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ir Artiomas Kutuzovas. Rytoj pakeliui paimsime iš bloko
leitenantą Morozą ir Valerą Sobčišiną.
Su Panda, Pelšu ir Barzda vėliau daug bendravome. Sania Čiuvakovas – puikus vaikinas, kiek jaunesnis už mane,
besišypsantis, turi labai geranorišką, net, sakyčiau, grakštų humoro jausmą, puikus vairuotojas. Vladas Naumenka
irgi puikus draugas, šaukimo metu – pasienietis, patikimas,
kaip jo АKМ su PBS.
Sania ir Vania porą dienų iki atvykimo į Nikolajivką papuolė į gerą mėsmalę Peskuose. Važiuodami trijų mašinų
su zenitinėmis savaeigėmis grupėje dėl gedimo jie užstrigo
vidury gatvės. Ir čia prasidėjo apšaudymas iš minosvaidžių, trukęs penkias su puse valandos.
Pasislėpti namuose nepavyko: visos durys buvo užrakintos, ant langų grotos… Įrankių plyšiams iškasti jie neturėjo.
Taip ir gulėjo gatvėje po medžiais, kol sunki mina nepataikė į namą – tik tada nusileido į rūsį.
Kai vienas iš vairuotojų vykstant šaudymui pataisė „Uralą“, vaikinai galėjo grįžti į 15-ąjį bloką. Pakeliui separai juos
dar iš tanko apšaudė. Nepataikė…
Igoris Kovalenka – nedidelio ūgio tvirtas 23 metų vaikinukas, būdamas šauktiniu tarnavo artilerijos koreguotoju. Iki karo mėgo alpinizmą, dirbo Zaporožėje cheminėje
gamykloje.
Per pietus užėjau pas motorizuotus šaulius iš Charkovo.
Beveik visi jau persikėlė kažkur į Donecko oro uosto rajoną,
liko vienos „bechos“ ekipažas – mašina buvo sugedusi. Dėl
gedimo ekipažas nedalyvavo nei „pirmuose“, nei „antruose“ Peskuose, ir į Avdijivką taip pat nepateko.
Vaikinai apsupo mane, vienas per kitą klausinėjo, ar tiesa, kad juos išsiųs šturmuoti Peskų?
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Na, aišku, dar 21 dieną prisiklausė baisių ką tik grįžusių
iš kruvino mūšio vaikinų pasakojimų ir dabar bijojo patekti
į mėsmalę.
– Ką jūs, kokie Peskai?! Mes juos dar prieš keturias paras užėmėme! Mūsų leitenantas vėliavą virš gyvenvietės
iškėlė…
Vakare palydėjome tankiukų koloną iš bazinės stovyklos
į 15-ąjį bloką. Technika telkiama smūgiui.
* * *
2014 m. liepos 29 d., šaukinys Teisininkas
Apie 17 valandą, po visą dieną nenutylančio artilerijos
pasirengimo, iš 15-ojo bloko pajudėjome į Avdijivką.
15-ajame paėmėme Valerą ir Liošą Morozą. Ten pagal
Kuopininko sprendimą sustiprinime iš mūsiškių liko tik
Vladas Pelšas Naumenka ir Sania Panda Čiuvakovas. Visi
kiti, be atostogaujančių, eina. Net Ženia Ščerbina spėjo –
grąžino jį specnazo kariai.
Už mazo vairo Rustamas. Jis būdamas šauktiniu tarnavo
79-osios desantininkų brigados vairuotoju. Kuopininkas su
juo kabinoje. Vania leitenantas atsisėdo į „motolygą“* pas
pulkininką Mikacą, pridengs brigados vadą. Mazo kėbule Meškinas, Romaška, Kosas, aš, Valera, leitenantas Lioša
Morozas, Storas, Pliuta, Kovalenka, Vania Mirošnikas, Kutuzovas ir Ženka. Iš ginklų – 4 šautuvai, PTRS, 11 automatų, 4 buožės. Maze mėtosi vienkartiniai granatsvaidžiai –
RPG-18 ir RPG-22.
* MT-LB (МТ-ЛБ) – daugiatikslis lengvai šarvuotas vilkikas „Objekt 6“ («Объект 6»)
(vikšrinis šarvuotis su kulkosvaidžiu PKT (ПКТ)).
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Priekyje juda tankai. Su
tankistais kaip desantininkė
ant šarvų išvažiavo Snežana
Potapčiuk, Pirmojo kanalo
kinodokumentininkė. Ji čia
jau kelios savaitės, kuria filmą apie mūsų puolimą, net
spėjo gauti skeveldra į galvą.
Kaukolė, atrodo, liko nepažeista, bet skeveldra įsmigo
giliai. Tik Snežka atsisako
važiuoti į karo ligoninę, nori
baigti darbą. Ją pačią reikėtų
filmuoti...
Su mumis šturmuoti Avdijivkos eina ir „Dešinysis sek- Prieš žygį į Avdijivką.
torius“ – apie 50 žmonių, vadovaujamų Jarošo. Dauguma važiuoja civiliniais pikapais,
pritaikytais karinėms reikmėms. Kai kuriose mašinose ant
savadarbių turelių pastatyti kulkosvaidžiai.
Apskritai „Dešinysis sektorius“ apsiginklavo gana spalvingai. Daugelis turi oficialius medžioklinius karabinus
AKMS MF*, perdirbtus iš kovinių automatų. Jie be automatinio paleidimo mazgo – negali šaudyti serijomis, bet
iš principo, jei automatinio paleidimo ašis liko, klausimas
išsprendžiamas per 5 minutes.
Kol važiavome, viena „Dešiniojo sektoriaus“ mašina sugebėjo apsiversti. Kažkas susilaužė ranką. Bet kolonos tai
nesustabdė.
Pagaliau dviejų žaliųjų ruožų sankirtoje kolona pasuko į
tarpą tarp medžių.

Vykstame į Avdijivką.

Avdijivkos pakraštys. Paminklas „Lėktuvas“, cerkvė...
Kažkur šone girdisi šaunamųjų ginklų šūviai.
Mūsų MAZ pakėlė vamzdžius ant bortų, visi įsitempę.
Kolonos priekyje staiga įsiplieskė susišaudymas – ir kolona akimirksniu atidengia škvalinę tankų ugnį. Nematau,
iš kur į mus šaudo, bet greitai orientuojuosi – pastebiu, kur
šaudo mūsiškiai: nuo daugiabučio sienų priešais kyla dulkės pataikius. Ir aš pradedu šaudyti į atlapotus išdaužytus
langus.
Vania leitenantas, išlindęs iš MT-LB liuko, šaudo vogus
kažkur į „žalumos“ pusę.
Pamažu susišaudymas nutyla. Kryžkelėse sustatomi šarvai. Į miestą siunčiamos mobilios grupės.
Greitai temsta. Gretimoje gatvėje girdisi springstančio
lengvosios mašinos variklio riaumojimas, automatų serijų

* AKMS MF (АКМС МФ) – Kalašnikovo automato modifikacija (modernizuotas, sulenkiamas) – Vinicos šautuvų gamyklos gamybos medžioklinis karabinas. (vert. past.)
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traškėjimas. Atėjo karys, pasakoja: mašina su separais spėjo
pasprukti į Jasinovatos pusę.
Išėjome į Avdijivkos pakraštį. Dešinėje, už pervažos, privatus sektorius ir kelias į Jasinovatą. Priekyje, tiesiai, už
penkių kilometrų – Doneckas. Žiūrint iš aukštai jis puikiai
matosi, net sutemus.
Į Donecko pusę veda bėgiai – kadaise ten galima buvo
nuvažiuoti tramvajumi...
Šalia plytinio naujos statybos daugiabučio – gerai įtvirtinta separų padalinio pozicija.
Palikta.
Apkasai, betoniniai blokai ir pertvaros, maišai su smėliu. Ant betono užrašas: „Reikia maišų, čiužinių!“ Minkštai
miegoti norėjo niekšai!
Šalia, gatvėje, sudegusios sprogimo išvartyto sunkvežimio liekanos, jo kėbulą, kol buvo gyvas, bandė savo jėgomis apšarvuoti. Tiesiai artilerijos sviedinys pataikė. Greičiausiai „Gradu“ šaudė, nes jei būtų SAU – separų mašinytė
būtų išnešiota į skutus.
Perėjome visą Avdijivką, išėjome prie viešbučių ir restoranų komplekso „Caro medžioklė“. Tamsu, aišku, bet vieta
tikrai išskirtinė: baseinas, mažas zoologijos sodas su povais,
prižiūrėti medžiai...
Palikome „Medžioklėje“ sustiprintą manevrinę grupę –
tankai, BMP, motorizuoti pėstininkai. Vadas sustiprino įgulą trimis mūsų snaiperiais – išlaipiname Poliutą, Kovalenką
ir Kutuzovą.
Brigados vadas btru išvažiuoja į vadavietę. Jį lydi Meškinas ir Vania Mirošnikas.
Mes liekame Avdijivkoje – rytoj laukia totalus miesto
valymas.
Avdijivka. Užimtas separų atramos punktas.
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