Аркадія Юрійовича, ваш

візит може стати для мене смертельним!

– Звичайно... – кивнув якомога миролюбніше. – Тому краще

піти до Воронова й розповісти правду.

– Яку правду?! – вигукнув Гайовий. – Присягаюся: я ні в чому не

винен!

– Тоді допоможіть знайти справжнього вбивцю.

– Як?!

– Поміркуйте над цієї справою. Все&таки троє ваших пацієнтів

так чи інакше причетні до кривавого божевілля.

– Я ж вам усе пояснив!

– До побачення, Федоре Денисовичу. Обіцяю, що принаймні до

ранку чекатиму вашого дзвінка...
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Жінка, яку не потрібно шукати
Мій дім – моя фортеця. Увечері я сумирно сидів у своїй оселі і

дивився телевізор, відчуваючи себе останнім кретином, – показували

якусь муру. Кілька разів із надією позирав на телефон, що спокусливо

лежав на відстані простягнутої руки, але тому, немов заціпило, – ані

дзвіночка. Я відверто нудьгував. Одружитися чи що? Може, хоч тоді

буду комусь потрібен? А то шия – наче дерев’яна, а помасажувати

нікому...

У двері подзвонили. Невже знову в сусідки сіль закінчилася? Ну

хоч якась пригода...

На порозі стояла Люба – загадкова й принадна.

– Доброго вечора, детективе! – чарівно посміхнулася. – Я зайду?

Справжня жінка – навіть не вибачається, що завітала без

запрошення.

– Спробуйте... – стенув плечима, відступивши на крок від дверей.

Звісно, я був приголомшений. Ні, приємно вражений! Але

спробував приборкати свої почуття. Вичитав колись у поета: „Чем

меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей…”.

Запам’яталося! Хтось сперечатиметься, а я не буду. В усякому разі,

завжди, коли втрачав голову від вродливої жінки, вона обачно

залишала мене. Останній випадок – із Ярославою. Добре, хоч

друзями зосталися, а то що б я робив без такої помічниці?!

Тим часом гостя вже впевнено окупувала моє крісло, поцікавившись,

ніби між іншим:

– Я присяду?

– Авжеж, – безтурботно примостився навпроти – на дивані.

– Нудьгуєте? – поглянула з ніжністю, і я нарешті звернув увагу

на її густі вії.

– Та ні, просто відпочиваю від бойових буднів, – відповів бадьоро.

– А я нудьгувала, – із задоволенням підібгала довгі красиві ноги. –

А потім раптом спало на думку: чому б не провідати приватного детектива

Віталія Самарцева? А що, маю ж я право знати, як іде розслідування?!
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– Маєте, – мимоволі доторкнувся до свого носа (раптом вона

мені привиділася?). – Поки що ви – моя клієнтка...

– Як це – поки що? – на мить оторопіла гостя.

– Бо незабаром усе скінчиться, – демонстративно склав руки на

грудях.

– Все? – поглянула недовірливо, мов дитина, котрій щойно

зробили безболісний укол.

– Все, – підтвердив я. – А до того мушу дещо зберегти в таємниці

– для вашої ж безпеки...

Вона смішно зморщила носика:

– Чим же ми тут займатимемося?

„Сексом!” – мало не зірвалося з вуст, але я вчасно стримався.

Натомість замислено роззирнувся довкола, ніби оцінюючи свій не

надто вишуканий холостяцький барліг її очима, і запропонував:

– Ми займатимемося... дегустацією чудових напоїв!

– Дегустацією? – лагідно повторила звабливе слово, ніби

пробуючи його на смак. – А потім що?

– Ну... – мабуть, я зашарівся. – Можна подивитися телевізор...

– Дотепний жарт, – схвально поправила зачіску. – Я оцінила. Ви

мені подобаєтесь, Віталію!

– Здається, десь я це вже чув... – мені забракло повітря.

– А я дійсно подобаюся вам, – граціозно вигнулася, наче пантера

перед вирішальним стрибком.

– Самовпевнено, – змусив себе відвести погляд від струнких

жіночих ніг. – Але правдиво. Ось тільки...

– Що? – ще один граціозний рух дикої кішки.

– А де Назарій?

– У відрядженні, – невинно поглянула волошковими очима. –

Ну, що ж ви, Віталію? Виявляйте ініціативу! Ох уже ці чоловіки... Не

шкодуєте на чужу, начебто недосяжну жінку компліментів і хтивих

поглядів, а як тільки вона відповідає взаємністю, ладні крізь землю

провалитись, аби лише опинитися від неї якомога далі.
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– Але ж ви – заміжня!

– То й що? – легко сіла у позу „Лотоса”. – Боїтеся Назарія?

– Як я можу його боятися, якщо жодного разу не бачив? Просто

не люблю, коли зраджують.

– Ми вже з ним сто років не кохалися...

– То поговоріть про це відверто. Не можете порозумітися –

розлучіться. Та навіщо обманювати?!

Вона стрімко зістрибнула з крісла, почимчикувала до дзеркала й

прискіпливо оглянула себе з голови до п’ят.

– Повірити не можу. Де я? В оселі справжнього, пристрасного

мужчини чи у келії ченця? Віталику, вас ніби підмінили...

Віталиком мене називала лише Ярослава. Але ж тепер Яруся

належить іншому... „Справді, що з тобою коїться, Самарцев?

Вродлива жінка буквально вмовляє тебе зайнятися з нею любов’ю,

а ти, мов страус, шукаєш дірку в паркеті, аби сховати туди свою

налякану мармизу!”.

– Мені піти? – поглянула безпорадно, по&дитячому, кліпаючи

густими віями.

– Ну, що ти... – я вже був поруч. Заспокійливо погладив розкішне

волосся. Пригорнув.

Люба схлипнула, міцно обхопивши мою шию тонкими ніжними

руками:

– Віталику, а що, як саме я – твоя „половинка”?

Вона була п’янка й нестримна, а я надто довго обходився без

жіночих пестощів. Правда, раз&по&раз спрагло обціловуючи її вуста,

очі й обличчя, я згадував Ярославу.

– Неймовірно! – блаженно завуркотіла Люба. – По&моєму, від

одного твого поцілунку завагітніти можна... Жартую, милий. А зараз

відпусти мене. Чуєш? Мені треба в душ. Я ненадовго. А потім прийду

до тебе чиста й голенька! А ти теж не марнуй часу – роздягайся і

чекай на мене в ліжку. Тільки, будь ласка, вимкни світло. Я обожнюю

робити це в темряві...
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Нічого не вдієш – довелося скоритися. Врешті&решт мені було

про що помріяти! Однак спрацював професійний рефлекс –

зазвичай, часу на сон не вистачає, тож мушу засинати хутко і

солодко; тому й привчив себе не ловити ґав, коли оселя поринає в

пітьму. Ось і цього разу – не встиг вкластися в ліжко, як мимоволі

склепив повіки. „Гей, старий, ти що, дрімаєш? – спробував

присоромити мене внутрішній голос. – А як же Люба?”. „Люба

розбудить...” – лагідно посміхнувся, загортаючись у теплу й м’яку

ковдру.

Але сплю я чутливо – це теж професійне. Тому вмить відреагував

на обережні кроки: розтулив повіки і помітив тендітний силует. „Оце

жінка! – подумав із вдячністю. – Ступає навшпиньках, аби не

потривожити сон мужчини, з яким щойно жадала кохатися...”. Хотів

прошепотіти щось пестливо зворушливе. Не встиг – постать

блискавично пірнула в ліжко і раптом розпачливо зойкнула,

несамовито борсаючись у „залізних” обіймах чужинця.

– Спокійно, Самарцев, – прогримів над вухом знайомий голос.

– Підводься, тільки дуже обережно – не наштрикнися на ніж.

– Воронов? Що за чортівня? Звідкіля ти тут узявся?! –

ошелешено прохрипів, відсуваючись на край ліжка.

– Потім, старий. Хутчіш вмикай лампочку Ілліча і допоможи

впоратися з цією навіженою.

– Вона не навіжена! – обурено клацнув вимикачем і враз

примружив очі, рятуючись від сліпуче яскравого світла.

Ніж упав на підлогу, однак Люба все ще відчайдушно пручалася в

лещатах майора. Вона навіть спробувала вп’ястися зубами в його

правицю, проте Воронов вчасно відсмикнув руку:

– От кретинка!

– Не лайся, – зачудовано поглянув на акуратну, майстерно

виготовлену фінку з тонким, довгим і, безперечно, надзвичайно

гострим лезом.

– Ти нарешті допоможеш чи ні? – гримнув майор. – У мене в
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правій кишені – наручники. Дістань...

– Може, викрутишся сам, Воронов? Як я кривдитиму кохану

жінку?!

– Не бурчи, – докірливо промовив майор. – Ти що, не розумієш?

Варто лише на секунду відволіктися, й вона вкоротить собі віку. Її

так запрограмовано! Ну? Одягай...

Довелося скоритися.

– Не сердься, мила, – обережно клацнув залізяччям на худеньких

зап’ястках. – Це тимчасово.

Вона з ненавистю подивилася на мене...

Спати цього дня не довелось. Спочатку ми відвезли нашу

полонянку до лікарні і домовилися, що медики не відходитимуть

від неї ні вдень, ні вночі. А потім вирушили за Гайовим. Тобто...

Андрій, „права рука” начальника „убійного” відділу, був зі своїми

хлопцями напоготові. І Воронов ще з моєї квартири, тільки&но

впоравшись зі спритною пацієнткою Федора Денисовича, віддав наказ

затримати психіатра. Однак... Ми так і не збагнули, яким чином той

дізнався, що його викрито і майстерно спланований замах Люби на

моє життя не вдався. Гайовий був удома – тіло Федора Денисовича

плавало у ванній, червоній від крові, і на умиротвореному обличчі

лікаря завмерла іронічна усмішка.

Співробітник таємної служби Олег Петрович також тинявся по

будинку свого ворога і незадоволено кривив губи – він сподівався

взяти психіатра живим і „здерти з нього три шкури”. Але зі мною

есбеушник поводився напрочуд люб’язно, попри те, що я нагадував

грозову хмару і відверто хамив у відповідь; а на пропозицію й далі

співробітничати з органами („Обов’язок справжнього патріота –

вчасно повідомляти нам важливу інформацію!”), щиросердно

послав „компетентного товариша” в дупу.

Далі ми жахливо посварилися з Вороновим. Адже це саме

майор, натхненний Олегом Петровичем, непомітно прилаштував

мені „жучка” і нахабно спостерігав, як його наївний приятель
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проводить власне розслідування.

Звісно, після моєї розмови з Гайовим „убійний” відділ стежив і за

психіатром, який, спекавшись приватного детектива, одразу ж

навідався в гості до своєї пацієнтки. Нескладно здогадатися, що мала

вчинити Люба. Очевидно, відправивши мою персону до пращурів, вона

повинна була й сама розпрощатися з життям – навряд чи Федір

Денисович ризикнув би залишити в спокої такого небажаного свідка

своїх злочинів (все&таки зомбовані жертви гіпнотизера діяли

небездоганно). От Воронов і вирішив влаштувати пастку...

– Як ти міг шпигувати за другом?! – горлав я.

– Думаєш, мені було легко? – стомлено виправдовувався він. –

Знаєш, як я хвилювався, аби, не приведи Господи, не проґавити

найголовніше? Я ж не знав, що це буде – пігулка з отрутою, шприц

зі смертельною дозою наркотику чи пістолет із глушником!

– Вона що – професійний кілер? Звідки у неї – вогнепальна

зброя?! Ти б іще свічку біля нашого ліжка потримав...

– Самарцев, ти – нестерпний! Між іншим, я знову врятував тобі

життя.

– Це аж ніяк не виправдовує твоєї підлості.

– Що?!

– Я б нізащо не стежив за приятелем без його дозволу.

– Тобто ти не шпигував за своїм другом – Олесем&Маленьким

принцом, аби відправити його до в’язниці?

– Олесь – убивця. Ти знаєш, у мене не було іншого виходу!

– Ми – теж не янголи. І мусимо виконувати свою невдячну роботу.

Тому я вчинив, як належить, і не збираюся тут перед тобою

відчитуватися.

– Ах ти, ментяра недорізаний!

– А ти?..

Далі була лише ненормативна лексика. Ми мало не натовкли один

одному пики і кожен присягався, що більше ніколи в житті не матиме

справу з таким придурком! Однак уже наступного дня ми спокійнісінько
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вечеряли разом у затишній кав’ярні й пили горілку за здоров’я Люби.

Колишня пацієнтка лікаря Гайового завітала до мене за кілька

тижнів – щаслива і ще вродливіша.

– Що я можу зробити для вас, детективе?

– Та вже нічого... Не сумніваюсь, що тепер у вас із Назарієм –

все гаразд!

– Авжеж. Ви, мабуть, знаєте – я лежала у столичній клініці.

Спочатку було дуже погано – руки й ноги зв’язували, аби не заподіяла

собі лиха. Але одного дня професору Гром’яку таки вдалося вигнати

з мене потвору, яка стільки часу мучила свою безпорадну жертву. І як

тільки монстр зник, все змінилося. Я швидко прийшла до тями й

зрозуміла, що понад усе на світі кохаю Назарія. Тож незабаром наші

стосунки з чоловіком налагодилися. Сподіваємось, що нарешті й

первістка дочекаємося. Давно пора! Ми і з Віолетою помирилися. Вона

– чудова! Просто так склалося в житті, що я виявилась „половинкою”

Назарія. Звісно, шкода, що моя подруга й досі самотня. А знаєте що?

Давайте я вас познайомлю. Чесне слово, не пошкодуєте!

– Дякую, Любо, але не треба. На все – Божа воля. Якщо вже нам

із Віолетою судилося запізнатися, то десь обов’язково зустрінемося

в Чернігові.

– Що ж, спасибі вам за все, Віталію! Ви дзвоніть і в гості приходьте.

Ми з Назарієм завжди раді вас бачити. Ось і Олег Петрович у нас вчора

побував. Це він, абсолютно безкорисливо, влаштував мене в клініку до

професора Гром’яка. Ви знайомі з Олегом Петровичем? Він працює в

СБУ. Неодмінно познайомтеся! Це – така золота людина...

                   14.11.2010
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Замість післямови

ІРОНЯ ДОЛІ ПО�ЧЕРНІГІВСЬКИ,

АБО ДИВОВИЖНИЙ ЕКСТРИМ ВІД

СЕРГІЯ ДЗЮБИ
 Дзюба С. Заєць, мавка і кулемет: Дивовижні люди. Ней�

мовірні історії, які відбуваються насправді. Книга п’ята з

радіоверсією на DVD�диску. – Чернігів: Чернігівські обере�

ги, 2010. – 440 с.

„Ще ніколи в житті 34&літній Ростислав Скляренко не почувався таким

самотнім. Він розгублено тупцював перед дверима власної квартири, раз&

по&раз поглядаючи на годинник. До опівночі – якихось п’ятнадцять хвилин,

а міцні двері замкнені аж на три замки. Можливо, з одним він би ще

впорався, але з трьома... Тут би й Володя Кличко руками розвів! А все

Аліна – закомандувала, щоб Ростик поставив надійніші двері, які б

замикалися по&людському... Що ж тепер робити? По&перше, Новий рік,

по&друге, холодно і їсти хочеться! Коли Ростислав Сергійович нервував, у

нього неодмінно з’являвся страшенний апетит; а зараз він був у розпачі –

і куди в дідька поділися ті ключі?” – так розпочинається неймовірна історія

„Іронія долі по&чернігівськи”. Автору – відомому письменнику та

журналісту Сергію Дзюбі – вдалося розшукати чернігівське подружжя,

яке протягом однієї новорічної ночі пережило такий екстрим, що

кардинально змінив усе їхнє життя.

А які пристрасті вирують у розповіді про родину Бабанських

(„Летючий миш”)! Власне, так здебільшого і трапляється в житті – одного

звичайного ранку, почувши, як надійшла есемеска на мобілку коханої

дружини, Вадим мимоволі читає таємниче повідомлення і... дізнається,

що у його такої начебто вірної й порядної Тоні – роман зі спритником

Вольдемаром, майже ідеальним чоловіком: вродливим, розумним та

вишукано романтичним. Правда, поки що спілкуються вони
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віртуально – в Інтернеті. Але по вуха закохана Тонечка вже

мріє про реальну зустріч! Звісно, Вадим міг вчинити скандал,

звинувативши дружину в зраді; або зробити вигляд, що ніякої есемески

взагалі не було, сподіваючись, що його благовірна одумається сама (все&

таки у них – маленька донечка, яку обожнюють обоє). Однак він вирішив

по&справжньому вразити кохану... Як на мене, ця розповідь – чудовий

посібник для чоловіків, котрі не хочуть перетворитися на „рогоносців”.

А ось ще одна дивовижна історія: студент Сашко, який полюбляє їздити

у тролейбусі „зайцем”, знайомиться з симпатичною

дівчиною&кондуктором. Причому вони несподівано (тричі поспіль!)

зустрічаються у майже тримільйонному Києві. Юнак відчуває – ця

зеленоока незнайомка з розкішною русявою косою, так схожа на

дивовижну казкову мавку, – його доля. Однак тепер він ніяк не може

розшукати її, адже навіть не знає імені своєї коханої...

Взагалі, у розділі „Неймовірні збіги” – немало містичного. Особливо

вражає „Привид” – захоплююча розповідь про пригоди „дивного”

хлопчика Юрка та його юної „сестрички”. Саме діти, на відміну від більшості

дорослих, поводяться сміливо й благородно, зворушливо піклуючись одне

про одного та своїх близьких. А у вирішальну мить тринадцятирічний

хлопчик робить справді шляхетний і відповідальний вибір, на який було б

непросто зважитися навіть мудрому сивочолому чоловікові.

А ще у цій книзі ви познайомитеся з Миколою Гоголем, Олександром

Пушкіним, Ярославом Мудрим, Іллею Пророком, котрі нині... мешкають у

Чернігові. І дізнаєтеся, як можна стати Філіпом Кіркоровим, Максимом

Галкіним чи Андрієм Данилком...

У розділі „Справи детектива Самарцева” – десять гостро&

сюжетних історій. Всі вони кардинально відрізняються від недолугих

кримінальних серіалів, які зараз заполонили телеекрани. Сергій Дзюба

вдало відроджує жанр інтелектуального детективу. Звісно, герої його

бувальщин – не схожі на персонажів Агати Крісті та Артура Конан Дойла.

Вони – сучасні, проте дійсно оригінальні, напрочуд колоритні і тому – не

менш цікаві.
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Несподіване зникнення відомого чернігівського бізнесмена, зухвале

викрадення маленької Аліси, жахливий полтергейст в оселі молодого

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

подій – кмітливий та іронічний приватний детектив Віталій Самарцев, який

покладається виключно на власний інтелект і фортуну. Не сумніваюсь –

коли нарешті „оживе” український кінематограф, „Справи детектива

Самарцева” буде екранізовано. А історії про сучасного Шерлока Холмса

побачать світ у перекладах англійською, французькою, російською та

іншими мовами.

„Життя між кулями” – особливий розділ, адже в ньому розповідається

про наших співвітчизників: солдатів і офіцерів, які за радянських часів

побували на війні в Афганістані, В’єтнамі, Анголі, Сомалі, Мозамбіку,

Судані, на Кубі, визволяли від китайських вояків острів Даманський; а також

– про  українських вояків, котрі вже в наш час здійснювали миротворчі

місії в Іраку, Косовому, Ефіопії, Еритреї, Сьєрра&Леоне, Ліберії... Так

талановито про це не писав ще ніхто! Безцінними свідченнями очевидців,

безперечно, скористаються науковці, а відверті й хвилюючі історії про

людей, які опинилися на межі життя і смерті, зацікавлять широкий загал.

„Я – бойовий офіцер, – говорить чернігівець Сергій Шаповалов, – і

звик до екстриму. Той, хто був на війні, знає, що це за відчуття. Ходиш, наче

по лезу бритви, приймаєш миттєві рішення, від яких залежать долі людей.

І усвідомлюєш свою потрібність. Той, хто зазирнув в очі смерті на полі

бою, по особливому цінує життя. І друзів обирає не за їхніми статками, а за

зовсім іншим, значно вагомішим критерієм – ти пішов би з цим добродієм

у розвідку чи ні? Бо цінності на війні – інакші. Там навіть час по&іншому

плине: в момент смертельної небезпеки іноді все попереднє життя перед

тобою промайне. Будь&яка людина там – мов на долоні. Одразу видно, хто

чого вартий. І чого вартий ти. От парадокс – ситуація надзвичайна, а

почуваєшся, неначе риба у воді, адже не маєш права на помилку. І тобі це

подобаєшся. Бо розумієш: це – справді твоє. Ти потребуєш таких відчуттів,

отого неймовірного адреналіну. Тебе ніби щось туди веде, кличе. І ти вже

не хочеш та й не можеш жити інакше”.
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Пам’ятаю, як рік тому, святкуючи в колі друзів Новий рік, Сергій Дзюба

оповідав неймовірну історію, яка трапилася особисто з ним. Письменник

познайомився з дівчиною, котру врятувала від загибелі... його книжка.

Тоді ми були настільки вражені почутим, що порадили колезі неодмінно

розповісти про це своїм читачам та слухачам. Адже спочатку всі його

передачі звучали в ефірі радіо „Новий Чернігів” та всеукраїнського радіо

„Мелодія” і не раз повторювалися на прохання жителів (причому

деякі, найкращі, лунали в ефірі по 8&10 разів!), потім друкувались у

всеукраїнській та місцевій пресі, обговорювалися на творчих зустрічах

літератора (до речі, торік Сергій Дзюба провів 18 презентацій у дев’яти

містах України).

І тільки після цього письменник підготував нову книгу – „Заєць, мавка

і кулемет”, в якій замість післямови вмістив зворушливу історію про

дивовижні мандри своєї казкової повісті „Кракатунчик – кленовий бог”,

юної Оленки, її хороброго приятеля Олеся та вірного собаки Кур’єра. Я

переконаний: автор вчинив правильно, адже кращої післямови не зміг би

написати жоден літературознавець.

Вперше в Україні Сергій Дзюба започаткував одночасний випуск книг з

їх радіоверсіями. Немало шанувальників його творчості залюбки слухають

історії від талановитого письменника і журналіста не лише в громадському

транспорті та потягах, а й на відпочинку і вдома. Причому нерідко – всією

родиною. Адже аудіоверсії популярних книжок записані не одним чи двома

акторами (зазвичай, саме в такий тривіальний спосіб у нас і створюються

радіокниги). Ні! Про пережите безпосередньо розповідають автор і... самі

персонажі – реальні люди, які мешкають у Чернігові! Недаремно ж, коли

письменник відзначав 25&ліття своєї творчості у

музеї М. Коцюбинського, на свято завітали майже всі герої його

спецрепортажів.

Залишається додати, що „Заєць, мавка і кулемет” – 28 книга Сергія

Дзюби (поета, прозаїка, журналіста, дитячого письменника, драматурга –

автора 32 радіоп’єс, перекладача, пародиста, літературного критика,

упорядника 10 антологій і збірників сучасної української поезії та прози...).
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І, що цікаво, нова книжка, яка побачила світ накладом 5 тисяч примірників,

також (як і всі попередні!), присвячена його дружині – письменниці,

журналістці й науковцю Тетяні Дзюбі. Здається, нічого подібного в історії

української та й світової літератури досі не траплялося.

   Віталій Леус,

   м. Чернігів

ПОРУШНИК СПОКОЮ ПРО ЛОВЦЯ СНІВ
Сергій Дзюба. Ловець снів: Дивовижні люди, неймовірні історії,

які відбуваються насправді. Книга четверта з радіоверсією на CD�

диску. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2009. – 248 с.

Багато журналюг мають глибоке і святе переконання, що вони –

письменники. Так склалося історично, оскільки люди, які відчували в собі

потяг до письмарства, йшли або на філфаки, або на факультети

журналістики, причому на останні – охочіше, бо ті славилися дещо

більшою розкутістю, богемністю. Втім деякі особи з нестримним потягом

до писання часом помилялися дверима: закінчували філфаки, аби потім

усе життя працювати на ниві журналістики. Причому вперто проголошують

себе письменниками, незважаючи на те, що їхні опуси, м’яко кажучи,

художньо безпорадні.

От, наприклад, Олесь Бузина, який за будь&якої погоди й нагоди йменує

себе професійним письменником. Коли він був іще молодим чорнявим

хлопцем і писав українською мовою, його тексти були добротним письмом

журналіста, нарисами, які годилися для районних газет

(див. хоча б „Місто”). Його пізніші російськомовні тексти, публіковані в

бульварному „Бульварі”, взагалі скидалися на фраґменти, заготовки до

майбутніх творів (яскравий приклад – „Муха в меду”). Про ті так звані

журналістські розслідування, що вийшли окремими книжками, говорити

як про літературні твори взагалі не доводиться.

Другий яскравий приклад – журналістка Лада Лузіна. Тієї ж бульварної

закваски. У своїй збірці інтерв’ю „Як я була скандальною журналісткою”
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(2004) пані недвозначно заявляє: „Більше за все на світі я хочу „стати

письменницею…”, в ідеалі „писати, як Достоєвський”. Чи збулася мрія

Лузіної, можете судити з її романів – тих, які вже побачили світ.

А веду я так довго до того, що рецензія на книжку фахового журналіста

з Чернігова Сергія Дзюби „Ловець снів” мала з’явитися вже давно. Десь

тоді, коли книжку було названо серед лідерів першого кварталу в рейтингу

„ЛітАкцент – 2009”. Рецензія вчасно не з’явилася… Каюсь. Мої вуха у

вашому розпорядженні.

Це той випадок, коли треба визнати: головна біда таких книжок – у

їхньому малому накладі. Що таке 2500 примірників для цікавого читання, –

для книжки, в якій будь&яка вікова категорія від 16 і далі знайде щось своє,

що неодмінно вразить і – не побоюся пафосу, бо його нині відчутно бракує,

– надовго порушить спокій. Душевний чи розумовий. Це той випадок, коли

після прочитання книжки з вуст не зривається сакра(мента)льне „ну то й

що?”. Це той випадок, коли анотації до скороспілих романів&нотаток, у яких

наголошується, що авторка „захоплює й зваблює читача безкомпромісністю

сюжетів і правдивістю інтонації”, викликають щонайменше здоровий

скепсис. Бо ж авторка не захо& і не зва&, а тільки &плює і &блює. Зрештою,

„Ловець снів” – це той випадок, коли береш із купи новопридбаних книжок

одну, яка привабила тебе провінційно ґламурною обкладинкою, збираєшся

копирснути її оком на ходу, а потім ловиш себе на тому, що стоячи прочитав

ледь не половину. Втомилися нозі, схотілося кашки, але який там обід! Лягаєш

на канапу і вже не відриваєшся до кінця.

Мабуть, пафосу вже досить. Бо мені як письмакові, що звик працювати

в жанрі негативної рецензії, важкувато тримати так довго високу ноту.

Перейду до конкретики. На відміну від недописьменників/недожурналістів

(тобто якоїсь чортівні: „ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет”, якщо згадати

роскласика), автор „Ловця снів” не просто високопрофесійний журналіст,

а ще й незлецький письменник. Поет, дитячий прозаїк, пародист і епіграміст,

видавець і драматург, він є лауреатом багатьох визначних премій (ну, крім

Шевченківської, звісно). А як журналіст не програв іще жодного судового

процесу (має по кілька позовів на рік).
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Книжка „Ловець снів” – це третя частина (поки що) трилогії. Перед тим

іще були проекти „Тато у декретній відпустці” та „Як я був агентом ЦРУ”.

Все це – збірники спецрепортажів із радіоверсіями. Як зазначено в

розширенні до назви, – це неймовірні історії, які відбуваються насправді.

Це збірники інтерв’ю з людьми, повз яких ми сунемо вулицями, з якими

їздимо одними тролейбусами чи таксівками, з якими мешкаємо на одному

сходовому майданчику і яких, виявляється, зовсім не знаємо…

Я навмисно городив цю всю бодягу, не розкриваючи змісту книжки. Бо

ж її варто знайти й прочитати! Тобто – не лінуватися. Як Дзюба не лінується

відшукувати у своєму Чернігові та по інших мальовничих місцях України

неординарних людей. А деяких, як&от Ловця Снів, не лінується вмовляти

на інтерв’ю роками! Щоправда, дехто, як, наприклад, справжнісінька Пані

Кілер, розшукують його самі, але це не просто журналістська фортуна, це

наслідок його попередніх матеріалів (див. „Ідеальний злочин” у розділі

„Відомий… невидимка”).

В есеї „Реалізм як завершальна стадія постмодернізму” Карен Степанян

розмірковує, чому в текстах сучасників&постмодерністів „немає душі й

немає тієї реальності, в якій ми нині існуємо”. І як відповідь пропонує слова

польського літератора Чеслава Мілоша: „Для багатьох письменників

дійсність виявилася надто важкою”. Це неабияк стосується й нашої

вітчизняної літератури. Нині маємо бажання автора – а надто молодого –

втекти в абсурд, інферно, безфабульність, а то й безподієвість „внутрішніх

станів”, медитацію на власний пупок, графомарення чи й просто

графоманення…

Саме тому Сергій Дзюба, який через свій диктофон, а відтак і книжки

пропонує нам оте „живе життя”, оту „справжність”, за якою вже давно

відчувається „туга”, бачиться одним із найвартісніших літераторів нашого

часу. І слово „літератор” я вживаю тут невипадково. Бо ж у книжці бачимо не

просто інтерв’ю, а часом і белетризовані історії з життя (див. сентиментальне

„Знайшла собі тата” чи містично&моторошне „Передбачення”). Взагалі,

„Ловець снів” – книжка найбільш викінчена й вагома порівняно з двома

першими. І оскільки це, попри все, таки журналістика, можна пробачити й
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місцями нерівний, пунктирний стиль оповіді, й стилістичні огріхи. Втім у

цьому випадку автор не називає себе письменником, володарем форми.

А тепер – дещо для інтриги. Хто ж такий цей загадковий Ловець Снів?

Давній знайомий Сергія Дзюби, який має одну неймовірну особливість.

Він у своїх аж надто реалістичних (та не наркотичних) снах може

мандрувати в часі. Так, він на власній шкурі відчув, як його кілька століть

тому продавали в рабство; вчився фехтувати в похмурому середньовічному

замку; подорожував із мандрівними акторами… Більше того, в одному зі

снів він побував у Москві зразка 1918 року й на власні очі бачив, як есерка

Каплан стріляла в Леніна. Причому, як зізнається, сам вождь світового

пролетаріату його зовсім не вразив… Фантастика? Тоді як пояснити

стовідсотковий збіг вигляду міста Сочі, яке Ловець побачив уві сні й відвідати

яке йому вперше довелося набагато пізніше? Як пояснити те, що, побачивши

уві сні самогубство молодої незнайомої жінки, котра в його сні викинулася

з четвертого поверху, але залишилася жити – калікою на все життя, він,

скориставшись поміченими у сні орієнтирами, знайшов її помешкання й

відвернув трагедію? І таких збігів – безліч… Аж до виграшу в лотерею

п’ятдесяти тисяч гривень.

Захопливі також інтерв’ю з жінкою&кілером міжнародного класу, з

мандрівним екзорцистом, з охоронцями, працівниками спецпідрозділів

МВС, із людьми, які контактували з НЛО, зрештою, з чернігівцем – одним

із членів літературної бригади, яка продукує масові (чи, як модно казати,

попсові) детективи й видає їх у Росії… В кожному коротенькому тексті

постає жива людина й окрема життєва історія, котра часом змусить

усміхнутись, а часом – перехреститися…

Це, безумовно, читали б по всій Україні. В офісах, на кухнях і в тролейбусах.

Були б тільки відповідний наклад і система книгопоширення… Адже нова

книжка Сергія Дзюби – це не бузинячі колонки в „Сегодня”, які нібито

саркастично пережовують тему номера з другої шпальти. Це висока –

журналістика з присмаком сенсації. Це – гарантоване порушення спокою.

Олександр Стусенко,

м. Київ



421

Королі і «капуста»

ЗМІСТ
Замість передмови.......................................................................4

РОЗДІЛ І. Автостопом з Європи – в Океанію!
Автостопом з Європи – в Океанію!....................................................5

Гречанка............................................................................................91

Наша людина в Америці....................................................................99

РОЗДІЛ II. Боги вогню
Підводник.......................................................................................106

„Боги вогню”..................................................................................159

Оберіг Сергія Шаповалова.............................................................181

Новорічні ялинки до Африки привезли з Чернігова!.....................200

Звичайні герої..............................................................................205

РОЗДІЛ III. Що упало – те не пропало!
Неймовірні пригоди Дідів Морозів.............................................210

Прикольні Снігуроньки...............................................................213

Що упало – те не пропало!..............................................................216

„Ми починаєм КВН...”..................................................................220

„Подзвони мені, подзвони!!!”.........................................................225

Наш світ кращий з вершечка 150&метрової телевежі!.....................231

РОЗДІЛ IV. Чемпіони
Олімпійська чемпіонка....................................................................236

Марафонець...................................................................................242

Ця тендітна Аліна Бойкова..............................................................248

Мати красиве тіло можна навіть у 70 !.............................................251

Особлива привабливість жіночого футболу..................................254

Моржі.............................................................................................257

Преферанс – це спосіб життя!........................................................261

Зізнання Бога..................................................................................264

РОЗДІЛ V. Нові пригоди детектива Самарцева
Вампір............................................................................................265

Голос...............................................................................................297

Фізіогноміка................................................................................327

Страх..............................................................................................353

Таємна служба................................................................................376

Замість післямови
Дивовижний екстрим від Сергія Дзюби.........................................413

Порушник спокою про Ловця Снів...................................................417



Сергій Дзюба

422

Видання книги здійснено

за фінансової підтримки

депутата Чернігівської міської ради,

голови Новозаводської районної у м.Чернігові

організації Партії регіонів

Олександра Шкурата.

Книга побачила світ за сприяння:
шефBредактора журналу „Дніпро”

Євгена Юхниці,

мецената

Андрія Кравчинського,

головиBзасновника Благодійного фонду наукових

досліджень історичного середовища „ФоНДІС”

Миколи Звєрєва,

начальника регіонального медіаBцентру

Міністерства оборони України (м.Чернігів)

Валентина Буряченка,

  голови Чернігівської обласної організації Національної

спілки журналістів України, керівника Чернігівського

пресBклубу реформ

Ірини Мельник

Особлива подяка заступнику голови Чернігівської

облдержадміністрації Вікторові Тканку, який допоміг

видати сотні гарних книжок на Придесенні.



423

Королі і «капуста»



Сергій Дзюба

424

ЛітературноBхудожнє видання

СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ ДЗЮБА

КОРОЛІ І „КАПУСТА”

Неймовірні пригоди українця Павлюка

Книгу підготовлено до друку у регіональному

медіа�центрі Міністерства оборони України (м.Чернігів)

Три роки, чотири місяці і десять днів тривала дивовижна подорож мандрів&

ника&екстремала Михайла Павлюка. За цей час він проїхав автостопом Росію,

Казахстан, Китай, Лаос, Камбоджу, Таїланд, Малайзію, Індонезію, Бруней, Східний

Тимор, Філіппіни, В’єтнам, – понад 80 тисяч кілометрів! Самотужки, без про&

відників&тубільців, ризикуючи життям, підкоряв вершини найнебезпечніших вул&

канів, пройшов пішки сотні кілометрів лісовими нетрями і спав у наметі, насолод&

жуючись чарівною екзотикою нічних джунглів. Книга розрахована на широкий

загал читачів.

На обкладинці книги: мандрівник Михайло Павлюк поруч зі стародав�
ньою іспанською церквою на філіппінському острові Ромблон.

Редактор В.Буряченко

Технічний редактор В.Лозовий

Дизайн обкладинки А.Кульченко, верстка Г.Мазур

Комп’ютерний набір В.Ануфрієв

Коректори О.Штупун, О.Парій, В.Мисник

Підписано до друку 1.01.2011 р.

Формат 60X84/16. Папір офсетний. Набір комп’ютерний. Гарнітура TextBookC.

Умовн. друк. арк. ___. Умовн. фарбо&відб. ___. Обл.&вид. арк. ___.

Зам. № ___. Наклад 5000 прим.

Видавець В.Лозовий

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,

виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Серія ЧГ № 009 від 12 серпня 2008 р.


