
яблык
сёньня першы дзень лета, я не пісаў шэсьць месяцаў,

шэсьць тужлівых разоў я спрабаваў пачаць – і адкладаў, бо
часам лепей не пісаць, ніж пісаць. але вось ён я, вось мой
маёнтак і вось маё жыцьцё, і я нікуды не падзенуся, калі
толькі мяне наўмысна не падзенуць. я засадзіў усю сваю
зямлю вакол дома дрэвамі, збольшага – яблыневымі. частку
зямлі пакінуў на невялічкі гарод, таму што сёлета мая мэта –
сьпелыя, як ва Ўкраіне, кавуны ды абрыкосы, бо з тузіну
костак адна дала слабенькі парастак, які дорыць надзею,
што калі-небудзь я пачну зьбіраць ураджай сваіх сонечных
фруктаў. ну, што я магу сказаць, яшчэ крыху павялічым
колькасьць насельніцтва на плянэце, паставім яшчэ некалькі
заводзікаў – і ў Беларусі ня толькі абрыкосы пачнуць расьці,
думаю, дойдзем і да ананасаў, а там і Апакаліпсіс на
даляглядзе.

такім чынам, вакол мяне цяпер ня толькі самотны дуб і
старая груша, вакол мяне процьма моладзі: яблыневыя
парасткі, вішнёвыя, алычовыя, некалькі туяў, зьявіліся
канадзкія елачкі і адзін ядлаўцовы куст. і мой маёнтак, гэта
ўжо сур’ёзна, мой маёнтак – Яблыневы Маёнтак. і ён
гуляецца з клясыкай, бо «а чаму б і не?», чаму б і не з
клясыкай? бо калі не, то мне застанецца адно зарасьці
травою, спрэс абрасьці травою і пачаць жыць паводле
звычайнага раскладу – касіць раз на тыдзень, паліваць раз на
тры дні... і ўсё, і больш нічога, і толькі пустэча, і вецер
цёплы лунае па-над газонам.



вада
вада для мяне асабіста ня толькі вадкасьць, якая робіць

мяне жывым і зьяўляецца асноўным складнікам майго
арганізму. вада для мяне ў першую чаргу стыхія, падмурак
жыцьця. і зразумела, што для людзей, самых сумнеўных
істотаў гэтай плянэты і падобных хутчэй да мурашоў, ніж да
заваёўнікаў і цароў Зямлі, вада – элемэнт першай
неабходнасьці. і мне падабаецца гэтая вадкасьць, і мне
вельмі прыемна адчуваць на сваёй галаве кроплі дажджу, і
вось ужо які дзень запар ідуць залевы... і мой маёнтак, што
знаходзіцца ўсяго на некалькі мэтраў вышэй за іншыя,
суседнія, аточаны цяпер рэкамі і рачулкамі, і я адчуваю, як
лёгка магу скаціцца разам з домам уніз і паплыць кудысьці
далёка, туды, за гарызонт, дзе вада вадаспадам ляціць у
космас і з аблокамі вяртаецца, і сіні кіт плыве ў далячынь,
нясе плянэту ўсё далей і глыбей у бязьмежны сусьвет, ажно
пакуль усё не ператворыцца ў адну маленечкую кропку на
зялёным небасхіле для іншых істот-мурашоў, якія так
залежаць ад сьвятла, што фотасынтэзуюць усё навокал.

для мяне вада як стыхія стаіць на першым месцы, а за ёю
па чарзе ідуць зямля, паветра і агонь, і я бачу людзей праз
прызму стыхій, і мне падаецца, што ўсе людзі адпавядаюць
той ці іншай стыхіі, і калі на сьвет зьяўляецца геній, а гэта
бывае раз на стагодзьдзе, то гэта ўжо пяты элемэнт. элемэнт,
датычны альхіміі...

думаю, усе мае погляды на стыхіі можна пабачыць – як
звонку, так і між радкоў – у маім першым рамане.



сублімацыя
сублімацыя і творчасьць, жаданьне і пісьмо, сувязь

паміж полавым і духоўным, між сэксам і актам стварэньня
тэксту. колькасьць полавых актаў адбіваецца на здольнасьці
пісаць. чым больш сэксу, тым менш імпэту ствараць
штосьці, памяншаецца колькасьць словаў у тэксьце,
памяншаецца колькасьць вобразаў у галаве. адна мая былая
сяброўка неяк, калі зрабіла мне мінэт, прамовіла: «усё, я
забрала ў цябе моц, ты сёньня нічога не напішаш». і я потым
тыдзень нічога ня мог напісаць, сядаў за клявіятуру і бачыў
твар і ўсьмешку маёй дзяўчыны, і адразу з галавы
выпетрывалася нават невялічкая порцыя словаў і сказаў.
Елінэк піша ў сваёй п’есе «Клара Ш.», што Гётэ, калі шмат
працаваў за сваім пісьмовым сталом, калі адчуваў
узбуджэньне і гэта замінала яму скончыць верш альбо
частку кнігі, адразу пачынаў мастурбаваць, і па-хуткаму, каб
не адрывацца ад працы.

у мяне гэты вобраз стаіць асобнай выявай перад вачыма:
Ваймар, садовы домік Гётэ, сьвеціць сьвечка, майстар піша...
потым адкладае пяро, расшпільвае гузікі на гульфіку,
дрочыць, канчае і вяртаецца да пісьма… ня памятаю
пісьменьніка, але пра яго мне распавядаў сябра, што чытаў
такі дзіўны раман, крыху хваравіты, пра чалавека, які праз
мастурбацыю падарожнічаў у часе: заплюшчваў вочы,
пачынаў ананіраваць і ўяўляць, што ён зараз у Бабілёне, а
вакол яго будоўля ідзе, і сапраўды там апынаўся на
невядомы тэрмін, а потым канчаў і вяртаўся.

сэкс, мастурбацыя, увогуле ўсё цялеснае і датычнае
чалавечага задавальненьня займае спрэчнае месца ў
творчасьці. гэта як натхніцца жаночым абліччам ды напісаць
верш і адначасова быць няздольным накрэмзаць нават сваё
імя пасьля мінэту.



сэнс
няма нічога больш бессэнсоўнага, чым чалавечае

стаўленьне да сэнсу жыцьця і сьмерці, бо жыцьцю нельга
надаваць шмат сэнсу, а сьмерць ня трэба ўводзіць у стан
сакральнага, паколькі жыцьцё ўжо само па сабе – дзіўны
стан існаваньня на мяжы з абсурднаю «барацьбою» між тым,
як знайсьці сябе і сваё месца, і новымі батончыкамі
«сьнікерс»: «забі на голад: еш, глядзі футбол, пі піва».

калі сапраўды на гэтае жыцьцё паглядзець аб’ектыўна –
мы існуем выпадкова, і нашыя сьмерці ня мусяць быць для
нас чымсьці высокім і пампэзным. сёньня, напрыклад,
жанчына памерла, бо карова, якую яна вяла дадому (дарэчы,
незразумела, дзе яна яе вяла!) спужалася аўтамабільнай
сыгналізацыі і штурханула сваю спадарыню, а тая ўпала і
галавою ўдарылася аб машыну, якая была запаркаваная
побач.

добра, а цяпер уявіце – нашыя дзяды вадзілі кароваў з
пашы ў кардынальна іншых умовах: не было ніякіх
сыгналізацый і дакладна немагчыма было ўпасьці ад таго,
што цябе штурханула карова, калі ты яе вёў з лугу, дзе тая
ела канюшынку, праз запаркаваныя машыны. і галавою
акурат аб «фольксваген»...

а як людзі камэнтуюць такую сьмерць! – «тупая
сьмерць», «сьмешна»... можна падумаць, яны тут усе на гэтай
плянэце памруць пад фанфары ды з гонарам, і пры гэтым
будуць выглядаць як валадары і анёлы.

усё падаецца сьмешным і зусім не патрэбным, калі
спрабуеш паглядзець, як і што адбываецца навокал,
напрыклад, вачыма майго сабакі Карнэля, для якога сусьвет
– дасканала зразумелы, лягічны і прыўкрасны. і, калі я
спрабую спасьцігнуць яго разам з Карнэлем, я адразу
ўспамінаю словы аднаго выбітнага і амбітнага
амэрыканскага стэндап-актора Джорджа Карліна аб тым,



што, можа быць, сэнс існаваньня людзей у тым, што Богу
быў патрэбны плястык? людзей ня стане, як бы яны ні
паміралі – ад каровак, альбо ўпаўшы з ложка, з гонарам,
аточаныя сваімі дзецьмі, альбо прыгожа праз каханьне,
альбо зусім ніяк, бо іх заб’юць блізкія сябры, якім пра
забойства казалі шэптам на вуха коткі або нарэзаны тонкімі
скрылькамі сыр.

пасьля нас застанецца толькі плястык, які зямля ня
здолее перастрававаць, а ўсё іншае – згарыць і згніе на гэтай
сьвятой і трывушчай Зямлі.



катлета
раніца, стаю каля кухоннага стала, усе вокны і дзьверы

наросхрыст, раблю ў задушлівым доме скразьняк, пакутую
на алергію – пух паўсюль, і ад яго я нікуды не падзенуся,
можна, вядома, падпаліць купку белай ваты, назапашанай у
куце, але ёсьць вялікая верагоднасьць, што і сам сябе спалю.
я на кухні, чакаю кавы й мажу чорны хлеб цёмным
паштэтам, і выгляд гэтага паштэту выклікае ў маёй памяці
мае асабістыя жыцьцёвыя няёмкасьці, якія я стараюся ніколі
не забываць і не паўтараць, але, вядома, калі аб чымсьці
рупліва дбаеш, не прыкмячаеш, як гэтае нешта і парушаеш.

у школьнай сталоўцы нам заўсёды давалі катлеты,
чорны хлеб і кампот, дзяўчаты гэта ня елі, а хлопцы ўміналі
порцыі за іх. пякотка – самае лепшае, што з намі здаралася
пасьля сьняданку ў школе.

вось я ў школе каля стала, перада мною паднос са
школьным «пайком», я бяру адну катлету, кладу яе на хлеб і
адпраўляю ў рот… і… трэба ж было гэтаму здарыцца,
акурат у гэты момант я чыхаю, і з майго носа на самаробны
бутэрброд, вылятае густая, тугая, празрыстая сапля і падае
на катлету, і я, аўтаматычна яшчэ, зьбіраюся есьці і кусаю
ўвесь гэты выбуховы складнік у руцэ.

аднаклясьнікі ня проста сьмяяліся – яны рагаталі…
дзяўчаты адварочваліся й прыкрывалі свае вусны
далонькамі, адсоўвалі свае кампоты… і, каб удакладніць, як
мне было няёмка, дадам толькі, што гэта была старэйшая
кляса.



блытаньне
Вацлаў пачаў блытаць цёплае зь мяккім. дакранецца да

імбрыка, а той – мяккі, паднясе да твару падушку, а тая –
цёплая. здавалася б, гэта ніяк не магло паўплываць на яго
жыцьцё, але справа ў тым, што праз гэтую дробязь, праз
гэтую сьмешную акалічнасьць ён стаў непадобным да іншых
– у яго зьявілася па шэсьць пальцаў на нагах і скура страціла
валасы, стала абсалютна чыстая і гладкая, як у дзіцяці. і калі
ён кідаў лёд у кубачак з гарбатаю, ён хацеў, каб тая стала
цяплейшай, і піў ён кіпень з-пад крану, і таму твар у яго быў
чырвоны-чырвоны... Вацлаў больш не карыстаўся мяккай
туалетнай паперай, бо тая для яго была зусім ня мяккаю, і еў
ён толькі халодную ежу, бо тая падавалася цёплаю, і спаў ён
днём, і пачаў жыць далёка ад людзей.



машына
абсалютная большасьць людзей забівала няверных не

істотна якіх, але – няверных абсалютная большасьць
падпальваласухое гальлё пад вядзьмаркамі тапіла жанчын у
водах рэк і азёраў абсалютная большасьць карала яўрэяў
абсалютная большасьць заўсёды абсалютна ўпэўненая ў
сваіх дзеяньнях абсалютная большасьць жыве пагана і за
мяжою сярэдняга дастатку і гэта я бачу з майго вакна а
таксама я бачу, як абсалютная большасьць паркуе свае
машыны як быццам яна, гэтая большасьць, спусьцілася з гор,
і там, у гарах, толькі так і магчыма паркавацца абсалютная
большасьць глядзіць навіны і плюецца на тых, хто не такі, як
яны абсалютная большасьць верыць у бога і прэзыдэнта
абсалютная большасьць упэўненая, што гэта нармальна –
верыць у свайго бога-прэзыдэнта абсалютная большасьць ня
ведае лічбу «пі»

і не цікавіцца базонам Хігса але абсалютная большасьць
дакладна ведае, што гэта не галоўнае ў жыцьці абсалютная
большасьць яшчэ стагодзьдзе таму ня верыла ў робатаў і не
будавала хмарачосаў, ёй было дастаткова глядзець на неба і
марыць абсалютную большасьць раней так ня гвалцілі і не
рабілі зь яе спажывецкі фарш абсалютная большасьць ніколі
непабудуе экалёгію бо абсалютная большасьць занятая
іншымі справамі абсалютная большасьць нядаўна
вырашыла, што ёй мала сваёй зямлі



сымптом
ня так даўно ў маім жыцьці на дзьве фобіі стала болей.

хаця не, гэта ня фобіі, гэта бескантрольная баязьлівасьць...
ня ведаю, як сказаць дакладна, – сьвядомая засяроджанасьць?

зьявіліся гэтыя дзьве вусьцішы такім чынам: аднойчы я
ехаў у грамадзкім транспарце і слухаў аўдыёкнігу маркіза дэ
Сада «Філязофія ў будуары». еду сабе, стараюся рабіць
безуважны твар, бо тое, што мне ўліваецца ў вушы, –
неверагодныя сцэны, дзе ліжуць, сасуць, пальцамі
паглыбляюцца паўсюль, дзе ўвогуле магчыма паглыбіцца, і
вакол усіх гэтых рухаў вядуцца дыялёгі аб эстэтыцы, рэлігіі,
этыкеце, філязофіі жыцьця, маралі. і вось мяне штурханулі, і
я, як самы сапраўдны злодзей, рэзка павярнуўся, спужаны,
дастаў плэер, каб паставіць на паўзу, як раптам ён вываліўся
з маіх рук, і, пакуль ляцеў долу, навушнікі з яго
вытыркнуліся, і праз невялікія дзірачкі ў корпусе, дзе
хаваецца гэткі самы невялікі дынамік, усе, хто побач стаялі,
пачулі, як актор чытае: «...Некоторые любовники создают из
них престол наслаждения: между двумя холмами Венеры
любовник удобно устраивает свой член, женщина сжимает
груди, сдавливает его и, после некоторых трудов, кое-какие
мужчины могут добиться излияния туда восхитительного
бальзама, истечение которого – истинное счастье для
распутников... Кстати, мадам, не пора ли сказать нашей
воспитаннице пару слов о члене, о котором мы будем
говорить без умолку?..» пакуль я паднімаў плэер і сутаргава
націскаў на паўзу, маім суседзям было аб чым падумаць,
гледзячы на мяне...

і я цяпер, нават калі проста слухаю музыку, думаю аб
тым, што будзе неяк наёмка, калі хтосьці пачуе, якую
музыку я слухаю...

і вось яшчэ гісторыя.
раніца, я сплю, але частка мяне ўжо ня сьпіць, я чую,



што Люба прачнулася, паўляжыць у ложку і гартае кнігу,
праз павекі я заўважаю, што надвор’е сёньня файнае,
сонейка сьвеціць... і тут раптам я вельмі гучна пукаю. ну так,
па-мужчынску пярджу.

Люба, вядома, пачынае сьмяяцца, але ціхенька, каб мяне
не разбудзіць. божачкі, мне сорамна, хочацца праваліцца з
ложкам куды заўгодна, і я засынаю.

прачынаюся праз гадзіну. на стале сьняданак,
Люба ў лэптопе, усё добра.
я пасьля такой падзеі цяпер увогуле баюся нават уявіць,

што яшчэ магла чуць Люба, якая заўсёды прачынаецца
раней за мяне!



жыць
Гаспар К. прачнуўся, прыняў душ, выпіў кавы

ўпрыкуску з кавалачкам шакалядкі, апрануўся ў горад, узяў
торбу, паклаў туды гаманец, ключы ды мабільны тэлефон і,
замест таго каб ісьці на працу, вырашыў зьмяніць лад свайго
жыцьця, бо яму раптам усё падалося досыць нудным, шэрым
і бессэнсоўным.

Гаспар К. выйшаў з дому і пайшоў у невядомым
кірунку. ішоў ён так каля гадзіны, пакуль сапраўды не
заблукаў, бо кожныя трыста крокаў ён збочваў па чарзе то ў
левы бок, то ў правы, і такім чынам апынуўся ў невядомых
мясьцінах, але гэтага яму было мала, каб зьмяніць жыцьцё, і
ён злавіў таксоўку і наказаў кіроўцу, каб той вёз яго такім
чынам: тры кілямэтры проста, а потым паварот у правы бок,
ізноў тры кілямэтры проста, а потым паварот у левы бок, і
так ён мусіць праехаць сто кілямэтраў.

праехаўшы сто кілямэтраў, Гаспар К. заплаціў кіроўцу,
які глядзеў на яго вялікімі вачыма, і выйшаў з машыны
акурат на бераг невядомае ракі.

Гаспар К. ішоў па беразе доўгі час, і недзе бліжэй да
шостай ён знайшоў стары човен, на якім спусьціўся па рацэ
на восемдзесят кілямэтраў і ступіў на бераг акурат у цэнтры
абсалютна невядомага гораду.

Гаспар К. завітаў у бліжэйшую кнайпу, выпіў мясцовага
піва, зьеў тры беляшы і пайшоў у бліжэйшы
шматпавярховік, дачакаўся, пакуль з пад’езду хтосьці
выйдзе, увайшоў, спыніўся каля ліфта і пачакаў, пакуль той
сам адчыніць перад ім дзьверы, ступіў у кабіну і з
заплюшчанымі вачыма націснуў на кнопку.

Гаспар К. прыехаў на чацьвёрты паверх і таксама з
заплюшчанымі вачыма націснуў на званок.

ён пазваніў у кватэру нумар сорак чатыры, і яму
адчыніла дзьверы жанчына. яна глядзела на Гаспара К. зь



цікавасьцю, бо той быў апрануты ня так, як прынята ў іхным
невялікім горадзе, і да ўсяго пазваніў у дзьверы аб
адзінаццатай.

я Гаспар К., я раніцай выйшаў з дому, каб зьмяніць
жыцьцё, і цяпер я буду жыць у вас.

нават ня ведаю, што вам сказаць, у мяне трое дзяцей,
муж і маці, і ўсе мы жывем у трохпакаёўцы. можа быць,
толькі калі на кухні…  але вы праходзьце, ужо позна, вы
напэўна стаміліся… хм… ну калі лёс, кажаце, то чаму б і не
пажыць вам з намі, але вы будзеце другім мужам,
першынство вам ніхто не дасьць, – адказала жанчына, якая
акурат на днях бачыла сон, быццам бы да яе ў дзьверы
пазваніў незнаёмец.



характэрнасьць
у мяне ёсьць сябра, які жыве як бомж: кватэра з

паламанай мэбляю і ўваходнымі дзьвярыма, якія трэба не
зачыняць, але падстаўляць у пройму, няма гарачай вады,
сьвятло – адна лямпачка на столь, а на кухні ён запальвае
сьвечкі альбо газ. у яго разьбітыя ўсе вокны, сам ён сьпіць на
падлозе і мае стары ноўт, які стаіць на зэдліку, і хлопец з
падлогі піша на ім па замове для аднаго расейскага сайту
артыкулы пра тое, як зарабляць грошы на азартных гульнях.

у мяне ёсьць сяброўка, якая мае чатырох дзяцей, і яна
паганая маці, яна злуецца на іх, праклінае, штурхае
штохвілінна і прымушае іх маўчаць увесь час альбо
піздаваць (менавіта так яна ім кажа і дадае: «дасталі!») на
вуліцу гуляць у любое надвор’е, але яна піша кнігі пра тое,
як правільна выхаваць дзіця.

я дакладна ведаю аднаго чалавека, які абсалютна
няўдалы прэзыдэнт.

і ёсьць у мяне знаёмы, які, атрымаўшы дзьве вышэйшыя
адукацыі, застаецца на пасадзе тупога і бяздарнага
рэдактара філіі расейскага выдавецтва ў Менску.

а ў маёй маці ёсьць сяброўка, якая з адукацыі біёляг, а
працуе вельмі храновым, я б сказаў –татальна інезваротна
галімым цырульнікам.

і за ўсімі гэтымі людзьмі стаіць самая сапраўдная
беларуская рыса характару – цярпець, як бы пагана ні было.


