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…прычым любы падобны слоўнік,
якой бы ні была яго глыбіня,

уяўляе сабой код. Паколькі сама
нашая псіхея (як цяпер лічаць)

структураваная так, як мова.
Мала таго, чым глыбей мы апус-

каемся ў нетры чалавечай псіхікі, 
тым болей разрэджанымі робяц-

ца прабелы паміж знакамі.

Ралан Барт. «Рыторыка вобраза»



ЧАСТКА ПЕРШАЯ
БАРЫГА1

— Разумееш, гэта ўсё твар. Выраз, вочы, лоб. Вось глядзі,
— я абапёрся на стойку і падаўся наперад, штурхануўшы
куфаль, з якога долу пырснула піва, але падхапіў, не даў
кульнуцца, не такі ўжо п’яны. — Дык вось. Зазірні ў мае
блакітныя вочкі. Ці ты можаш дапусціць, што чалавек з
такімі сумленнымі вачыма гандлюе наркотыкамі?

Бармен пасміхнуўся і паўтарыў за мной:
— На-лы-ко-ты-ка-мі. — Цяжкавата яму даецца гук «р».

Мабыць, прыцеляпаў з кантонскага поўдня Кітая.
Я не ведаю, ці ён разумеў, што я балбачу. З кітайцамі

наогул складана. Ніколі не ўцяміш, калі яны разумеюць, а
калі толькі ўдаюць, што разумеюць. І пагатоў ніколі не
прачухаеш, калі яны цябе не разумеюць, а калі толькі
ўдаюць, што не разумеюць. Гэты выглядаў так, як і павінны
выглядаць бармен у кітайскім бары пасярод Чайна-таўна
Варшавы ў блаславёны наш год чатыры тысячы сямсот сорак
першы (год Свінні). А выглядаў ён цалкам абыякавым.
Апрануты быў у джынсы «Big Star» і пола «Le Coq», хаця тып
ягонай асобы болей адпавядаў «Zara China». Верхні гузік на
пола зашпілены. Дарэчы, ужо гэта мусіла мяне
насцярожыць. Сцеражыцеся людзей з пола, зашпіленымі на
ўсе гузікі.

Пайсці ў бар і насвінячыцца там півам — дакладна не
тое, што варта рабіць адразу пасля таго, як закупіў
прыблізна сто дозаў агульным коштам да сямі тысяч новых
юаняў. І ўжо пагатоў гэта не тое, што варта рабіць перад
тым, як скочыць у цягнічок дадому, дзе праз гадзіну —
мытня, сабакі, «сабакі», сканеры і Дзяржнаркакантроль. Але
ў мяне свае прыёмчыкі.

Да таго ж — традыцыя. Кожнага разу пасля паспяховага



закупу я іду ўглыб Чайна-таўна і выпіваю два пераможныя
куфлі піва. Гэтым разам куфляў, каб іх чорт узяў, выйшла
крышачку болей за два. Вось і растрашчаўся.

— Як цябе зваць? — чацвёрты раз запытаўся я ў
бармена.

— Іван. Ваня я! — Ён ветліва пасміхнуўся. Яны заўсёды
кажуць, што яны — Вані, калі бачаць перад сабой рускага.

— А якое тваё сапраўднае імя?
Ён сказаў нешта, але я, як заўсёды, не змог нават

паўтарыць, не тое што запомніць. Ды і навошта мне яго імя?
— Давай яшчэ адзін, цёмнага, — папрасіў я. Папярэдні

куфаль неяк скончыўся — я нават і заўважыць не паспеў. Не,
я кажу, не быў я п’яны! Раней пасля паспяховага закупу я
ішоў да туркаў і паліў кальян з добрым ганджубасам.
Варшава стала значна прывабнейшай пасля таго, як траву ў
ёй дазволілі, а кебабы — забаранілі. Але кальяны тыя,
кажуць, шкодныя для здароўя. Дык займеў, бачыце, звычку
адзначаць півасікам.

Вы можаце спытацца ў мяне: ці я хоць каштаваў калі тое,
чым гандлюю? Няма дурных! Дый Дзяржнаркакантроль
пазнае наркота адразу ж. Гэта накладае адбітак. Калі вы ў
тэме, зразумееце. Калі не — з вамі і размаўляць няма пра
што.

— Твар, ён жа…  — працягнуў я размову з барменам,
якой той, здаецца, са мной не вёў. — Ён жа ўбірае ў сябе ўсё,
што робіш. Вось, бачыш ты, я тут піва насмактаўся. Добры
фізіягнаміст адразу схільнасць да піва па маім мардаглядзе
пабачыць. А там жа такія фізіягнамісты! — я з павагай
пахітаў галавой.

Кітаец настолькі страціў цікавасць да маіх разваг, што
павярнуўся да Net-візара, па якім ішло ці то ток-шоу, ці то
прагноз надвор’я — гэта ў кітайскім вяшчанні заўсёды
складана зразумець. Я крытычна агледзеў сябе ў люстры,
што месцілася за стойкай кнайпы. Тып асобы —



«Marks&Spenсer» з лёгкім дотыкам рамантыкі «Tommy
Hilfiger». Сталёвыя вочы. Па-юначы ружовыя шчокі. Ці то
студэнт апошніх курсаў, ці то малады выкладчык. Магчыма
— пастар-пачатковец у храме «Boss Hugo Boss». А можа —
гандляр у буціку. Карацей, шэраг асацыяцый складаецца
выключна з пазітыўных, прывабных прафесій, карысных
для грамадства. Галоўнае не пасміхацца. Усмешачка ў мяне,
кажуць, як у занадта разумнага чалавека. А гэта да
блакітных вочак і ружовых шчочак не пасуе.

— Вось што. Тварам я падобны да выдатніка! Я гэта
ведаю. Яны гэта ведаюць. На мытні яны пабачаць твар
добрага, чыстага чалавека, які праз нясхільнасць да
алкаголю добра нажлукціўся ў ваўскай піварні — ну што ж,
можна зразумець. У іхнім свеце так робяць. А хто насамрэч
знаходзіцца перад імі — застанецца між мной і табой.
Разумееш, Ванечка, твар — мой асноўны актыў у жыцці! Бо,
калі што, на першым жа кардоне загрымлю! А ты кажаш…
«Ванечка» працягваў мяне ігнараваць, і мне захацелася
прыцягнуць ягоную ўвагу.

— За ўсё жыццё, Ваня! Ні разу не трапіў! А езджу праз
кожныя тры-чатыры месяцы апошнія пяць гадоў. Ні разу! —
тут я раптам зразумеў, што зараз абасцуся. Чорт бы яго
пабраў, тое піва, яно заўсёды паведамляе пра тое, што варта
ісці ў прыбіральню, тады, калі ў прыбіральню ўжо трэба не
проста ісці, а бегчы. І я пабег, пакінуўшы — першы раз за
ўвесь дзень! — заплечнік са ста дозамі агульным коштам да
сямі тысяч юаняў без дагляду.

«Я хуценька, — сказаў я сам сабе, калі ўжо зачыніў
дзверы ў прыбіральню. — Дый каму тут, у Варшаве,
патрэбныя тыя сто дозаў? Тут яны не каштуюць нічога.
Нічога — гэта значыць ну зусім нічога. Меней за 50 еўра за
ўсё. А там, на радзіме, у Мінску, у кітайскай Расіі, я за іх
атрымаю праз дробны гандаль — шэсць, не, не меней за сем
тысяч юаняў, пры тым, што за адзін новы юаньчык, як вы



ведаеце, даюць 1,36 еўра, віншую цябе, дружа, добра
падняліся за сёння!

Тут вы, вядома, спытаецеся, дзе набываў. І думаеце, што
я вам нічога не раскажу. Але я раскажу, падрабязна. Хадзіце,
набывайце! Спрабуйце ўвезці! У Брэсце вас прымуць,
пратрымаюць дваццаць дзён да суда ў каталажцы, побач з
завашыўленымі заходнееўрапейскімі мігрантамі, што
сунуцца на тэрыторыю Паднябеснай у надзеі зарабіць якіх
тысячу еўра на булёны «галіна бланка», каб было што есці
на старасці. Пасля гэтага суд ці прызнае вас дылерам, якім,
як разумееце, я і ёсць, і прысудзіць вам заслужанае
смяротнае пакаранне, ці палічыць, што набывалі для сябе, і
вызначыць меру пакарання ад шасці да дзесяці гадоў
«страгача». Таму запісвайце, запісвайце!

У Ваве выходзіце з сутарэнняў вакзала, бачыце хмарачос
Палаца культуры і навукі, пераўтвораны ў храмы-буцікі (я
заўсёды набываю нешта з паўночнага ўваходу, у каплічцы
«Hermes»: іх апошні ролік «Temptation is salvation»,
натуральна, прымусіў мяне плакаць: такія жарсці, такое
пачуццё даравання ўсіх грахоў у канцы! Гэта святасць як
такая! Гэтыя шчырыя людзі сапраўды вартыя тых грошай,
якія просяць за набліжэнне тваёй бледнай асобы да іх
іконаў! Як вы разумеце, грошыкаў, каб уратаваць сябе
закупкай поўнага гарнітура «Hermes», на няшчасных мінскіх
наркотах я пакуль не зарабіў, дык набываю дараванне па
дробязі: гузікі, асадку, ёсць нават гальштук, які, што праўда,
няма з чым апрануць. Я веру, што гэта добра для кармы.
Што добра апрануты чалавек сапраўды, як кажуць у
рэкламе «Reserved», абавязкова трапіць у рай. Шопінг-
уратаванне — супер-рэлігія, дарма што ў нашай
Паднябеснай не распаўсюджаная).

Але вы мяне не слухаеце.
Дык вось, праходзім паўз храмы, ідзём да ранча

«McDonald’s», дзе пасвяцца соевыя быкі і ўсіх пужае рэклама



«Падумай, як ты будзеш выглядаць пасля смерці», дзе ў
труне ляжыць свежанькі, не раўнуючы сінтэтычная
гародніна і вечная бульба-фры, нябожчык. Файная ідэя —
прывабліваць спажыўцоў, якія дбаюць адно пра свой выгляд,
думкай, што праз макдональдсаўскія кансерванты іх цела
ніколі не сапсуецца. Але і страшна, брр!

Недзе тут канчаюцца «добрыя кварталы» і пачынаецца
Турэччына. Смажаць мяса, прадаюць на вагу джынсы
«Mavi», глытаюць агонь, піхаюць сувеніры з Парыжа і
Памукале. «Зніжка! Зніжка!» — крычаць наўздагон,
выкрываючы тую простую праўду, што гандлююць яны не
таварам, а таннасцю, магчымасцю за шэлег набыць тое, што
нікому не трэба. У кожнага свой мерчандайзінг. Кажуць, тут
жывуць не толькі туркі з турчанкамі, але і мараканцы,
эфіёпы ды пакістанцы. Адно што я іх не адрозніваю: для
мяне ёсць рускія і ёсць кітайцы. Усе астатнія — на адзін твар.
Тут гэтых твараў мільён. І ўвесь мільён усміхаецца. Праз
паўгадзіны — галава кругам. Адно слова —
мультыкультуралізм. У нас — сіналогія, у іх —
мультыкультуралізм.

Тут трэба спыніцца, бо інакш канчаткова згубіцеся,
прымеце іслам і не заўважыце, як пачняце гандляваць
сувенірамі з Памукале. Запытайцеся, як прайсці да ракі, і
пры гэтым пастарайцеся нічога не набываць. І не дайце
зацягнуць сябе ў «Дом знаёмстваў»: сэкс будзе самы
звычайны, з якой-небудзь задрыпанай францужанкай, якая з
усіх сілаў будзе выдаваць сябе за экзатычную іранку або
афганку.

Паміж турэцкім кварталам і ракой знойдзеце вялікі
чырвоны іерогліф «Народ», якім адкрываецца ўваход у
жоўтае гета. Варшаўскі Чайна-таўн выглядае амаль так, як і
мінскі: быццам бы вялікі азіяцкі рынак пусціў карані і
ператварыўся ў вёску. Адно што ў Ваве «чайнік» плоскі,
усяго на адзін паверх.



Я не буду вам рэкамендаваць набываць стаф2 у нейкага
канкрэтнага кітайца: па-першае, вы ўсё роўна яго не
знойдзеце, бо арыентавацца тут немагчыма, нават маючы
дакладныя GPS-каардынаты. Па-другое, стаф усюды
аднолькавы. Так, як і кошты.

Спачатку ў вас запросяць адзін еўра за скрутак. Вам
трэба скрывіцца і пайсці да выхаду. Тады вам прапануюць за
75 цэнтаў. Дарэчы, 75 цэнтаў за адну дозу ў Варшаве —
добры кошт. Але паслухайце мяне: тут трэба рэзка
абярнуцца і сказаць: бяру 100 за 50 еўра. А перад тым
найперш запэўніць сябе, што гэта — добры кошт. І што калі
гэты кошт не прымуць, то вы адсюль пойдзеце. Толькі тады
спрацуе. Інакш давядзецца браць усё ж за 75. Ці сыходзіць.
Што таксама варыянт. Бо вы ж ведаеце: гэтыя 100 за 50 — для
мяне. Для майго твару выдатніка і маіх блакітных вочак.
Калі хочаце даведацца, які кошт будзе для вас добры, —
сыдзіце з дзесяці кітайскіх крамаў. У адзінаццатай вы
зразумееце, якая сума — для вас.

Гэтым разам, дарэчы, абышлося без звычайнага цырку з
гандляваннем і збіваннем кошту да палавіны. Што таксама
мусіла мяне насцярожыць.

Я знайшоў стандартны кітайскі стаф-трэйд: у крамах,
дзе прадаюць тое, на чым я спецыялізуюся, звычайна да
гары гандлююць таксама каляндарыкамі, кніжачкамі з
прадказаннем лёсу, папяровымі робатамі, старадаўнімі
радыёпрымачамі, з дапамогай якіх, калі доўга шукаць,
можна пачуць голас продкаў, каторыя скажуць табе, чым
трэба гандляваць, каб хутка зрабіцца мільянерам;
кілімчыкамі для медытацыі, кімано з драконамі, люлькамі
для опіуму, цытатамі з Маа і Лаа-Цзы, цудадзейнымі
партрэтамі нейкіх старых — трэба быць кітайцам, каб
прачухаць, што гэта за старыя і якая ў іх там цудадзейнасць.
За шыбамі вітрын, калі ў іх наогул ёсць шыбы і вітрыны,
выкладзены пукі сухіх зёлак, карані жэньшэню, вязанкі



фазан-травы, счарнелыя яшчаркі. Я, дарэчы, так і пазнаю
сваё месца, па гэтых яшчарках і травінках.

Тут на ўваходзе стаяла «латарэя ўдачы» — барабан,
кінуўшы ў які 2-еўравую манету, можна атрымаць
паперчыну з надпісам «beter livin», «beter hels», каторыя
нібыта самі сабою гарантуюць «лепшае жыццё» ці магічнае
«паляпшэнне здароўя». Ага, шукайце дурня! У мяне і так
няма крыўды ні на жыццё, ні на здароўе! А каб і была — не
праз кітайскую латарэю шукаць збаўлення. А праз
высокадухоўны храмбуцік «Hermes», калі вы мяне
разумееце.

Стары гандляр сядзеў за прылаўкам і практыкаваўся ў
пісанні іерогліфаў. Чарніла, маленькі кавалак шэра-
жоўценькай акварэльнай паперы памерам з дзіцячую
далонь. Накрэмзае іерогліф і адразу паперчыну — у смецце,
бярэ новую.

У памяшканні панавала такая цішыня, якая можа
панаваць толькі ў маленькай кітайскай крамцы, каторая
гандлюе такой лухтой, што гандаль той не мае ніякай
камерцыйнай выгады. Каля старога стаяў сапраўдны
механічны гадзіннік — ён цікаў, як у рэкламе «Breitling», вы
можаце ў гэта паверыць? Механічны гадзіннічак у наш
асветны 4741 год!

Я павітаўся і запытаўся, ці ёсць у яго «чарніла дахоўка»?
Але ён майго гумару не зацаніў і працягваў моўчкі вадзіць
пэндзлем па паперцы. Тады я запытаў без хітрыкаў: ці ёсць
стаф? Той падняў галаву і сказаў, на добрай польскай:

— Ведаеш, чаму я практыкуюся маляваць іерогліфы на
маленькай паперцы?

Я гарэзліва ўсміхнуўся і адказаў:
— Вядома ведаю, дзеду! Бо папера дарагая як трасца, а

ты абыходзішся з ёй неэканомна! Ты б хоць з другога боку
маляваў! А то што такое? Адзін іерогліф на аркушык — і ў
сметніцу!



Ён рассмяяўся і намаляваў: «лаавай»3. Працягнуў мне і
растлумачыў:

— Калі ў цябе маленькая паперка, маляваць значна
цяжэй. Бо пэндзаль упіраецца ў краі, рука не можа набыць
сілу і хуткасць. У маляванні іерогліфаў галоўнае — хуткасць
рысы. Менавіта яна забяспечвае дынаміку і пругкасць.

Я хмыкнуў, як той механізатар у раённым мастацкім
музеі, якому расказваюць, чаму рэпрадукцыі з Джакондай
нельга прымалёўваць вусы.

Той на мой прыхаваны сарказм не звярнуў увагі.
— Наша жыццё — менавіта такая спроба ўціснуць

мастацкую прыгажосць у межы маленькай паперчыны. —
Ён падняў галаву. — Мне ўжо 80 гадоў.

Мне падалося, што апошні сказ ніяк не стасаваўся з
папярэднімі.

— Каліграф — заўсёды воін, — працягнуў ён. — А воін
бачыць, хто перад ім: селянін ці вялікі майстар ляза, бо праз
такое разуменне воін, сустрэўшы сур’ёзнага суперніка,
застанецца жывы. — Ён пільна агледзеў мяне. — Але я не
каліграф і не воін. Я проста гандляр, які найлепшыя гады
змарнаваў на продаж барахла ў халоднай краіне, сярод
неадукаваных варвараў, якія не адрозняць тэракотавы
імбрык ад глінянага. Паперка, на якой я маляваў уласнае
жыццё, амаль скончылася, а жаданне пакінуць па сабе
прыгажосць засталося.

Я трохі замардаваўся яго слухаць і ўсё спрабаваў
зразумець, на які час разлічаная гэтая «лекцыя». Старыя
кітайцы, як сядуць на твае вушы, могуць балбатаць
гадзінамі. А ў мяне цягнік. І перад тым яшчэ трэба налізацца
півам.

Ён узняўся, падышоў да вялікай драўлянай шафы,
пакрытай чорным лакам, і пацягнуў да сябе адну з яе
шуфлядаў. Там — на ўсю даўжыню — былі выкладзеныя
скарбы, на якія ў Мінску можна было б набыць палову



горада. Стаф быў не скручаны, паперкі розных памераў,
большасць пісанак выведзеныя чарнілам і пэндзлем, не
выключаю — тым самым дзедам.

Выходзіць, ён сам быў вытворцам: звычайна дылеры
гандлююць тым, што зроблена на спецыяльных фабрыках,
дзе сотні кітайцаў, у антысанітарных умовах, — ну вы
сацыяльную рэкламу Дзяржнаркакантролю па Net-візары
бачылі, працяг ведаеце. Літаркі былі роўнымі і
разборлівымі, бо часам ні слова не зразумець, кліенты
жаляцца. А тут радкі — як пад лінейку. Я разабраў некалькі
слоў і таропка адвёў позірк.

Кажу ж, я не ўжываю, мне нельга.
— А таму давай так, — ягоныя рукі церабілі паперкі,

мацалі іх, праводзілі пальцамі па радках. — Выбірай сабе
тавар, кошт называй сам.

Ён хвілінку падумаў і дадаў:
— Дзіўная ў вас краіна, што вось гэта лічыцца

наркотыкам.
— Краіна дзіўная не «ў вас», а ў нас, дзеду! — падхапіў я.

— Бо мы ж у адной краіне жывём.
Я хуценька, гледзячы паўзверх паперак, каб не

зачапіцца вокам — бо яшчэ раптам торкне і павалачэ, —
адлічыў сто дозаў, склаў іх у стосік ды паднёс дзеду. Той
пачаў быў іх скатваць у стандартныя скруткі, якія прасцей
перадаваць кліенту з далоні ў далонь пры пушынгу, але мне
ў галаву прыйшла нечаканая ідэя. Я вырашыў выпрабаваць
лёс і яшчэ раз пераканацца ў сваіх звышздольнасцях на
мяжы. Ці не, можа, я проста не мог чакаць, пакуль ён складзе
кожную з іх. Бо ўвесь гэты час давялося б слухаць ягоныя
натацыі. Пра краіну і іерогліфы. Я мудрасць люблю, але
толькі ў межах ток-шоу па Net-візары. Тут я мудрасці не
замаўляў.

— Не трэба круціць, — сказаў я яму. — Так павязу. Мяне
ніколі не правяраюць.



Ён паглядзеў на мяне здзіўлена, мабыць, за ўсё жыццё
такога дзівака не бачыў. Я ж хутка пераклаў стаф у дзве
столкі і такім вось пякельным стосікам паклаў у заплечнік —
від быў цудоўны, як з моста праз Віслу: наркотыкі займалі
большую частку месца ўнутры. Тут не трэба было шукаць.
Трэба было толькі расшпіліць. Дзевяноста працэнтаў
пасажыраў чуюць патрабаванне расшпіліць валізы на мяжы.
І адкуль жа, ну скажы, адкуль у мяне была ўпэўненасць, што
я апынуся ў ліку 10 працэнтаў тых, да каго не прычэпяцца
нашыя кітайскія мытнікі?

— Вось табе 50 еўра, дзед, — ганарліва сказаў я і
працягнуў яму вясёлкавую купюру.

Мне здаецца, пра мяне як чалавека шмат кажа той факт,
што, пачуўшы прапанову назваць кошт самому, я даў
гандляру дастатковую суму. Прынамсі, мне прыемна так
думаць — што гэта многа пра мяне можа сказаць. Кажу ж: я
берагу выраз выдатніка на сваім твары. Крыўдзіць дзядоў,
што вырабляюць адзін з самых моцных у свеце наркотыкаў,
— значыць псаваць гэты твар выразам празмежнай
карыслівасці і прагі да грошай. Вы кажаце, што дзіўна такое
чуць ад пушара і кантрабандыста? Ну, у кожнага свае
заганы. Калі адчую пляму на сумленні, зраблю набытак-
ахвяраванне ў капліцы «Hermes».

І вось што я думаю цяпер, разбіраючы, як усё дзіўна
закруцілася. Ці не гэты дзядок мяне здаў? Ці выпадкова я
апынуўся ў тым бары, дзе насмактаўся піва, як кажан крыві?
Ці не трэба было лепей маўчаць пра свае звышздольнасці?
Бо не здарылася б усёй той гісторыі!

Ці, можа, наадварот, варта было? Як ён казаў?
Маленькая паперчына, руцэ складана набыць хуткасць і
моц, каб намаляваць пругкую прыгажосць? Ну, чакайце.
Неўзабаве і пругкасці, і прыгажосці тут стане столькі, што
ажно горлам пойдзе.

Пакуль жа я, ну не такі ўжо п’яны (хацеў бы гэта



падкрэсліць!), трохі хістаючыся, але ўсё ж такі самастойна
стоячы на нагах, вяртаўся з прыбіральні ў кнайпу. І бармен у
пола «Le Coq», зашпіленым на ўсе гузікі, глядзеў ці то ток-
шоу, ці то прагноз надвор’я, сценкі ванітна калыхаліся, на
стойцы стаяў недапіты куфаль з цёмным «Лехам», а на доле
ляжаў заплечнік са скарбамі. І вось я расплаціўся за піва,
паспрабаваў растлумачыць, што ў нашым расійскім Кітаі з
тых, хто носіць «Le Coq», вельмі смяюцца, бо «кок» — гэта ж
«певень», а «певень» — гэта «петух», а «петух» — гэта… але
тут я страціў думку, яшчэ раз расплаціўся за піва (бармен
быў бы не супраць, каб я расплаціўся і тройчы), закінуў на
спіну заплечнік, здзівіўся таму, што ён выявіўся досыць
цяжкім, увесь мой вес-ты-булярны апарат разгайдаў, сабака,
і я, нахіліўшыся трохі наперад, каб не кульнуцца назад,
зрабіў крок, і з першага разу трапіў у дзверы…

Я выйшаў прэч, у кастрычніцкую, празрыстую,
крыштальную Варшаву. Горад, у якім шмат неба і няшмат
аблокаў, дзе ў мастоў — шырокія плечы, а ў будынках
адлюстроўваецца болей сонца, чым ёсць на небе. Дзе столькі
прасторы, што сэрцу робіцца цесна, а нагам хочацца ісці ва
ўсе бакі адразу; і асабліва пранізлівую асалоду прыносіць
думка, што твой заплечнік бітма забіты паперчынамі з
якаснай, адборнай, мацнейшай за ЛСД, мовай.

ДЖАНКІ4

Як я ўпершыню бабахнуўся мовай? Вядома, помню.
Першага пацалунку не помню, а вось тую ноч помню добра.
Гэта — як першы сэкс, першая бойка, першы прачытаны
тэкст Платона.

Толькі стоп, стоп, стоп! Давайце адразу дамовімся, mеs
amis: ніякай пагарды. І ніякай спагады. Мне не трэба вашага
саплівага спачування. Я — не наркаман. Чаму?

1. Мова не выклікае прывыкання. Медыцынскі факт.
Паразмаўляйце з любым доктарам па-за межамі ягонага



ўтульнага кабінеціка, дзе кожнае ягонае слова запісваецца
Меднаглядам, і ён вам усё па-сяброўску растлумачыць. Мова
ўздзейнічае адразу на псіхіку, абмінаючы цела, таму ніякай
інтаксікацыі ў прынцыпе немагчыма. Няма інтаксікацыі —
няма і абстыненцыі, як казаў адзін мой сябраджанк з
дыпломам медвучэльні, пакуль яго не ўзялі за дупу. А раз
няма абстыненцыі, то я — ніякі не торч. Dixi et animam meam
levavi5! Ці, можа, нават — et animam meam salvavi6!

2. Я ў кожны момант магу кінуць. У маім жыцці былі
некалькі тыдняў, калі я стала не ўжываў. І не цягнула.
Адзіная прычына, з якой я зноў вяртаўся да мовы, — тое,
што жыццё без яе — нудная халера. Паглядзіце навокал.
Калі вас усё задавальняе, вывучыце тры мовы, прачытайце
падручнік па гісторыі філасофіі і зноў паглядзіце навокал.
Рана ці позна вы будзеце побач са мной, I swear7!

3. Акрамя момантаў, калі я пад уздзеяннем, я цалкам
адэкватны. Тое, што я з вялікай перыядычнасцю ўжываю, не
сапсавала маіх інтэлектуальных здольнасцяў. Я б нават
сказаў, палепшыла іх.

4. Так званы «моўны псіхоз» — дурка, якую прыдумаў
Дзяржнаркакантроль, каб вы тырчэлі на тых драгах8, якія
прадае дзяржава: бухле, канабісе і медычных апіятах.

Дык вось, той вечар. Не, ну як? Вядома ж, я чуў пра мову
да гэтага. У тым сэнсе, што «ніколі-ніколі не спрабуй, бо
адразу захварэеш на СНІД і паралельна зробішся
підарасам». Але паколькі галава ёсць, то цягнула. Як у
Марка Твэна тых хлапцоў цягнула папаліць люльку. Бо гэта
ж прыкмета дарослай сапсаванасці. У маладосці нам усім
хочацца быць сапсаванымі, а калі мы сталеем і сапраўды
псуемся, то цягне да той наіўнай цноты, якой адзначана
маладосць.

Мая гісторыя падобная да большасці такіх гісторый. Так,
начны клуб. Так, гучная музыка. Але — і дзяўчына.

Тады папулярным месцам быў «CocoInn» на



Камсамольскай, раён — той яшчэ, самая мяжа з Чайна-
таўнам: літаральна квартал наперад — і пачынаецца
мурашнік мінскага «Шанхая», куды, як я лічыў тады, беламу
чалавеку пасля шостай вечара заходзіць небяспечна, бо
пусцяць на чоўмень9. А тут — апошні бастыён буржуазнага
дэкадансу: жывы старасвецкі джаз, можна пабачыць
чалавека з гітарай і сапраўдным саксафонам. Інтэр’ер —
чорнае з золатам, крышталь, агонь, топлес-афіцыянткі ў
венецыянскіх масках, на ўваходзе — абавязковы сэк’юрыці ў
строгім «бандыцкім» гарнітуры з галавой белага труса —
такі прывецік са свету старажытных ЛСД-прыходаў, калі
Еўразія, перш чым закінуцца псіхадэламі, яшчэ чытала
Люіса Кэрала (цяпер тыя часы даўно мінулі, хто такі Кэрал
— ніхто з чандалаў10 не памятае, але белыя трусы ў нашай
вёсцы ў трэндзе, ды толькі што яны значаць — хер хто
растлумачыць). На сценах — дрэнна намаляваны Обры
Бэрдслей, bar-стэнд стылізаваны пад art nouveau — карацей,
безгустоўшчына і аграгламур з прэтэнзіяй. У Токіа такія
клубы былі 30 гадоў таму, у Пекіне — 20, да Новасібірска ды
Сярэдняга Кітая дабраліся гадоў 10 назад, а цяпер па інерцыі
дакаціліся і да ўскрайкаў імперыі — да нас, да Масквы, да
таго балотнага Піцера, дзе, як кажуць, ніхто без памылак па-
кітайску не размаўляе.

Я прыцягнуўся ў той клубэшнік у выпадковай кампаніі,
якая, здаецца, сабралася толькі таму, што на чацвярых
таксоўку ўначы браць танней: праз паўгадзіны ўсе, выпіўшы
па кактэйлю, разышліся па розных кутках клуба, а яшчэ
праз гадзіну людзей стала столькі, што вольных куткоў не
засталося, усіх прыціснула адно да аднога, танчылі шчыльна,
плячук да плечука. Граў Майкл Джэксан finalized by FJ Lee
— сівая мінуўшчына, накладзеная на кітайскі data-псіхоз. І
вось тут мне робіцца неяк складана апісваць, бо магію, вы
ведаеце, неяк цяжка пераўтвараць у словы.

Карацей, уявіце: цямрэча, бліскавіцы страбаскопаў і



digital fires, музыка, якая залазіць пад скуру. Якраз тая самая
пара, калі не трэба нічога дадаваць, каб быць тут і цяпер;
кайф як такі, запоўненасць і асэнсаванасць быцця.
Прасвятленне. Недзе паміж поўначчу і другой раніцы
заўсёды ёсць такі кароткі момант, калі з’яўляецца адчуванне,
што ўсе навокал — браты і сёстры, што ты — не самотная,
адрыгнутая Сусветам істота (як ёсць насамрэч), але —
патрэбны некаму жывы чалавек.

І вось у момант гэтага сэнсуальнага зацямнення побач
намалявалася такая спрытная сучачка: доўгія ногі,
пажадлівыя вусны, кароткая прычоска, узрушаны бляск
вачэй. Чарнявая. І — божухна — як яна рухалася! Я раптам
адчуў, нібыта мы з ёй ведаем адно аднаго мільён гадоў, так
глыбока, як не могуць ведаць такія недасканалыя істоты, як
людзі, век якіх — хуткабежны, што ў матыля. Вось цяпер мне
падумалася: нам дастаткова было кароткай размовы, каб
ілюзія развеялася. Размовы хаця б пра Бэрдслея. Ці пра
такійскія клубы, у якіх дурніца, вядома ж, не была. Але
размовы словамі не адбылося. Мы размаўлялі целамі,
позіркамі, рытмам рухаў. А потым яна ўзяла мяне за руку,
нахілілася і юрліва выдыхнула: «Хадзем».

Менавіта так: не «ідём», а «хадзем»! Гэта ўжо само сабою
цікава, пагадзіцеся. З вамі такое бывала? З вамі хоць раз хто
пачынаў гаварыць на мове?

Сказала і павалакла за руку да прыбіральні. Я тады
думаў, што мяне чакае звычайны coldsex — гэта было б
зразумела, прыстойна і нават рэспектабельна. У
прыбіральню была чарга, нейкі час мы ў ёй танцавалі — гэта
была звычайная п’яная чарга ў начным клубе, дзе палова
наведнікаў настолькі ўхезаныя рэчывамі, што ў той момант,
калі падыходзіць чарга заходзіць у кабінку, яны
забываюцца, па што стаялі.

Дык вось, мы танцавалі, у мяне ўстаў, я думаў, як лепей
ёй авалодаць. Потым мы ўціснуліся ў прыбіральню — тут



усё было аздоблена з той правінцыйнай раскошай, якую так
любяць нашыя дробныя гандляры, што мрояць сябе
фінансавай элітай Паднябеснай: велізарная ракавіна
памерамі амаль што з ванну, срэбная палічка для раскаткі
какаінавых дарожак, дарэчы, унітаза не было наогул,
прынамсі ў гэтым пакоі, а ці былі там яшчэ пакоі, я так і не
дазнаўся: уладальнікі выдатна разумелі, што ў клубны
туалет сучасныя людзі ходзяць наваляцца ды патрахацца, а
калі каму прыпрэ, ён можа выйсці з клуба і пасцаць на
вуліцы, як сапраўдны вясковы мача.

Карацей, я пачаў расшпільваць джынсы, але яна спыніла
мяне хуткім мяккім рухам перасычанай драпежніцы, абвіла
мяне нагамі, палезла ў станік і дастала адтуль паперку, якая
была складзеная a-la enveloppe11, скрутачак памерам з
пазногаць. Паглядзела мне ў вочы і запыталася, шэптам, на
самае вуха:

— Паляціш са мной у вырай?
Мне зрабілася страшна, бо я ніколі да гэтага не

каштаваў, а яна неяк адчула гэта — мабыць, была ўсё ж такі
паміж намі нейкая эмацыйная сувязь…  Я б так сказаў: калі
паміж незнаёмымі людзьмі ў прынцыпе можа быць
эмацыйная сувязь, яна паміж намі была. Яна, гэтая
безыменная дзяўчына, адчыніла мне дзверы ў той свет, з
якога я не сышоў дагэтуль (бо мне тут добра). Дык вось, яна
адчула, што я — novice, і зноўку спыталася, шэптам, з
нейкай незразумелай мне пяшчотай:

— Ты што, першы раз? Я кіўнуў, моўчкі.
Яна засмяялася:
— Кажуць, гэта на вялікую ўдачу, — праспявала яна,

гледзячы мне ў вочы. — Мова гэта любіць — калі ты некага
ўдзяўбеш першы раз. Але табе яно можа не ўставіць. Першы
раз шмат каму не ўстаўляе.

Чаму яна рызыкавала, дзелячы сваю дозу са мной? Я
дагэтуль таго не ведаю. Кажуць, што калі шыраешся ўдваіх,



эфект значна мацнейшы. Але я гэтага пацвердзіць не магу
— ніколі не спрабаваў ні да, ні пасля таго. Бо занадта
небяспечна. Я мог лёгка накатаць на яе скаргу ў
Дзяржнаркакантроль за «садзейнічанне першаму ўжыванню
наркотыкаў» і атрымаць за гэта свае чатыры тысячы новых
юаняў. Але яна мне даверылася — так, як ніколі і нікому не
даверыўся я з той пары. Што я там казаў пра эмацыйную
сувязь?

Дык вось, яна хуценька раскатала паперку на далоні,
там — дробны тэкст, трэба было схіліцца блізенька,
дакрануўшыся галовамі, і гэта было прыемна. Тэкст быў
напісаны ад рукі друкаванымі літарамі розных памераў, з
перабіўкамі кшталту тых, што бачым у спам-кантрольках на
паштовых сэрвісах: цяпер я ведаю, што гэта робіцца, каб
падмануць кішэнныя сканеры, а тады не ведаў і дзівіўся.
Тэкст быў рыфмаваны і дужа прыгожы. Я прачытаў яго
першы раз, і не зразумеў прыкладна траціны слоў, пачаў
чытаць другі раз — і тут мяне накрыла прыходам. Як гэта
часта бывае з ужываннем мовы, ён застаўся ў галаве
назаўсёды, буду паміраць — не забуду.

Выглядае, што гэта быў фрагмент з нямецкага femen-
рамантызму канца дзевятнаццатага стагоддзя, перакладзены
на наркатычны лінгвістычны код: пра гэта сведчыць згадка
пра каня, пра нейкі «плуг» (мабыць, архаічны аўтамабіль у
Нямеччыне, бо тут удакладняецца, што яго трэба менавіта
«накіроўваць»), пра меч — улюбёны атрыбут позніх
рамантыкаў. Вось, што прачыталі мы з ёй. Падрыхтуйцеся,
бо торкне:

Калі цябе, мілы, Краіна пакліча 
за родны змагацца парог,
то суму не будзе ў мяне на абліччы,
ні страху не будзе ў грудзёх.

Дзявочае сэрца ў хвіліне так важнай 



ніколі тады не здрыгне,
а буду не менш за цябе я адважнай,
каб сілы дадаці табе.

Бо сэрца дзяўчыны пад кужалем тонкім, 
як і сэрца найлепшых сыноў,
гарыць то ж каханнем для роднай старонкі
і спадчыны нашых дзядоў.

Ты пойдзеш у бой, а я плуг пакірую, 
каня накармлю, напаю, —
і так абаронім, засеем, збудуем
Беларусь дарагую сваю.

Бо гэтак, як стрэльбы і кулі як звонкай,
як сіняе сталі мяча,
заўсёды патрэба для нашай старонкі
адважных хлапцоў і дзяўчат12.

Яе забрала хутчэй, літаральна праз секунду цела неяк
механістычна выгнулася і яна хрыпотка засмяялася. Я ўсё
спрабаваў учытацца ў няўцямныя словы кшталту
«спадчына», калі пачуў, што стук майго сэрца робіцца
гучнейшым, скарэйшым, заглушае клубную музыку і
пераўтвараецца ў постук капытоў каня, які нясецца праз
поле. І перш чым канчаткова адключыцца, я паспеў
пабачыць, як шуганула сінім электронным полымем стужка
з тэкстам — яна была з самазнішчальнай паперы: шуганула і
знікла, пакінуўшы ў паветры блакітную малекулярную
завісь, а мяне ўжо валакло — рэальнасць зацямнілася хуткім
калейдаскопам з побытавых сцэнаў з нейкай іншай планеты:
вось я стаю ля нейкай урослай у глебу зямлянкі, складзенай з
вялікіх ствалоў дрэў, натуральна — бярвення, у яе ёсць нават
ліштвы на вокнах, пафарбаваныя ў блакітны колер. Вось я
разумею, што ў гэтым склепе нехта жыве, потым разумею,



што жыву там я, потым разумею, што жыву там — oh shit! —
шчасліва. Потым бачу, як пад вялікім дубам нам з чарнявай
дзяўчынай, твар якой мне падаецца знаёмым, вяжуць рукі
белымі палотнамі, чую страшныя харавыя спевы бабуль на
нейкім незразумелым language, потым зноў шэраг хуткіх
сполахаў з рэальнасці, якой ніколі не існавала і існаваць не
магло: вось я набіваю на дубовы слуп нейкія жэрдкі, і я
ведаю аднекуль, што гэта завецца плотам, вось я валакуся па
полі за канём, трымаючы ў руках нешта вельмі цяжкае, і
чутно толькі маё збітае дыханне, вось — нейкае
абарыгенскае свята, дзе ўсе скачуць праз вогнішча, і зноў
гэтая чарнявая дзяўчына, з якой я кружуся, узяўшыся за рукі,
і раптам разумею, што музыка, якая гучыць — нейкае
піліканне на прымітыўным струнным, — вельмі прыгожая, і
пад яе добра скакаць па роснай траве пад зорным небам, і
тут — мяне ўжо ціскаюць за плячо, ляпаюць па шчацэ:
прыход сапраўды быў вельмі кароткім і не вельмі глыбокім.

Перада мной стаялі два апранутыя з выклікам кітайскія
юнакі, адзін з іх працягваў мне купюру ў пяць юаняў.

— Мы васапорзаварісь туаретома, — тлумачыў адзін з іх,
і я зразумеў, што «васпользавалісь» яны ім (не хочацца нават
думаць, як яны ім «карысталіся»), непасрэдна пакуль я стаяў
тут, у адключцы.

— Вазаміце прату, — ён мне ўсё працягваў грошы.
Ну ясна: яны зайшлі ў кабінку, пабачылі нейкага

дзівака, які з адсутным выглядам стаіць у куце, вырашылі,
што я — ці то ахоўнік, ці то клінер, карацей — той, каму
трэба плаціць, каб скарыстацца WC, зрабілі сваю цёмную
справу і вось цяпер, як законапаслухмяныя буржуа,
працягвалі грошы. Я неяк хутка знайшоўся:

— Для кітайцаў бясплатна, — і тут толькі заўважыў, што
штаны на мне расшпіленыя, кашуля вылезла, а рэмень знік
зусім.

Што да чарнявай дзяўчыны, маёй правадніцы ў свет



мовы, нідзе навокал яе не было, больш за тое: я яе ўжо ніколі
не бачыў. Яна знікла, пакінуўшы ў якасці развітальнага
падарунка лёгкую форму gonorrhoia, вы ўжо прабачце мне
маю грэцкую. Гэтую хваробу я вылечыў антыбіётыкамі за
тры дні. Чаго нельга сказаць пра нуду, што вымушае мяне
шукаць адсутны сэнс жыцця ў кайфе.

БАРЫГА

Мне падабаецца, як выглядае Вялікі кітайскі мур з боку
Тэрэспаля: шэры бетонны маналіт да самых нябёсаў, як
быццам сама зямля стала на дыбкі. Удзень ён падобны да
вала гідраэлектрастанцыі, што перакрывае нейкую
бясконцую ваду, можа, якое мора. Уначы ён падсвечаны
праз кожныя пяцьдзясят метраў і болей нагадвае
стандартную дваццаціпалосную шашу, якая раптам
узнялася і стала на рабро.

Кажуць, некалі мур быў пасярод Берліна, але гэта
відавочнае глупства: дзе Кітай і дзе Берлін! Але хто яго
ведае, я не вельмі цікаўлюся гісторыяй, праўда, чуў, што
прыкладна ў той час Еўропу захапіла татарскае іга. Татары
— гэта прыкладна тыя ж кітайцы, такія ж вузкавокія. Дык,
можа, і пабудавалі сцяну, каб спакою Паднябеснай не
парушалі заходнія варвары.

Галоўнае, што мяне ўражвае, — адчуванне падзелу,
разлому ў рэальнасцях. Па гэты, польскі бок — збяднелая
мультыкультурная Еўропа, па той бок — заможны, годны,
монаэтнічны рускі Кітай. Тут, збольшага, можна ўсё. Там,
збольшага, амаль нічога нельга. Але мне ўсё роўна болей
падабаецца там — сярод пасохлых лугоў, прамерзлай глебы,
статуй Маа і людзей у форме. Можа, таму, што я там
нарадзіўся?

Польскія памежнікі ніколі не трасуць. Ім наогул,
здаецца, усё пофіг. Асабліва калі ад’язджаеш з Еўропы. Бо
што з яе можна вывезці каштоўнага?



Цягнік, як заўсёды, прыпыніўся ля самага ўзножжа мура,
на апошніх метрах еўрапейскай зямлі. Я выйшаў падыхаць
паветрам, бо пасля піва дужа калашмаціла. Галава была
цяжкая, як быццам у яе накідалі бітага шкла з-пад піўных
бутэлек. Цела скаланалі пахмельныя дрыжыкі. Тут ужо было
сцюдзёна: кастрычнік, як-ніяк; я хуценька нацягнуў швэдар і
накруціў на шыю шалік.

— Шіто тут стаіш? Шіто, не знаіш, шіто нільзя тут
стаяць? — звярнуўся да мяне памежнік-мытнік у форме, з
арафаткай на шыі. Турак? Егіпцянін? Еўрапеец! — Нільзя
выходзіць з цягыніка падычас дагыляды. Вось афытрафую
сычас!

— Салям алейкум! — адказаў я яму з шырокай
усмешкай. Фіг ты аштрафуеш чалавека, які з табой
здароўкаецца: бо гэта — харам13.

— Алейкум асалям, — хмурна адгукнуўся той і зрабіў
жэст рукой: маўляў, ідзі давай, не злуй Алаха!

Я пайшоў за ім у вагон, дзе ён спрытненька ляпнуў мне
штамп «Тэрэспаль». Увесь дагляд на польскім баку доўжыўся
хіба хвілін 15: мабыць, памежнікі спяшаліся на начны намаз
Іша. Цягнік уздыхнуў, працягла ляскнуў жалезам і павалокся
проста ў мур, імкліва набіраючы хуткасць. Чалавеку, які
ніколі не пераязджаў мяжу ў Тэрэспалі, магло б падацца,
што зараз лакаматыў учавіцца ў бетон. Але, калі да
змрочнага жалезабетоннага маналіту заставалася некалькі
метраў, паказаўся вузенькі тунэль, у які мы нырнулі, каб
імчацца ўнутры самога мура, пад паўкруглымі скляпеннямі,
падсвечанымі панылымі жоўтымі ліхтарамі. Па баках
цягніка пабег калючы дрот з аб’явамі па-руску і па-кітайску.
Здароў, Радзіма!

Глыбока ў муры (які ж ён таўшчэзны!) цягнік працягла
завішчаў тормазам і пачаў збаўляць хуткасць. Халера яго
ведае, чаму яны заўсёды ляцяць на такой хуткасці — мабыць,
для таго, каб ніякі нелегальны мігрант з якой галотнай



Швейцарыі ці Францыі не прабраўся на тэрыторыю нашай
радзімы, скочыўшы з вагона. Бо выйдзе, што народ толькі
бясплённа марнаваў свае сілы, будуючы гэтую сценку!

І тут мне ў галаву прыйшла думка. У прынцыпе,
кітайцы — людзі не зласлівыя і падляну кідаць не будуць,
калі ў іх, натуральна, няма ў тым персанальнай
зацікаўленасці. Але нашто я спяваў салаўём пра тое, што
мяне ніколі не могуць злавіць? Навошта гуляў у гусара яго
вялікасці імператара Цынь Шы-Хуандзі? У тым сэнсе, што
любы з маіх выпадковых суразмоўцаў…  А колькі ж іх было?
Два? Каму яшчэ я плёў пра ўласную няўлоўнасць? Кіроўцу
таксі? Ці яму — не? Дык вось, любы можа патэлефанаваць на
нумар тэлефона даверу і расказаць пра лаавая, які шчэміцца
ў Паднябесную са ста дозамі: гэта, бадай, месячная норма
адлову наркатрафікёраў на пераходзе ў Тэрэспалі. Здаецца,
за такі званок прадугледжана ўзнагарода. Ці не? Калі
ўзнагарода ёсць — мне гамон, бо кітайцы выгады не
выпусцяць.

Не, ну зразумела — перабраў я з півам. Яно вельмі
добра развязвае язык. Але тут — не жартачкі. Сто дозаў!
Ніводны суд не паверыць, што гэта — для ўласнага ўжытку.
Хуценька прабег праваднік, раздаў усім чырвоныя
паперачкі, дзе на шасці мовах суха паведамлялася:

«Саюзная дзяржава Кітая і Расіі папярэджвае аб смяротным
пакаранні, якое прадугледжана за ўвоз і захоўванне аб’ектаў,
пералічаных у арт. 264 Крымінальнага кодэкса Паўночна-Заходніх
тэрыторый».

У мяне «аб’ектамі, пералічанымі ў артыкуле 264» забіты
ўвесь заплечнік. Ну добра, кажуць, апошнім часам
трафікёраў і дылераў не страляюць. Але ў лепшым выпадку
— 10 гадоў турмы. Бля, чым я думаў? Чаму не дазволіў дзеду
іх хаця б спакаваць? Навошта гэты гераізм? Каму я што
хацеў даказаць? Таму старому? Дык дзед пра маю смерць
нават не даведаецца!



Па падлозе вагона загрукалі каваныя боты памежнікаў.
Як заўсёды, іх набегла не меней за два ўзводы: адразу відаць,
што я прыехаў да сур’ёзных людзей, не тое што тая Еўропа.

Зараз запішчаць сканеры. Звычайна, калі пішчыць
сканер, трасуць усіх, акрамя мяне. Бо ў мяне вочкі блакітныя
і тып асобы — «Marks&Spenсer» з лёгкім дотыкам «Hilfiger».
Бо ў мяне твар выдатніка. Але цяпер мой твар выдатніка
перакручаны страхам, а па лбе паўзе халодны струменьчык
поту. Дарэчы, сканеры не пішчаць, чаму б гэта? А,
зразумела чаму! Яны распазнаюць, калі напісана
друкаванымі літарамі, нават калі тыя — розных памераў,
дзядуля ж маляваў пэндзлем, гэта, мабыць, мяне і беражэ.

Дзверы купэ з ляскатам адчыніліся — афіцэр, тыпаж
«Absolut Vodka», хутка агледзеў публіку — двух в’етнамцаў,
аднаго падазронага немца і, пахаладзелага ад поту, мяне.

— Ты і ты — з цягніка з рэчамі на дагляд, — тыкнуў ён
пальцам у немца і ў мяне, і нябёсы ўпалі на мае плечы.

Цяпер — усё. Цяпер — ужо не мінуць. Афіцэр-
кантралёр зазірне ў мой заплечнік, выцягне правай рукой
кітайскі «Кольт», а левай націсне на кнопку рацыі і
паведаміць: «Увага! Дылер!» Пасля гэтага завішчыць сірэна,
усіх у вагоне пакладуць тварам на зямлю і будуць шманаць,
распускаючы швы на адзенні і разбіваючы гузікі, каб
упэўніцца ў тым, што я нічога нікому не паспеў перадаць.
Такое я ўжо бачыў, як і вырачаныя вочы на твары таго, каго
так затрымлівалі. Пасля — адстойнік мытнага пункту,
тыдзень-два ў СІЗА да суда, пасля — пастанова і турма. Ці
нешта значна горшае.

Так, стоп, ёсць яшчэ адзін варыянт. Хабар. Я закінуў
заплечнік на спіну, дастаў з кішэні партманэ і пералічыў:
пяцьсот еўра, тысяча юаняў. Здаецца, прэмія мытніку за
адлоў буйнога дылера — разоў у пяць вышэйшая. Мне хана.
На ватных нагах я саскочыў з вагона. Тут стаяла вялікая
чарга. Уключылася дадатковае святло — пражэктарамі



проста ў твары, каб быў відаць кожны рух. Побач з кожным
вагонам стаяў стол, за ім — афіцэр-кантралёр, які будзе
даглядаць. З рэпрадуктараў палілася аб’ява на ўсіх
афіцыйных мовах Паднябеснай. Інтанацыя ў дыктаркі была
жалобна-ўрачыстай, як на хаўтурах:

— Паважаныя пасажыры! Памежны камітэт і
Дзяржнаркакантроль Паўночна-Заходніх тэрыторый
вітаюць вас у Саюзнай дзяржаве Кітая і Расіі. Калі ласка,
станьце ў шарэнгу і падыходзьце да афіцэра кантролю па
адным. Будзьце ўважлівыя, захоўвайце парадак і чысціню!

Што ж так, думаў я? Што ж так? Колькі гадоў вазіў, ні
разу не тое каб не злавілі — нават не западозрылі! Іншыя
барыгі што толькі ні выдумлялі! І супазіторыі са стафам у
задні праход засоўвалі. І капсулы са скруткамі глыталі. І
ўшывалі ў адзенне. Але ўсё роўна: аднаго за адным знайшлі,
адсачылі і пабралі, усе сядзяць. Бо як ты ні выкручвайся,
куды ні пхай атруту, у цябе будзе твар кантрабандыста…
Чарга рухалася шпарка: побач з даглядчыкам ляжаў сканер,
ды й ён сам, здаецца, пільней углядаўся ў вочы пасажыраў,
чым у іх валізы. Раптам перада мной ушчаміўся той
падазроны віхлясты немец. Спяшаўся некуды дзядзька,
няйнакш. Тып асобы — «Doppel Herz», твідавы пінжак у
клетачку, штроксавыя штаны. Кажу ж, немец. Вось ён ужо
каля даглядчыка. Той кажа:

— Расшпіліце сумку.
Немец, вядома, ні бум-бум. Стаіць, трохі спужана

пасміхаецца. Сумку («Picard» з чырвонай скуры) трымае ў
руцэ. А яе, між іншым, на стол трэба пакласці. Афіцэр-
кантралёр паўтарае:

— Мужчына, расшпіліце сумку!
Нуль рэакцыі! Кантралёр разумее, што перад ім —

звычайны безгаловы заходні турыст, спрабуе растлумачыць,
але паколькі мовам іх не вучаць (што гэта за афіцэр, які
замежныя мовы ведае?), то адзіным шляхам, як



растлумачыць, ён бачыць паўтараць гучней і павольней.
— СУМ-КУ! РАС-ШПІ-ЛІ-ЦЕ!
Немец, мабыць, канчаткова заблытаўся, ён

паварочваецца да мяне па дапамогу. Мабыць, з боку гэта
выглядае так, быццам мы адзін аднаго ведаем. І нават
працуем разам. Я спрабую прыгадаць хоць якую замежную
мову, у галаву прыходзіць слова са школьнай ангельскай:

— Опэн! Опэн давай! — тут кантралёр пранізвае мяне
імклівым позіркам. Здаецца, ён за долю секунды паспявае
мяне ацаніць і па-свойму зразумець ды ўбачыць.

— А! Опэн май бэг? — здзіўляецца немец. Гэта ж так
складана здагадацца, што на пункце дагляду сумак у яго
просяць даць даглядзець сумку. — Данке! — кажа ён мне.

— Аўф фідарзэйн! — кажу я яму ў адказ адзіны выраз з
нямецкай, які памятаю. Здаецца, гэта азначае «няма за што».

Бюргерчык спрытненька бяжыць да цягніка, а я раблю
крок у бок афіцэра і нават не паспяваю спужацца таго, што
вось яно: той самы момант. Неяк забыўся я праз гэтага
немца, што мяне зараз вязаць будуць. І вось тут, за секунду
да чаканага арышту, я адчуваю абсалютны спакой — як
быццам кіно гляджу. Мяне няма. Я глядач. А афіцэр мне
мармыча:

— Давай, давай, праходзь, хлопча, да сваёй немчуры!
Знайшоў жа работу, небарака, — немцу перакладаць! — І
махае рукой: — Давай ідзі адсюль, ідзі!

Я разяўляю рот, каб сказаць, што мяне накіравалі на
індывідуальны дагляд, і нават паспяваю нешта прамычаць,
але ён кідае, ужо ўзлавана:

— Не затрымлівай давай! У мяне, бачыш, чарга! Валі
давай!

І я — праходжу, спачатку няўпэўнена, а потым —
шпарчэй, разумеючы, што вось ён — цуд! Ізноў пранесла!

Я вярнуўся ў вагон, сеў на падрапаны дэрмацін сядушкі,
шчоўкнуў тумблерам лямпы і пасміхнуўся, гледзячы перад



сабой. Аднойчы мяне возьмуць. Але не сёння. І ўжо гэта —
абсалютная нагода для кароткага шчасця. Вусны зноў
расплыліся ў шчырай усмешцы. Немец, які зіркаў на мяне са
свайго месца, мабыць, падумаў, што я пасміхаюся, бо мне
прыемна было яму дапамагчы. Дурань! Здаецца, той тып
шчасця, які адчуваў я цяпер, зусім не вядомы прадстаўнікам
ягонай цывілізацыі. Для іх немагчыма жыць і ведаць, што
заўтра цябе возьмуць. А калі не заўтра — дык паслязаўтра.
Але мы з гэтым жывём. Усе мы. Мы з гэтым шчаслівыя.
Шчаслівыя на адзін момант, бо ўжо праз хвіліну шчасце
азмрочыцца ад цёмных думак ці няпэўных чаканняў. Ды ў
тым і ёсць цуд шчасця, што яно заўсёды — на секунду.
Міргнуў — і яго няма. А таму трэба не міргаць як мага
даўжэй.

ДЖАНКІ

Як вы ўжо здагадаліся, я — інтэлектуал.
Па-першае, у адрозненне ад большасці маіх сучаснікаў-

бобікаў, якія нічым, акрамя шоу «Вясёлыя каты» і «Поўны
Пясец» з Сяргеем Пясецкім у Net-візары, не заклапочаныя, я
шмат дзе вучыўся. І амаль усё, дзе вучыўся, скончыў, if you
know what I mean. Маю навуковую ступень у гуманітарных
навуках, атрыманую ў прэстыжным універсітэце Сярэдняга
Кітая.

Па-другое, я не маю ілюзій наконт той сракі, у якой
жыву. Па-трэцяе, я стала заняты інтэлектуальнай дзейнасцю.
Гэта значыць — я часова беспрацоўны. Быдла ходзіць на
працу з дзевяці да пяці, а я шмат вучыўся дзеля таго, каб
быць уладаром самому сабе. Я іду ў офіс, асляпляю ўсіх там:

— манерамі,
— дыпломам,
— валоданнем мовамі;
раблю рывок, за некалькі месяцаў зарабляю сабе на харч

на бліжэйшыя два гады і сыходжу на дно, займацца


