
КВАДРАТУРЫН

у мяне маёнтак невялікі, і да гэтага часу ў ім
не было асобнага працоўнага пакоя. я надумаў
будаваць, але будаўніцтва — мая фобія. Сігізмунд
Кржыжаноўскі падказаў мне выйсьце — мазь
«Квадратурын». 

я прыгатаваў сумесь: тоўчаныя п’яўкі, чых-
трава, маяран, цытрыны, журавіны, косткі
абрыкосаў, попел спаленых кніг, атрамант старой
асадкі, вазэлін, перапяліныя яйкі.

зьмесьціва было адкапанае зь зямлі праз
тры

гады, і я ў гэты самы вечар, кульнуўшы пару
кілішкаў, намазаў усе чатыры сьценкі і столь
кладоўкі квадратурынавай мазьзю.

цяпер у мяне асобны кабінэт, сьцены якога
разышліся ў бакі на сорак мэтраў. я ў пакоі
пасеяў траву ды ірляндзкі мох, паставіў стары
стол, крэсла і ноўтбук.





КАХАНЬНЕ

спачатку я зьеў сьцірку на алоўку, потым сам
аловак, а потым сшытак і закладку.

зьеў кардонкавую пяцёрку, матузкі і гузікі з
кашулі.

зьеў палову шкарпэткі і стос фанцікаў ад
жуек. зьеў плястыкавую лінарку, якая давяла
мяне да бальніцы.

я акрыяў і зьеў тузін дажджавых чарвякоў і
стос казявак з носу.

зьеў формачку зь пяском і процьму травы.
я ня мог ня есьці, бо адносіны патрабавалі

ад мяне быць мужным. бо яна глядзела на мяне ў
дзіцячым садочку такімі прыўкраснымі вачыма і
так прыгожа прамаўляла: «Ромка, калі ты мяне
кахаеш, то зьеж гэтую асадку».

і я еў, бо кахаў.





КІНДЭР

можна лёгка ўявіць маю клясу — усе шэра-
сінія, у калготах, з аднолькавымі заплечнікамі й
пэналамі.

Косьцік быў адрозным, бо ўсе ведалі, што
яго маці працуе на тэлебачаньні. хлопец выглядаў
недагледжаным, брудным і неахайным ды
распавядаў нам казкі: «я ўчора страляў з лука»,
«езьдзіў на спорткары», «выйграў у ціры».

мы ўсе ведалі, што ён ня хлусіць, бо
пэрыядычна прыносіць на першы ўрок альбо
магічную скрынку «Мілкі Ўэй з канструктарам
Лега», альбо тузін «Кіндэраў» на зайздрасьць
іншым.

а мы, усе астатнія, зьбіралі фішкі, фанцікі і
рабілі лодачкі з кары і пісталеты з галінак, бо
нават адзін кіндэр — звышсьвята, нечаканае, як
Армагедон.



БАБУЛЬКІ

у горадзе С. не было прыпынку перад
прыватным сэктарам, цягнік вёз адразу ў цэнтар.
бабулькам з ускраін было цяжка ісьці пехатою
тры кілямэтры да станцыі.

вырашылі зрабіць сваю станцыю,
бліжэйшую.

ляціць электрычка — і раптам перад самым
горадам бабуля на рэйках! добра, што своечасова
адскочыла.

празь дзесяць мэтраў — яшчэ адна!
другая! трэцяя! чацьвертая!
машуць, жэстыкулююць!
на пятай бабульцы цягнік спыніўся, і тая

пашыбавала да адчыніўшыхся дзьвярэй, дастала
з-за сьпіны вядро, перакуліла яго і спачатку стала
на вядро, а ўжо потым на першую прыступку.

пакуль бабулька нумар пяць прарабіла ўсё
гэта, у астатнія вагоны пачалі прыходзіць з
розных бакоў іншыя бабулькі зь вёдрамі.

гэта працягвалася год, кожны дзень. пакуль
мясцовыя ўлады не паставілі плятформу і шыльду
— станцыя «Моладзевая».



ЗАКЛАДКА

у мяне зьявілася новая фобія. кожны раз,
калі я раскрываю кнігу, якую чытаю, натыкаюся
на закладку: фотаздымак Кафкі і пералік яго
раманаў — падарунак ад сябра, які ён набыў у
музэі Кафкі ў Празе.

кожным разам, калі бачу гэтую закладку, мне
становіцца сорамна, што я напісаў сёньня дзьве
старонкі раману, і гэтыя старонкі — вымучаныя,
нязграбныя і выглядаюць сіроткамі.

я адкладаю чытаньне і сядаю за стол пісаць,
але ў выніку нічога не пішу, бо таксама неяк
няёмка, што вось я пабачыў Кафку і мяне панесла
пісаць.

вар’яцтва. давялося схаваць закладку ў кнігу,
якую ўжо прачытаў, каб яна не засмучала мяне.




