ІНТЕЛІГЕНЦІЯ
І АНАЛЬНИЙ СЕКС
Не знаю, як би склалася моя літературна доля (а може, вона взагалі
би не склалася?), якби в молоді роки, коли я був молодшим науковим
співробітником академічного інституту імені Горького, я не познайомився
з двома дівчатами, які були фанатками анального сексу. Надворі стояли будні
розвиненого соціалізму, що складалися з черг, пленумів ЦК КПРС, польотів
у космос, глухого невдоволення інтелігенції. Проблеми анального сексу,
скажемо прямо, мало хвилювали країну й тому в партійній пресі про них
писали напрочуд скупо, зазвичай без особливої симпатії.
Загалом, грайливе ставлення до сраки мало властиве російському
населенню споконвіку. Ані в російських заповітних казках, що були мірилом
і скарбницею народної еротики, ані в класичній літературі — ніде ми
не знайдемо (крім хіба що в юного Пушкіна в жартівливих посланнях до
гомосексуаліста Вігеля) добрих чи бодай іронічних почуттів до анального
сексу. Навпаки, срака була (й досі залишається) смітником російської
еротики, її воістину нужником, «тухлим оком» блатної естетики. Срака
завжди викликала в інтелігенції острах. Можливо, це пов’язано з політичним
курсом країни, із тим, що російська влада вважала інтелігенцію гівном
(згадаймо слова Леніна), але річ не тільки в цьому. Самуїл Маршак якось із
болем писав, що коли у вірші, хоч би яким чудовим він був, трапиться слово
«срака», читач забуде про все, крім цього слова.
І ось на цьому триклятому місці, у країні анального небуття, явилися мені
два знамення. У вигляді двох прекрасних темноволосих дів, сором’язливих,
блискуче ерудованих, у яких вчені мужі вбачали надію нашої гуманітарної
науки, а вони виявляються шаленими шанувальницями анального сексу. Ну,
прямо таємними маніячками жіночої содомії! Гаразд, якби я зустрів лиш одну,
тоді я сказав би собі: це — виняток із правил, дивина, гра природи. Але вони

постали як подвійний виняток, тобто по суті вже як порушення правила —
і вони були найкращими з найкращих.
Вони чули одна про одну й навіть урешті-решт світськи познайомилися,
але тільки я був посвячений у їхні паралельні найпотаємніші бажання. Ні,
вони й так, у звичайному вагінальному варіанті були дуже непогані. Але
цей варіант їм здавався всього лише підступом, прелюдією, передмістям,
пройшовши через яке, можна, нарешті, поринути в шум, гам, запах
центральної вулиці. У струнких, довгоногих тихонях, що вільно читали
латиною й любили французьку поезію від Ронсара до Малларме, вирувала
така анальна пристрасть, яка розривала їхні сідниці й незмінно закінчувалася
багаторазовими, ніби розкотисте гвардійське «ура!», оргазмами. Все це було
надзвичайно незаконно, жваво, непристойно й незабутньо.
Повертаючись від них додому вулицями вечірньої Москви, я думав:
чому зустрічі з дисидентською інтелігенцією, кухонні розмови викликають
у мене відчуття туги й прісності, затхлості й нікчемності? Я, звісно, дуже
любив академіка Сахарова, але промежини моїх красунь були потужнішим
магнітом. Чорняві діви назавжди зіпсували мені мою соціальну й ідеологічну
спрямованість, зробили її поверховим посміховиськом. Вони всього лише
вважалися вченими членами інтелігентної касти — їхнє волосся розвівалося,
як задерті хвости породистих коней, що, форкаючи, летіли прямо в центр
світобудови. Порушниці тривіальних законів повсякденного й наукового
життя, зрадниці ветхого комунізму та власної скромності, вони вивернули
навиворіт мій творчий світ, даруючи мені заздалегідь, із превеликою
щедрістю, непередбачувані естетичні рішення, які стали моїм і тільки моїм
надбанням.
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