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І

Горад Вюрцбург-на-Майне,
шырокавядомы віном, рыбаю і цэрквамі,
горад готыкі і барока, у якім кожны другі
будынак — непаўторны памятнік мастацтва,
горад з тысячатрохсотгадоваю гісторыяй,
быў за дваццаць пяць мінут бамбёжкі
ўшчэнт разбураны запальнымі бомбамі. А
назаўтра Майн, у якім яшчэ нядаўна
адлюстроўваўся самы прыгожы горад у
краіне, гэтак жа павольна і спакойна, як і
раней, плыў паміж руін кудысьці ў
бясконцасць часу.

* * * 
Ёгана ішла берагам рэчкі. Ззаду асталіся

роспач і безнадзейнасць, наперадзе на сонцы
зелянеў, зіхацеў, наліваўся сокамі малады
вербалоз, як быццам на свеце нічога і не
здарылася. Тут разбурэнняў не было. Усю
даліну як бы засцілаў шаўковы дыван —
узгоркі вінаграднікаў, вытканыя зялёным на
зялёным, гаі і сады. Бясконца вілася
блакітная стужка рэчкі, на беразе якой
раней стаяў Вюрцбург — цяпер
раструшчаная руіна, памятнік нацысцкага
панавання.



Ёганіна маці памерла даўно. Бацька,
настаўнік чарчэння мясцовай гімназіі, быў
заўзятым нацыстам. Баючыся амерыканскай
арміі, што наступала няспынна, ён перад яе
прыходам павесіўся на раме акна
чарцёжнага пакоя, пакінуўшы пісьмо, у якім
апошні раз праклінаў сваю пазбаўленую
патрыятызму дачку. Ёгане пайшоў дваццаць
другі год, калі яна асталася адна.

У яе былі русявыя валасы, светла-карыя
вочы з зіхоткімі зорачкамі вакол зрэнкаў.
Вузкі белы твар падкрэслена бялеў нават пад
гарачымі прамянямі ліпеньскага сонца.
Выразна і скупа ачэрчаны рот, здавалася,
быў узяты з малюнкаў Альбрэхта Дзюрэра1.
Сама прырода як бы абрала яе перадаць
будучым пакаленням тую ступень цялеснай
чароўнасці, якой дасягнула чалавецтва праз
мільён гадоў незлічоных вопытаў.

Апошні год пасля канца вайны Ёгана, як
і ўсе бедныя людзі ў горадзе, з раніцы да
вечара была занята толькі тым, што
здабывала сабе надзённы кавалак хлеба.
Грошай у яе не было, а работы сакратаркаю
не знаходзілася — якая там магла быць
работа, калі не было не толькі пішучых
машынак, але і самога горада. Амерыканскія



ваенныя ўлады адмовіліся ўзяць на службу
сакратарку, бацька якой быў нацыстам.

Яна магла б паказаць ім пісьмо з
бацькоўскім праклёнам. Яно, мусіць, трохі
аблегчыла б яе становішча. Але
прыроджаны такт і наравісты характар не
дазволілі ёй зрабіць гэта.

На беразе рэчкі сярод вербалозу Ёгана
знайшла закінуты стары хляўчук памерамі
тры на тры метры, у якім раней трымалі коз,
і добра пачысціла яго. У гэтым хлеўчуку яна
ўладкавалася са сваім няхітрым скарбам.

Сеўшы на беразе паблізу хлеўчука, яна
пачала глядзець на далёкі хвойнік за вадою,
над якім у бяздонным блакіце плыло
ружовае воблака. Чырванню гарэла на
захадзе сонца.

Дзесьці ў вячэрняй цішыні сталі чутны
паасобныя галасы жывёл. Мацней запахла
вадою. Высока над ракою нерухома застыла
шэрая чапля, гатовая ў любы момант
рынуцца ўніз. Было шэсць гадзін, час, калі
рыба падымаецца на паверхню.

Ёгана, у якой не было ні будучага, ні
цяперашняга, думкамі паглыбілася ў
мінулае. Малюнкі дзяцінства, цесна
пераплеценыя з вулічкамі роднага горада,



маленькія радасці цёплым летнім вечарам,
маленькія нягоды, якія калісьці здаваліся
вялікімі, абступілі яе так выразна, што яна
быццам бачыла ўсё ўвачавідкі. У куточках
вуснаў з’явілася нешта накшталт усмешкі.
Але рот, развучыўшыся смяяцца, быў моцна
сцяты.

Крыху нагнуўшы галаву, яна
прыслухалася.

Яна пачула штодзённы вячэрні звон
трыццаці вюрцбургскіх цэркваў, добра
знаёмы ёй з дзяцінства. Нейкі час яна не
ўсведамляла, што чуе гучанне званоў
неіснуючых цэркваў.

Яна глыбока ўздыхнула і паднялася. З
дзяцінства зноў прыходзілася падымацца ў
сучаснасць.

Яна зірнула туды, дзе раней стаяў
Вюрцбург. Убачыла шэрае поле руін,
апусціла галаву і падумала: «Хіба можна
адарвацца ад горада, у якім ты вырас? Ён жа
ў тваім сэрцы. Ты яго частка. — Яна выпнула
губы, нібы кідаючы выклік жыццю. —
Вюрцбург — цяпер гэта толькі мы. Толькі мы
адны».

Яна зноў села на траву, абаперлася
локцямі на калені, абхапіла галаву далонямі



і знерухомела. Яна нічога не бачыла і ні пра
што не думала. Гэтак сядзіць дзе-небудзь на
свеце чалавек, які страціў радзіму. Якому па
тысяча і адной прычыне няма дзе запыніцца
і няма куды пайсці.

* * *
Удава Гонер знайшла сабе прытулак у

сутарэнні разбуранага дома, у якім на
першым паверсе ў змрочным пакоі пражыла
пяцьдзесят гадоў. Кручкаваты нос і вострае,
вытыркнутае падбароддзе, на якім селі дзве
бародаўкі, рабілі бяззубую старую падобнай
на ведзьму з казкі. У гэтым квартале
беднякоў, што ляжаў цяпер у руінах, яна
была самая бедная. Харчавалася яна бадай
што толькі хлебам ды каваю. Кафейнік увесь
час грэўся на пліце. Кава была адзінай
уцехай яе жыцця. Але дзе ты цяпер
знойдзеш гэтую каву?

Аднаго разу раніцаю, калі фраў Гонер,
накінуўшы хустку, збіралася пайсці ў
царкву, у паўзмроку на добра ўбітай падлозе
пры дзвярах яна ўгледзела нейкі пакунак. I
адразу ж нутром пачула, што магло быць у
гэтым пакунку. Фраў Гонер верыла ў боскую
цудадзейнасць. Але цяпер яна не
адважвалася паверыць у тое, што адчувала



сэрцам, пакуль не ўбачыла цёмна-
карычневыя, тлуставата-бліскучыя зярняты і
не запусціла ў іх свае скручаныя падаграю
пальцы. Наверсе ляжала запіска, на якой
дзіцячым почыркам было нешта напісана.

Надзеўшы на нос акуляры ў іржавай
аправе, яна прачытала:

— Ісусавы вучні.
Яна нават і не заўважыла, як увайшоў

гадзіннікавы майстар Крумбах, што жыў
крыху далей у адным з закуткаў сутарэння.
На нагах у яго было абуцце з радна, да якога
ён падшыў кардонавыя падноскі. У адной
руцэ ён трымаў пару паношаных чаравікаў,
у другой — запіску. Гадзіннікавы майстар,
высокі азызлы сямідзесяцісямігадовы стары,
моцна недабачваў. Ён папрасіў фраў Гонер
прачытаць, што напісана ў запісцы.

— Чаравікі з запіскаю, — пачаў здзіўлена
тлумачыць Крумбах, — я знайшоў сёння
каля майго ложка.

Фраў Гонер прачытала:
— Ісусавы вучні.
Ад хвалявання ў яе падкасіліся ногі.

Стоячы на каленях, яна расказала суседу,
што здарылася з ёю. Крумбах памог ёй
падняцца на ногі. Абое старыя ніяк не маглі



зразумець, адкуль тут узяліся чаравікі і кава.
Hi ў кога ў Вюрцбургу не было такіх дарагіх
рэчаў. Сам сакратар магістрата Гёрнле
кожны дзень хадзіў на службу ў старых
пантофлях, а кавы не было нават у
бургамістра. Нарэшце пасля доўгіх
дарэмных здагадак фраў Гонер прашаптала:

— А можа, і каву і чаравікі папраўдзе
прыслалі святыя ўгоднікі? Яны ж нам так
патрэбны.

Крумбах недаверліва пакруціў галавою.
— Раней, у старыя часы, вядома, бывалі

цуды. Але цяпер цудаў няма.
Ён тут жа надзеў чаравікі і,

прытупнуўшы нагою, каб лепш сядзелі,
сказаў:

— Чаравікаў мне хопіць на ўсё жыццё, і
сядзяць яны на назе як улітыя.

Па дарозе на імшу ў манастырскай
царкве Крумбах расказаў фраў Гонер, што
ўчора вечарам нейкі хлапчук папытаўся ў
яго на вуліцы, які нумар абутку ён носіць.

— Я адказаў: сорак другі. I гарэза гэтак
жа раптоўна знік, як і з’явіўся.

— Гэта, мабыць, пасланец Ісусавых
вучняў, — паспрабавала здагадацца фраў
Гонер і, сцепануўшыся, перахрысцілася. За



ёю перахрысціўся і гадзіннікавы майстар.
Яны якраз падыходзілі да царквы, і другія
вернікі ўспрынялі гэта як нешта належнае,
лічачы, што хрысціліся яны перад
распяццем, якое вісела над парталам.

Званар манастырскай царквы не мог
цяпер, як раней, званіць на абедню. Бомбай
знесла званіцу, і з таго часу царква маўчала.
Старыя пайшлі ўсярэдзіну.

Праз гадзіну яны сядзелі пад
закратаваным акном сутарэння за каваю, з
якой падымалася пара. Калі яны зрабілі
першы глыток, Крумбах сказаў:

— Вось у мяне і чаравікі знайшліся, а
цяпер мы сядзім тут і п’ём каву. Але адкуль
яно ўсё — хто яго ведае.

Фраў Гонер прамаўчала. Яшчэ раз
перахрысціўшыся, яна падумала: «Зярняты
крыху перапражаны. Адразу чуваць».

Гадзін у шэсць вечара дванаццацігадовы
дзякоў сын, што пытаўся ў Крумбаха, які
нумар чаравікаў ён носіць, асцярожна
прашмыгнуў на маленькія могілкі за
манастырскаю царквою. Калісьці там хавалі
манахаў. Але ўжо вельмі доўгі час на гэтых
могілках, адгароджаных ад свету высокім,
парослым плюшчом мурам, нікога не хавалі.



Некалькі старажытных нахіленых пліт з
крохкага, заімшэлага пясчаніка тулілася
каля мура. Непагода і час сцерлі надпісы.
Доўгія тоўстыя, пасівелыя на сонцы касмылі
травы ўсцілалі закінутыя магілы. Сюды
гадамі ніхто не заглядваў.

Дзякоў сын адамкнуў нізкія дзверы
цяжкім ключом, які, быццам меч, вісеў у яго
збоку на поясе. Некалькі кажаноў
пранеслася міма яго. Па трыццаці
выслізганых каменных прыступках хлопчык
спусціўся ўніз у сутарэнне манастырскай
царквы.

Густая цемра дыхнула на яго цвіллю і
тленам. Хлопчык запаліў дзве свечкі, тайком
узятыя ў бацькавай свечачнай каморы.
Паступова з цемры выступілі дзве паліцы,
занавешаныя прасцінамі, розны хлам —
паламаныя царкоўныя лаўкі, цяжкі, з
паўцэнтнера вагою, з’едзены шашалем стол
на трох ножках, галовы і другія часткі
старажытных фігур святых. У кутку стаяў
вялізны, выразаны з ліпавага дрэва Хрыстос.
Белая фарба на ім сям-там аблупілася, не
было галавы, не хапала аднае рукі і аднае
нагі, не было і крыжа. Пастава фігуры —
скурчанае пакутнае цела — сведчыла аб



тым, што яна раней вісела на крыжы.
У дзвярах паказаўся яшчэ адзін хлопчык.

Ён моўчкі раскінуў рукі, сагнуўшы іх уверсе,
як на распяцці, і асцярожна сеў на адну з
касабокіх царкоўных лавак. Неўзабаве
прыйшло яшчэ двое. Яны прынеслі
шарсцяную коўдру і старыя штаны,
палажылі іх на трохногі стол, моўчкі
раскінулі рукі і селі. Роўна ў шэсць гадзін
адзінаццаць апранутых у рызманы
хлапчукоў сядзелі на царкоўных лаўках
паўкругам перад знявечаным Хрыстом, на
якога падала святло ад свечак. Ісусавы вучні
былі ў зборы.

Старэйшаму, сыну карчмара, споўнілася
чатырнаццаць гадоў, малодшаму —
дванаццаць. Вучняў было толькі
адзінаццаць. Дванаццаты, сын следчага,
адмовіўся звацца Юдам Іскарыётам. Hi Пётр,
ні Ёган, ні Варфаламей, ні хто другі з вучняў
не захацелі памяняць сваіх шаноўных імёнаў
на імя біблейскага здрадніка, і таму сын
следчага, раззлаваўшыся, пакінуў устаноўчы
сход. Ён не хацеў звацца здраднікам. Ён не
здраднік.

Ніводзін гук не даходзіў у глыбокае
сутарэнне. У слабым ззянні свечак твары



хлапчукоў свяціліся як маленькія цьмяныя
месячыкі. З мінуту панавала належная
поўная цішыня, твары вучняў былі як у
дзяцей, што гуляюць у нейкую гульню і
ўспрымаюць яе сур’ёзна. Нарэшце прагучаў
урачысты голас чатырнаццацігадовага
Пятра:

— Мы, Ісусавы вучні, выканаўцы
справядлівасці, бяром у багатых, у якіх ёсць
усё, і раздаём бедным, у якіх нічога няма.

У Пятра была вялізная галава, вельмі
вузкі, доўгі твар, на якім гарэлі блакітныя
маленькія вочкі. Адкінуўшыся назад, ён
дзелавіта сказаў:

— Пасяджэнне пачата. Прашу ўсіх
расказаць, што ім сёння здабыта і што
раздадзена.

Першы падняў руку вучань Ёган,
бялявы хлапчук з цемнавата-рудымі
кучарамі і мяккім тварам. Ён сказаў:

— Я дастаў чорную шарсцяную коўдру з
жоўтымі, як у тыгра, палосамі. У мясніка
Штумпфа. Я яшчэ ўчора гаварыў вам, што іх
у яго дзве, а накрываецца ён адною. Другая
ў яго замест посцілкі. Бач ты! Навошта яму
яна? I вось я амаль цэлую гадзіну сядзеў і
вартаваў, пакуль ён не ўстаў са сваёй канапы



і не пайшоў у прыбіральню. Калі ён
вярнуўся, мой, зразумела, і след прастыў. Як
і коўдры. Яна была яшчэ цёпленькая. Мяне
ён не бачыў. Нашу распіску я, як і
належыць, палажыў яму на канапу, на
падушку. Але мушу сказаць вам, — скончыў
ён сваім тонкім дзіцячым галаском, — што
нялёгка выцягнуць коўдру з-пад азадка ў
такога пыхлівага парсюка.

Пад ахвочы смех і гоман ён адкінуўся на
спінку лаўкі. Хлопец быў асабліва
спрактыкаваны ў гэтых справах, і ўсе
захапляліся ім. Другія вучні не хацелі
адставаць ад яго і ўжо не раз рызыкавалі так,
што толькі цудам ратаваліся, што іх не
злавілі.

— Сіні механікаў камбінезон, які
ляжыць вунь там на стале, я ўзяў з альтанкі ў
оптыка Шайбенкэза, — сказаў вучань
Андрэй, якога ўсе звалі «Вужам», бо ён быў
такі тонкі і гнуткі, што мог пралезці ў самую
маленькую фортку. — Дзе гэта хто бачыў,
каб оптыку быў патрэбны камбінезон? Раю
абавязкова аддаць яго рыбаку Кройцгюгелю.

Сёй-той запярэчыў. Кожны называў
якога-небудзь чалавека, якому конча
патрэбны былі штаны. Вучань Якаў



усклікнуў:
— У нашым спіску болей за сорак

чалавек, здаецца, сорак два такіх, што
абавязкова павінны мець штаны. Чаму ж іх
аддаць менавіта Кройцгюгелю?

— Таму, — адказаў Вуж, — што ў яго
ўжо блішчыць азадак. У мяне, між іншым,
блішчыць таксама. But I don’t care2.

Вуж завёў знаёмства з амерыканскімі
салдатамі і ўсюды, дзе толькі мог, паказваў,
што ведае англійскую мову.

Пётр супакоіў спрэчнікаў, сказаўшы,
што пытанне аб тым, каму дастанецца
камбінезон, ён у свой час паставіць на
галасаванне, каб вырашыць яго
дэмакратычна.

— А ці не забыўся шаноўны вучань
Андрэй пакінуць там нашу распіску?

— Чорт на яго! Пра гэта я зусім забыўся!
Пётр падаўся наперад і сказаў строгім

голасам:
— Я яшчэ раз хачу напомніць усім, што

гэта вельмі важная справа. У кожным
выпадку мы зусім ясна мусім запэўніць
нашых нядобраахвотных ахвяравальнікаў,
што ў іх пабывалі не зладзеі, а выканаўцы
справядлівасці. Оптык Шайбенкэз яшчэ



сёння вечарам павінен мець нашу распіску,
каб нікога не западозрылі ў крадзяжы
штаноў.

— Very well, распіска як піць даць сёння
ж вечарам будзе ў руках містэра
Шайбенкэза, and I’ll manage3, каб ён мяне не
ўбачыў.

Прапанова вучня Піліпа аддаць чорную
з жоўтымі палосамі коўдру дзяўчыне Ёгане,
якая спіць у хлеўчуку для коз і не мае чым
укрыцца, была прынята без галасавання.
Піліпавых бацькоў — Самуіла і Эсфір
Фройдэнгаймаў — забілі нацысты. Яго
семнаццацігадовую сястру Рут завезлі ў
Варшаву ў публічны дом для нямецкіх
салдатаў. Ёгана раней жыла ў тым жа доме,
што і Фройдэнгаймы, і з малых гадоў
сябравала з Рут.

Піліп быў надзіва прыгожы хлапчук. Ну
проста сышоўшы з старонак старажытнай
бібліі і перанесены ў дваццатае стагоддзе
юнак Давід, які каменем з прашчы забіў
волата Галіяфа. Усе гэтыя гады пасля
забойства бацькоў Піліп хаваўся ў аднаго
селяніна на хутары і вярнуўся ў горад толькі
пасля акупацыі Вюрцбурга. У Таемнае
таварыства Ісусавых вучняў яго прынялі



аднагалосна пасля Пятровай прамовы, якую
ён скончыў узнёслымі словамі:

— Думаю, што нават сам папа рымскі
прагаласаваў бы за яго, калі б толькі ведаў,
што давялося перажыць нашаму
паважанаму сябру.

— So what!4 — усклікнуў тут Вуж. Ён
быў невысокай думкі аб папе. Вужаў бацька
ваяваў у інтэрнацыянальнай брыгадзе і
загінуў у баі за мадрыдскі універсітэцкі
гарадок, напісаўшы незадоўга да смерці
Вужавай мацеры, што папа падтрымлівае
Франка.

Наверсе ў царкве пачалося набажэнства.
Тут, унізе, гукі арганаў не былі чутны, але
масіўныя, трохметровай таўшчыні сцены
фундамента дрыжалі, быццам моцныя гукі
арганаў, б’ючыся аб камень, ператвараліся ў
pyx. Не чуючы гукаў, Ісусавы вучні чулі, як
яны дрыжыкамі прабягалі па іх спінах.

Дзякоў сын, вучань Варфаламей, сказаў,
што каву і чаравікі, прызначаныя ўдаве
Гонер і гадзіннікаваму майстру Крумбаху,
ён сёння непрыкметна палажыў ім у
сутарэнне, разам з распіскамі. Ключ ляжаў
на яго худых нагах. Прыціснуўшы да
грудзей брудную руку, ён усхвалявана



дадаў:
— Калі падумаю, як страшэнна яны

будуць рады, то вельмі хацеў бы пабачыць
гэта.

Нейкі момант усе сядзелі моўчкі. Кожны
з хлапчукоў, хто тайком прыносіў людзям
падарункі, меў гэтую мілую чалавечую
слабасць — жаданне поўнасцю пазнаць
радасць і таго, хто дае. Ціхі вучань Ёган
уздыхнуў і сказаў, выказваючы думку ўсіх:

— Яно, вядома, праўда. Але пра гэта
нельга і думаць. Тут мы павінны аставацца
цвёрдымі, вытрымліваць характар. Бо інакш
наша таемнае таварыства хутка раскрыецца.
Толькі так!

Апошнім цяжка ўзняўся з месца
кладаўшчык вучань Мацвей. У яго быў рэзка
акрэслены твар — пукаты лоб, доўгі нос і
тонкія губы. Яго галава нагадвала галаву
хлопчыка са славутага многафігурнага
барэльефа скульптара Тыльмана
Раменшнайдэра5, таксама знішчанага
бомбаю.

Ён адшмаргнуў прасцірадлы, якія віселі
на шнурах з кольцамі. На адной паліцы
ляжалі паношаныя кашулі, шкарпэткі і яшчэ
якая адзежа, у тым ліку даўні падраны фрак,



які раней можна было б надзець хіба толькі
на пудзіла. На другой паліцы ляжалі мука,
крупы, рыс і цукар у пакеціках. Да кожнага
пакеціка ўжо была прымацавана распіска
Ісусавых вучняў. На самай верхняй паліцы
ляжалі тры лычкі вэнджанай каўбасы, цэлы
кумпяк, два фунты кавы, бутэлька віна
«Эшарндорфскі гультай» і пакунак
амерыканскіх цыгарэт.

Каштоўныя рэчы з верхняй паліцы ўзялі
на складзе ў аднаго спекулянта, якога Пётр
замкнуў на яго ж кухні. Пакуль таварышы
рабілі сваю справу ў падвале, ён наклеіў на
дзвярах кухні вялікі плакат з надпісам:
«Выканаўцы справядлівасці».

Паліцу з прадуктамі, ад якіх не
адмовілася б ніводная гаспадыня,
упрыгожвалі румяныя яблыкі, што
сіметрычна ляжалі на ўсіх дошках паміж
пакетамі. У цэнтры, на сярэдняй паліцы,
яшчэ нядаўна паміж двума пакетамі ляжаў
апельсін. Цяпер яго там не было.

Кладаўшчык дастаў з паліцы чатыры
аркушы-спісы. У адным былі запісаны
прозвішчы нядобраахвотных
ахвяравальнікаў, у другім — прозвішчы тых,
хто мог стаць ахвяравальнікам. Трэці — з



прозвішчамі тых, хто ўжо атрымаў
падарунак, — ён зноў палажыў на паліцу.
Апошні спіс — хто жыў у нястачы і яшчэ
нічога не атрымаў, ён быў у дваццаць разоў
даўжэйшы за першыя тры спісы, хоць
Ісусавы вучні ў першую чаргу імкнуліся
памагчы самым бедным.

— У амерыканскага кладаўшчыка,
вядома, таксама ёсць свой клопат. Але я з ім
ахвотна памяняўся б, — дадаў кладаўшчык.
— Больш за ўсё нам патрэбны чаравікі. На
маім складзе няма ніводнай пары, а кожны
другі з нашага спісу ў непагоду не можа
выйсці на вуліцу, бо ў яго няма ў што
абуцца.

Дый у саміх абарваных Ісусавых вучняў,
што нерухома сядзелі цяпер у слабым святле
свечкі перад знявечанай фігурай Хрыста,
чаравікаў таксама не было. Усе хадзілі
басанож, ногі ва ўсіх сталі цёмна-рудыя, як
зямля.

Кладаўшчык прагледзеў спіс будучых
ахвяравальнікаў і назваў нарэшце двух
чалавек, у якіх, на яго думку, абутку было
больш чым трэба.

— Будзе толькі справядліва, калі ў гэтых
людзей забяром адну пару. Возьмем, і ўсё.



Але гэта нялёгка. Чаравікі сёння даражэй за
дыяменты і жэмчуг. Іх добра хаваюць і,
можа, нават замыкаюць у шафу. Таму я
пытаюся: хто пойдзе добраахвотна?

А так як усе паднялі руку, то ён выбраў
двух, хто асабліва падыходзіў да гэтай
небяспечнай работы, — лоўкага ціхага Ёгана
і Вужа.

— О’кэй, — сказаў Вуж. — Але
камбінезон усё-такі трэба аддаць рыбаку
Кройцгюгелю, бо яму прыходзіцца лавіць
рыбу і ўночы; і тады ён часам прамакае да
ніткі. А калі ў чалавека ззаду нічога няма, то
яму да чорта холадна. Акрамя таго, ён яшчэ
перавозіць на другі бераг людзей, і яму
няёмка рабіць гэта з дзіравым азадкам.

Вучань Якаў запярэчыў, што гэта далёка
яшчэ не прычына, каб аддаць яму штаны.
Вуж толькі ўсміхнуўся:

— Well6, а калі на лодцы будуць
дзяўчаты?

— О, калі ім гэта не падабаецца, то
няхай не садзяцца.

— Well, a калі яны ўсё-такі сядуць? Дый
не ў дзяўчатах тут справа. А ў ім самім. Бо
што ні кажы, а азадак у яго ж голы.

Пётр паспрабаваў унесці супакаенне:



— Паважаны вучань Якаў пазней зможа
паўтарыць і абгрунтаваць сваю прапанову,
каму аддаць камбінезон. А паважаны вучань
Андрэй перад галасаваннем атрымае
магчымасць яшчэ раз выказаць свае
меркаванні.

Вуж падагнуў калені, палажыў на іх свой
твар і сказаў голасам чалавека, які
вымушаны слухацца:

— All right, all right!7
Кладаўшчык зноў заняў сваё месца на

лаўцы, каб седзячы — такі быў парадак —
выслухаць Пятрову прамову. Пётр стаў у
кутку побач са скурчаным ад болю торсам
Хрыста, скіраваўшы свой позірк на
хлапчукоў, што сядзелі паўкругам, і на
паліцы, што стаялі каля сцяны за
царкоўнымі лаўкамі. Ён ужо збіраўся пачаць
гаварыць і перш за ўсё яшчэ раз заклікаць
сваіх таварышаў быць асцярожнымі,
наведваючыся да нядобраахвотных
ахвяравальнікаў, каб тым самым зберагчы
таямніцу Ісусавых вучняў, як раптам
заўважыў, што апельсіна няма на месцы.
Нейкі час ён разгублена пазіраў на пустату,
што зеўрала паміж двума пакетамі. Узнікшае
падазрэнне вымусіла яго апусціць галаву.



Пётр ужо не раз пытаўся ў самога сябе: а
ці нельга, каб вучні, збіраючы рэчы для
бедных, сёе-тое бралі і сабе? Яны самі такія
ж галодныя і голыя. За апошнія гады
ніводзін з іх ні разу не пад’еў удосталь, а
большых абадранцаў, як яны, не было ў
Вюрцбургу. Гэта адно. Але ж другое: калі
Ісусавы вучні, даўшы клятву змагацца за
справядлівасць і памагаць бедным, як гэта
рабіў Хрыстос, самі пачнуць браць нешта
сабе, то такое адбіранне рэчаў у багатых
стане звычайным крадзяжом. Гэта, мусіць,
таксама праўда. Тут Пётр сутыкнуўся з
пытаннем сумнення, на якое пакуль што не
знайшоў адказу. Адказ мусіў быць недзе
пасярэдзіне.

Пётр намерыўся скарыстаць выпадак,
каб разам з вучнямі знайсці правільны адказ
на гэтае пытанне. Ён адчуў сябе ў ролі
суддзі, які сутыкнуўся з незразумелаю з’яваю
і не ведае, што яму рабіць — асудзіць ці
апраўдаць падсуднага. Ён папытаўся:

— Ці не ўзяў хто з вучняў апельсін, які
ляжаў тут?

Усе павярнуліся да паліцы з правізіяй. I
толькі дзякоў сын Варфаламей як бы і не
пачуў запытання. Ён быў заняты тым, што



сваёй бруднай насоўкай вычышчаў пясок
паміж пальцамі ног. Высунуўшы ад
старання кончык языка, ён не спыніў свайго
занятку.

Гэта выклікала падазрэнне. «У яго ж
ёсць ключ. Толькі ён у любы час можа зайсці
ў падвал», — падумаў Пётр і паўтарыў
пытанне, звяртаючыся непасрэдна да яго.
Варфаламей вытрас сваю насоўку, здаволена
ўздыхнуў і спытаўся, як быццам нічога і не
здарылася:

— Што ты сказаў?
— Калі паважаны вучань Варфаламей

узяў апельсін, то няхай ён скажа аб гэтым,
каб падазрэнне не ўпала на каго-небудзь
другога.

Толькі цяпер Варфаламей павярнуўся да
паліцы і здзіўлена сказаў:

— Сёння ўвечары, калі я быў у
сутарэнні, ён яшчэ ляжаў на сваім месцы.

Тут ён убачыў, што ўсе глядзяць на яго, і
на вачах у яго раптам выступілі слёзы.

Тады вучань Якаў, які спрачаўся з Вужам
з-за камбінезона, сунуў руку ў кішэню і
дастаў адтуль апельсін.

— Я ўзяў апельсін, я паабяцаў прынесці
яго сястрычцы. Яна ніколі яшчэ не бачыла



апельсіна, — сказаў ён глухім голасам.
Голад пакінуў след на развіцці Якава, які

фізічна выглядаў занядбаным. На яго
малюсенькім васковым тварыку самае
вялікае было — вочы. Ён нервова мяў
апельсін у руках, быццам кавалак гліны, і
нарэшце выціснуў з сябе:

— Я гэтулькі расказваў сястрычцы пра
апельсін, які ён залаты, быццам месяц, які ён
усярэдзіне салодкі-салодкі. I яна ўвесь час
упрошвала мяне прынесці яго. Але я магу
палажыць яго назад.

Пётр не ведаў, чаму ён спытаўся:
— А колькі гадоў тваёй сястрычцы,

вучань Якаў?
— Пяць.
Усталявалася цішыня, і калі ў ёй

нарэшце прагучаў Вужаў голас, то тое, што
ён сказаў, спадабалася ўсім, і ўсе ўхвальна
заківалі галовамі.

— As far as І am concerned8, тo няхай ён
возьме апельсін сваёй смаркатай сястрычцы.
I don’t care9. Я, між іншым, ужо не раз думаў:
чаму гэта тут ляжаць такія цудоўныя
каўбасы і нават цэлы кумпяк, а ў нас ад
голаду жываты падцягвае. Гэта проста
несправядліва. To hell with it, падумаў я сабе,



to hell with it10.
Выслухаўшы Пятра, яго маральныя

сумненні, Вуж дадаў:
— Я разумею, што ты хочаш сказаць.

Вядома, было б лепей, калі б нам нічога не
было патрэбна. Справа далікатная. Але,
зрэшты, мы не згаладалыя факіры, якіх
паказваюць за грошы ў клетцы. Мне здаецца,
што калі мы што-небудзь і возьмем сабе,
скажам, лычка каўбасы, каб у нашым
жываце не буркатала гэтак па-свінску, то мы
зможам болей дастаць і для іншых. Гэта
проста камерцыйныя выдаткі, і яны, па-
мойму, сябе апраўдаюць.

Сам Пётр рос таксама вельмі хутка і
таму заўсёды быў галодны. Ён ужо амаль
зусім адолеў свае сумненні.

— Але дзе мяжа таго, што мы можам
узяць сабе? — папытаўся ён задуменна,
болей гаворачы самому сабе.

Вуж задумаўся, нагнуў галаву.
— Мы, вядома, можам браць сабе крыху

меней, чым хочацца, бо іначай... — Ён не
ведаў, як выказаць сваю думку.

Пётр ухвальна кіўнуў галавою.
— Гэта правільна, — сказаў ён і

здаволена ўздыхнуў, быццам толькі што



адгадаў загадку, якой не мог адразу
вырашыць.

Вуж нецярпліва аж ссунуўся на канец
лаўкі.

— Я, уласна, хацеў звярнуць вашу ўвагу
вось на што. У нас няма абутку. All right.
Пакуль што мы яшчэ сяк-так абыходзімся, і
таму нам цяпер усё роўна. А што рабіць
зімою, калі прыцісне мароз? Мы ж не
зможам бегаць басанож па снезе па ўсім
горадзе, дастаючы рэчы. У нас проста
адмерзнуць пальцы. Значыцца, выйсця ў нас
няма, і астаецца толькі адно — спачатку
дастаць чаравікі самім сабе, а потым ужо і
другім. Гэта ясна ўсякаму дурню. I так
мусіць быць і з кумпяком.

Пётр паматаў галавою.
— All right, з кумпяком не так.
У вучня Якава ліхаманкава заблішчалі

вочы. Чырвань то з’яўлялася, то прападала
на твары. Ён па-ранейшаму трымаў у руках
апельсін.

Пётр, у глыбокай цішыні, пад галоднымі
позіркамі хлапчукоў, падышоў да паліцы,
дастаў адтуль пяць яблыкаў і разрэзаў іх
папалам. Кожнаму ён даў па палове. Яны
імгненна ўваткнулі ў іх зубы. Вучню Якаву



ён, сам не ведаючы чаму, даў цэлы яблык.



ІІ

Назаўтра рыбак Нікадэмус Кройцгюгель
знайшоў у сябе ў лодцы блакітны
камбінезон. Узяўшы яго аберуч, ён
расцягнуў яго перад сабою, і тут жа адна
рука міжволі памкнулася да азадка, які
даўно ўжо быў зусім голы.

Потым ён спакойна сеў на сядзенне і
сцягнуў з сябе парваныя штаны. I тут жа
ўбачыў распіску, якая завалілася за дашчаны
насціл.

— Ісусавы вучні?.. Божа мой, хто на ўсім
белым свеце зразумее гэта? Ісусавы вучні
памерлі дзве тысячы гадоў таму назад. Ну, а
калі хто і пажартаваў з мяне — то што мне з
таго?

Надзеўшы камбінезон, ён падняўся.
Камбінезон быў караткаваты. Рыбак меў
рост метр дзевяноста і быў худы, як жэрдка.

Нікадэмус усё сваё жыццё правёў на
рэчцы ў адзіноце і прывык да маўчання.
Размаўляў ён толькі з сабою. У кампаніі
сяброў за вялікім круглым сталом для сталых
наведвальнікаў у вінным скляпку «Утульны
лёх» ён цэлымі гадзінамі сядзеў моўчкі.
Толькі вярнуўшыся на сваю ваду, ён



адказваў на ўсе пытанні, якія ставілі яму
сябрукі напярэдадні вечарам.

У поўнай суладнасці з рэчкаю і лодкаю
ён ухапіўся за бусак — гладкі шост каля
шасці метраў даўжынёю з зубчастым
жалезным наканечнікам унізе і папярочкаю
наверсе. Налёгшы грудзьмі на папярочку, ён
адштурхнуў лодку ад берага, каб выехаць на
сярэдзіну рэчкі. «Колькі ж ты, Нікадэмус,
цяпер, уласна, атрымаеш за кілаграмовага
карпа? Жменю грошай, не меней».

Ён зноў адштурхнуўся бусаком і гучна
сказаў:

— Навошта такія недарэчныя пытанні?
Грошай мне цяпер дадуць, вядома, намнога
болей, але за гэтую жменю грошай я куплю
дрэнь сабачую. Адплыўшы ад берага, ён
адклаў бусак убок. Пара брацца за сетку —
вялізны клубок вяровак, якіх, здаецца, і
разблытаць нельга. Сетка была круглая, з
двайным вянком свінцовых грузіл.
Нікадэмус стаяў на носе лодкі, вузкім, як
ластаўка, і рытмічнымі рухамі ўкруг злева
направа выкідваў сетку. Нейкі момант яна,
як парашут, завісала над паверхняю вады.
Толькі ў вадзе цяжкі вянок свінцовых куляў,
які тануў хутчэй, сцягваў сетку і шчыльна



прыціскаў яе ўнізе, не прапускаючы рыбы.
Убачыўшы рыбака, Ёгана спынілася.

Міжволі адарваная ад сваіх думак, яна
адчула нейкае напружанне, якое само сабою
прыходзіць да таго, хто выпадкова бачыць,
як рыбак закідвае сетку, нават калі ў яго на
сэрцы скрабуць кошкі. Хлопчык Давід, які
ішоў следам за Ёганаю, таксама спыніўся
воддаль ад яе. Пад пахаю ён трымаў
скручаную чорную шарсцяную коўдру з
жоўтымі, як у тыгра, палосамі.

Калі Нікадэмус выцягнуў у лодку сетку з
трапяткою рыбаю, Ёгана павольна рушыла
далей уніз па рэчцы. Цяжкія думкі зноў
авалодалі ёю. Перад вачыма яшчэ раз
паўсталі жахлівыя малюнкі таго часу, калі
запальныя бомбы нішчылі Вюрцбург.

Давід хуценька нырнуў у хляўчук і ў
наступны момант, як палахлівы алень, знік у
вербалозе.

Першае, што ўбачыла Ёгана, была
скручаная коўдра на ложку. Яна некалькі
разоў перачытала распіску Ісусавых вучняў і
сказала, усміхаючыся:

— Папраўдзе, як у казцы. Але тут,
здаецца мне, нехта памыліўся.

Выйшаўшы з хлеўчука, яна агледзелася,


