
Тры таварышы

І

Неба, яшчэ не закопчанае дымам з
фабрычнага каміна, было жоўтае, як латунь.
Па-за дахамі фабрыкі яно гарэла асабліва
ярка. Вось-вось узыдзе сонца. Я зірнуў на
гадзіннік. Яшчэ не было васьмі. Без чвэрці.

Я адчыніў вароты і падрыхтаваў помпу
бензакалонкі. У гэты час звычайна на
запраўку ўжо пад'язджалі першыя машыны.
Раптам я пачуў за спінай хрыпаты крэкат,
быццам пад зямлёй круцілі заржавелы вінт.
Я спыніўся і прыслухаўся. Затым я вярнуўся
праз двор да майстэрні і асцярожна адчыніў
дзверы. У паўзмроку памяшкання блукаў,
хістаючыся, прывід. На ім была брудная,
некалі белая, хустка, сіні фартух, грубыя
пантофлі. Гэты прывід, які размахваў
венікам, важыў не менш 90 кілаграмаў. То
была наша прыбіральшчыца Мацільда
Штос.

Я хвілінку пастаяў, пазіраючы на яе. З
грацыяй бегемота яна сноўдалася паміж
радыятарамі аўтамабіляў і глухім голасам
спявала песню пра вернага гусара. На стале



каля акна стаялі дзве бутэлькі каньяку. Адна
ўжо была амаль пустая. Учора ўвечары яна
была яшчэ поўная. Я тады забыўся схаваць
яе.

– Але... фраў Штос, – сказаў я.
Спеў абарваўся. Венік упаў долу.

Шчаслівая ўсмешка пагасла. Цяпер я стаў
прывідам.

– Езус Хрыстус, – прамармытала
Мацільда і ўтаропілася на мяне чырвонымі
вачыма. – Так рана я вас не чакала...

– Разумею. Добра пайшло?
– Добра... але ж няёмка. – Яна выцерла

губы. – Я аж аслупянела.
– Гэта вы ўжо занадта. Не аслупянела –

ап'янела. У дым.
Яна ледзь стаяла на нагах. Яе вусны

торгаліся, а вейкі хлопалі, як у старой савы.
Але памалу яна прыходзіла да памяці. Яна
рашуча зрабіла крок наперад.

– Пан Локамп... чалавек – толькі ўсяго
чалавек... спачатку я толькі панюхала...
потым глытнула... у мяне ж у страўніку
заўсёды круціць... ну, а потым... потым мяне,
відаць, апанаваў д'ябал. Ды і нельга ж
спакушаць бедную кабеціну, пакідаючы
навідавоку пляшку.



Я застаў яе такую не ўпершыню.
Кожнае раніцы яна дзве гадзіны прыбірала ў
майстэрні. Можна было колькі хочаш
пакінуць грошай – яна не кране. Але да
гарэлкі яна была ласая, як кот да сала.

Я ўзяў бутэльку.
– Вядома, каньяк, што для кліентаў, вы

не кранулі. А лепшы, ад пана Кёстэра,
спажылі.

Усмешка кранула выветраныя рысы
Мацільды.

– Што праўда, то праўда. Ведаю смак.
Але няўжо вы мяне выдадзіце, пан Локамп?
Безабаронную ўдаву?

Я пахітаў галавой.
– Сёння не выдам.
Яна адпусціла падаткнутую спадніцу.
– Тады я хуценька дам лататы. А то

прыйдзе пан Кёстэр... божа літасцівы!
Я падышоў да шафы і адчыніў.
– Мацільда!
Яна хуценька прыкандыбала. Я падняў

карычневую чатырохкантовую бутэльку.
Яна ўзмахнула рукамі, пратэстуючы.
– Гэта не я! Шчыра! Гэту я не чапала!
– Я ведаю, – сказаў я і наліў поўную

чарку. – Пілі калі-небудзь гэты?



– А няўжо ж! – Яна аблізала вусны. –
Ром! Вытрыманы ямайскі!

– Выдатна! Тады выпіце чарку.
– Я? – Яна адхіснулася. – Пан Локамп,

гэта зашмат! Вы смаліце мяне гарачым
жалезам. Старая Штос п'е, як злодзей, ваш
каньяк, а вы частуеце яе яшчэ ромам. Вы
святы, святы! Лепш памерці, чым стрываць
такое.

– Ну што ж... – сказаў я, робячы выгляд,
што адстаўляю чарку.

– Ну добра! – Яна паспешліва схапіла яе.
– Нельга адмаўляцца ад дабра. Нават калі не
разумееш, за што. На здароўе! Можа, у вас
дзень нараджэння?

– Так, Мацільда. Адгадала.
– Няўжо праўда? – Яна сціснула мне

руку і пачала трэсці. – Віншую ад усяго
сэрца! Каб грошы не выводзіліся! Пан
Локамп, – яна выцерла вусны, – я так
расчулена... за гэта абавязкова трэба
кульнуць яшчэ адну. Я ж вас люблю, як
сына.

– Цудоўна.
Я наліў ёй яшчэ адну чарку. Яна

кульнула яе і ўдзячная пайшла з майстэрні.



Я схаваў бутэлькі і сеў за стол. Слабае
сонца свяціла праз акно мне на рукі. Дзіўнае
пачуццё, такі вось дзень нараджэння, нават
калі не надаваць гэтаму вялікага значэння.
Трыццаць гадоў... а былі часы, калі мне
здавалася, што не дажыву да дваццаці, такой
вялікай уяўлялася адлегласць. А потым...

Я дастаў з шуфляды лісток паперы і
пачаў падлікі. Дзяцінства, школа – гэты
кавалак быў далёка, невядома дзе, як яго і не
было. Сапраўднае жыццё пачалося толькі ў
1916 годзе. Я якраз стаў навабранцам, худым,
даўгалыгім, мне было васемнаццаць гадоў.
Па камандзе вусатага унтэр-афіцэра я
трэніраваўся на пляцы за казармай падаць і
ўставаць. Аднаго разу ўвечары да мяне ў
казарму прыйшла маці. Ёй давялося больш
за гадзіну чакаць мяне – я не ўпакаваў як
след свой рэчмяшок і быў пакараны тым,
што мусіў у вольны час чысціць салдацкія
прыбіральні. Яна хацела дапамагчы мне, але
ёй не дазволілі. Яна заплакала, а я так
змарыўся, што заснуў пры ёй.

1917 год. Фландрыя. Мідэндорф і я
купілі ў шынку бутэльку чырвонага віна.
Мы хацелі пабаляваць. Але не ўдалося.
Ранічкай ангельцы адкрылі ўраганны агонь.



Кёстэра параніла ў полудзень, Маер і Дэтэр
загінулі пад вечар. А ўвечары, калі, здалося,
настаў спакой і мы адкаркавалі бутэльку, газ
запоўніў акопы. Мы, праўда, паспелі надзець
процівагазы, ды процівагаз Мідэндорфа быў
няспраўны. Калі ён спахапіўся, было ўжо
запозна. Пакуль сарваў гэты і знайшоў новы,
занадта шмат наглытаўся газу. З горла
хлынула кроў. Ён памёр назаўтра раніцай.
Твар яго ззелянеў і счарнеў. Шыя ўся была
падрапана – пазногцямі ён стараўся
разарваць яе, каб ухапіць паветра.

1918 год. Гэта было ў шпіталі. Некалькі
дзён назад прыбыў новы транспарт.
Папяровыя бінты. Цяжка параненыя. Увесь
дзень туды-сюды сноўдаліся аперацыйныя
каляскі. Часам яны вярталіся пустыя. Побач
са мной ляжаў Ёзэф Штоль. Ён ужо быў без
ног, але яшчэ не ведаў пра гэта. Убачыць
было нельга, таму што коўдра накрывала
замест ног драцяны каркас. Ён і не паверыў
бы, бо адчуваў боль у ступаках. Уначы ў
нашай палаце памерлі двое. Адзін паміраў
цяжка і доўга.

1919 год. Зноў дома. Рэвалюцыя. Голад.
На вуліцы бясконцы пошчак кулямётаў.
Салдаты супроць салдатаў. Таварышы



супроць таварышаў.
1920 год. Путч. Застрэлены Карл Брэгер.

Арыштаваныя Кёстэр і Ленц. Мая маці ў
бальніцы. Рак у апошняй стадыі.

1921...
Я задумаўся. Я нічога не памятаў. Год

проста выпаў. У 1922-м я быў дарожным
рабочым у Цюрынгіі, у 1923-м загадваў
рэкламай на гумавай фабрыцы. Гэта было ў
час інфляцыі. Я зарабляў дзвесце більёнаў
марак у месяц. Зарплату выдавалі два разы
на дзень, і пасля кожнай – паўгадзіны
водпуску, каб можна было збегаць у крамы і
нешта купіць, пакуль не з'явіўся новы курс
даляра. Грошы трацілі сваю цану ў два разы.
А потым? Што было ў наступныя гады? Я
паклаў аловак. Які сэнс прыпамінаць усё
гэта? Я ўжо і не памятаў дакладна. Шмат
што пераблыталася. Свой апошні дзень
нараджэння я спраўляў у кавярні
«Інтэрнацыяналь». Тады я год працаваў
тапёрам. Потым я зноў сустрэў Кёстэра і
Ленца. А цяпер я сяджу тут у «Аўрама» –
аўтарамонтнай майстэрні Кёстэр і К°. К° –
гэта Ленц і я, майстэрня ж належыць аднаму
Кёстэру. Калісьці ён быў наш аднакашнік,
потым камандзір роты, потым – лётчык, праз



нейкі час – студэнт, затым – гоншчык.
Нарэшце ён купіў гэтую будку. Спачатку
далучыўся Ленц, які некалькі гадоў басцяўся
па Паўднёвай Амерыцы, потым – я.

Я дастаў з кішэні цыгарэту. Шчыра
кажучы, я мог быць цалкам задаволены.
Жылося мне нядрэнна, была праца і сілы. Я
не хутка стамляўся, быў, як кажуць,
здаровы... І ўсё ж лепш было б не думаць
вельмі шмат. Асабліва вечарамі. Час ад часу
нешта вярталася з былога і ўзіралася ў цябе
мёртвымі вачыма. Але ад гэтага была
гарэлка.

Знадворку зарыпелі вароты. Я парваў
лісток з датамі свайго жыцця і кінуў у кош
для папер. Дзверы імкліва расчыніліся. На
парозе стаяў Готфрыд Ленц, высокі,
хударлявы, з белай, як салома, чупрынай і
носам, які прызначаўся некаму іншаму.

– Робі! – зароў ён. – Стары абжора!
Устань і падцягніся! Твае начальнікі будуць
гаварыць з табой!

– О божа! – Я ўстаў. – А я думаў, вы
забудзецеся! Пашкадуйце мяне, хлопцы!

– Бач ты, чаго захацеў! – Готфрыд паклаў
на стол скрутак. Там зазвінела. Услед за ім



увайшоў Кёстэр. Ленц стаў перада мной.
– Робі, хто табе раніцай сустрэўся

першы?
Я падумаў.
– Старая кабеціна. Яна танцавала.
– Святы Майсей! Дрэнная прыкмета.

Але яна адпавядае твайму гараскопу. Я
ўчора склаў. Ты нарадзіўся пад знакам
Стральца, ненадзейны, хісткі, як трыснёг на
ветры, на цябе ўздзейнічаюць нейкія
падазроныя трыгоны Сатурна, а сёлета яшчэ
і Юпітэр. Ота і я, хто замяняе табе бацьку і
маці, перадаём табе штосьці, каб
абараняцца. Вазьмі гэты амулет! Праўнучка
інкаў аднойчы падаравала яго мне. У яе
была блакітная кроў, плоскаступнёвасць,
вошы і дар прадбачання. «Беласкуры
іншаземец, – сказала яна мне. – Яго насілі
каралі, у ім заключана сіла сонца, месяца і
зямлі, не гаворачы пра іншыя малыя
планеты. Дай мне за яго срэбны даляр на
гарэлку – і насі сабе». Каб ланцужок шчасця
не парваўся, я ўручаю яго табе. Ён будзе
сцерагчы цябе і прагоніць варожага
Юпітэра.

Ён павесіў мне на шыю маленькую
чорную фігурку на тонкім ланцужку.



– Вось! Гэта – супроць наслання зверху.
А тут – супроць зямных бед: шэсць бутэлек
рому ад Ота! Ром у два разы старэйшы за
цябе.

Ён разгарнуў скрутак і выставіў бутэлькі
на сонца. Яны зазіхацелі, як янтар.

– Цудоўнае відовішча, – сказаў я. –
Адкуль яны ў цябе, Ота?

Кёстэр усміхнуўся.
– Заблытаная справа. Доўга расказваць.

Ты лепш скажы, як сябе адчуваеш? На
трыццаць?

Я махнуў рукой.
– На шаснаццаць і пяцьдзесят

адначасова. Нічога асаблівага.
– І ты называеш гэта «нічога

асаблівага»? – запярэчыў Ленц. – Лепей быць
не можа. Ты ж такім чынам уладна перамог
час і жывеш два жыцці.

Кёстэр зірнуў на мяне.
– Не чапай яго, Готфрыд, – сказаў ён

потым. – Дні нараджэння моцна псуюць
самаадчуванне. Асабліва зранку. Ён яшчэ
ачомаецца.

Ленц заплюшчыў вочы.
– Чым менш чалавек адчувае сябе, тым

большая яму цана, Робі. Ці суцяшае гэта



цябе хоць крышку?
– Не, – сказаў я. – Ані. Калі чалавек

нечага варты, то ў такім разе ён толькі
помнік самому сабе. А гэта, мне здаецца,
цяжка і сумна.

– Яго пацягнула на філасофію, Ота, –
сказаў Ленц. – Ён – не страчаны. Ён перажыў
крызісны момант. Нялёгкі момант дня
нараджэння, калі ўглядаешся самому сабе ў
зрэнкі і бачыш, які ты бедалага. Цяпер
можна спакойна брацца за справу і
прашмараваць старому «кадзілаку»
вантробы.

Мы працавалі, пакуль не сцямнела.
Потым памыліся і пераапрануліся. Ленц
прагна зірнуў на бутэлькі.

– Можа, скруцім адной шыю?
– Няхай вырашае Робі, – сказаў Кёстэр. –

Нядобра, Готфрыд, так нахабна вымагаць з
імянінніка.

– Яшчэ горш марыць смагай тых, хто
павіншаваў, – запярэчыў Ленц і адкаркаваў
бутэльку.

Пах рому адразу запоўніў майстэрню.
– Святы Майсей! – сказаў Готфрыд.
Мы ўсе прынюхаліся.
– Фантастычна, Ота. Трэба быць вялікім



паэтам, каб знайсці адпаведныя эпітэты.
– Піць у гэтай цёмнай будзе! Шкада

пітва! – вырашыў Ленц. – Ведаеце што? Мы
паедзем адсюль, павячэраем, бутэльку
возьмем з сабой. Вып'ем яе дзе-небудзь на
волі!

– Бліскуча!
Мы адпіхнулі ўбок «кадзілак», які

рамантавалі паполудні. За ім стаяла дзіўная
рэч на колах. Гэта была гоначная машына
Ота Кёстэра, гонар майстэрні.

Кёстэр у свой час набыў на аўкцыёне
амаль задарма гэтую машыну – старую
ламачыну з высокім кузавам. Спецыялісты,
якія бачылі яе тады, сцвярджалі, што гэта
цікавы экспанат для музея. Больвіз, гаспадар
фабрыкі па пашыве жаночых паліто і
гоншчык-аматар, параіў Ота перарабіць яе
на швейную машынку. Але Кёстэра гэта не
кранула. Ён разабраў машыну, як кішэнны
гадзіннік, і корпаўся ў ёй некалькі месяцаў,
бывала, аж да цёмнай ночы. Потым аднойчы
ўвечары ён пад'ехаў на ёй да бара, у якім мы
звычайна бавілі час. Больвіз ледзь не ўпаў ад
смеху, убачыўшы яе зноў – так смешна яна
выглядала. Жартам ён прапанаваў Ота
заклад. Ён ставіў дзвесце марак супроць



дваццаці, калі Кёстэр пагодзіцца на гонку з
яго новым спартовым аўтамабілем.
Адлегласць – дзесяць кіламетраў, і ён дае
Ота кіламетр форы. Кёстэр згадзіўся. Усе
смяяліся. Чакалася незвычайная забава. Але
Ота пайшоў яшчэ далей: ён адмовіўся ад
форы і спакойна прапанаваў павысіць
стаўку да тысячы марак супроць тысячы.
Больвіз расчаравана спытаў, ці не адвезці яго
ў дом вар'ятаў. У адказ Кёстэр завёў матор.
Абодва рванулі з месца. Больвіз праз
паўгадзіны вярнуўся ў такім дрэнным
настроі, быццам пабачыў марскога змея. Ён
моўчкі выпісаў чэк, а потым – яшчэ адзін. Ён
хацеў адразу ж купіць машыну. Але Кёстэр
пасмяяўся з яго. Ён не аддасць яе. Але
наколькі бездакорная была машына
ўсярэдзіне, настолькі непрыглядны быў яе
знешні выгляд. На кожны дзень мы паставілі
надзвычай старажытны кузаў – лак выцвіў,
крылы пакарабаціліся, верх адслужыў добры
дзесятак год. Мы маглі падабраць нешта
лепшае, але ў нас былі свае меркаванні.
Аўтамабіль зваўся «Карл». «Карл» – прывід
шашы.

«Карл», сапучы, цягнуўся па шашы.
– Ота, – сказаў я, – з'явілася ахвяра.



Ззаду нецярпліва сігналіў «б'юік». Ён
імкліва даганяў нас. Неўзабаве насы
зраўняліся. Чалавек за рулём зняважліва
паглядзеў на нас. Яго позірк зверху ўніз
абвёў нашага няўклюднага «Карла». Потым
ён адвярнуўся і забыўся пра нас.

Праз некалькі секунд ён нечакана
пераканаўся, што Карл усё яшчэ ідзе побач з
ім. Ён усеўся крыху ямчэй, весела зірнуў на
нас і прыбавіў газу. Але «Карл» не здаўся. Як
тэр'ер побач з догам, ён неадступна
трымаўся каля бліскучага лакаматыва з
нікелю і лаку.

Чалавек мацней ухапіўся за руль. Ён
яшчэ ні пра што не здагадваўся і кпліва
скрывіў губы. Відаць было, што ён нам зараз
пакажа, на што здольныя яго сані. Ён з такой
сілай ціскануў на газ, што выхлапная труба
заспявала, як хор жаўрукоў над летнім
полем. Але – дарма. Ён не адарваўся ад нас.
Як зачараваны, агідны і непрыглядны
«Карл» туліўся да яго. Чалавек здзіўлена
вылупіўся на нас. Ён не мог зразумець, як
гэта пры хуткасці звыш ста кіламетраў
старая скрынка ніяк не адстае ад яго. Ён з
недаверам зірнуў на спідометр, ці не
сапсаваўся. Потым націснуў да канца.



Машыны імчаліся ўпоравень па доўгай
роўнай шашы. Праз некалькі метраў
насустрач з шумам з'явіўся грузавік. «Б'юік»
павінен быў адстаць, каб даць дарогі. Як
толькі ён параўняўся з «Карлам», паказалася
пахавальная машына са стужкамі ад вянкоў,
якія развяваліся. Яму зноў прыйшлося
ўступіць. Потым далягляд стаў вольны.

Чалавек за рулём тым часам страціў
увесь свой форс; ён прыгорбіўся – злосны,
вусны сціснутыя – яго захапіў азарт
гоншчыка, і раптам гонар яго жыцця трапіў
у залежнасць ад таго, ці адарвецца ён –
любой цаной – ад шчанюка побач.

Мы ж, наадварот, сядзелі з абыякавымі
тварамі. «Б'юіка» для нас не існавала. Кёстэр
спакойна глядзеў на дарогу, я, сумуючы,
пазіраў на бакі, а Ленц, хоць і сцяты ў камяк,
дастаў газету і рабіў выгляд, што яму няма
нічога важнейшага за чытанне.

Праз некалькі хвілін Кёстэр падміргнуў
нам. «Карл» неўпрыкмет збавіў хуткасць, і
«б'юік» памалу пачаў вырывацца наперад.
Яго шырокія блішчастыя крылы
прамільгнулі міма нас. З выхлапной трубы
нам у твар грымнуў сіні дым. Паступова ён
адарваўся ад нас метраў на дваццаць – і тут



ужо паказаўся, як мы і чакалі, твар гаспадара
ў акне. Усмешка выдавала непрыкрыты
трыумф. Ён паверыў, што перамог.

Але чалавек дапусціў яшчэ адну
памылку. Ён не мог стрымацца, каб не
паздзекавацца з нас. Ён кіўнуў нам:
даганяйце. Ён зрабіў гэта падкрэслена
паблажліва і пераможна.

– Ота! – прамовіў Ленц, напамінаючы.
Ды напаміну не патрабавалася. У той

самы момант «Карл» зрабіў скачок.
Кампрэсар засвістаў. І раптам рука, якая
махала, знікла ў акне – «Карл» прыняў
выклік, ён набліжаўся. Ён набліжаўся
нястрымна... ён зноў узяў сваё – і цяпер мы
ўпершыню ўважліва паглядзелі на
аўтамабіль побач. З нявіннымі тварамі мы
запытальна пазіралі на чалавека за рулём.
Цікава было б ведаць, навошта ён нам махаў.
Але той сутаргава глядзеў у другі бок, і
«Карл» цяпер ужо на поўным газе абыходзіў
яго, увесь брудны, з крыламі, што бразгаталі,
пераможны замызганы шчанюк.

– Малайчына, Ота, – сказаў Ленц
Кёстэру. – Папсаваў чалавеку апетыт перад
вячэрай.

Дзеля такіх пагоняў мы не мянялі



«Карлу» кузава. Варта было яму з'явіцца на
дарозе, і ўжо некаму карцела перагнаць яго.
На іншыя машыны ён дзейнічаў, як варона з
перабітым крылом дзейнічае на зграю
галодных катоў. Самым мірным сямейным
шарабанам карцела перагнаць яго, і нават
самыя мажныя барадачы не маглі
вытрываць гоначнага азарту, калі яны
бачылі, як перад імі ішла ўпрысядку
бразготная рухомая табурэтха. Хто мог
уявіць сабе, што ў гэтай камічнай фігуры
б'ецца вялікае сэрца гоначнага матора!

Ленц сцвярджаў: «Карл» выхоўвае. Ён
вучыць людзей пачцівасці да вынікаў
творчасці, якія заўсёды прыкрыты някідкай
абалонкай. Так гаварыў Ленц, які называў
сябе апошнім рамантыкам.

Мы спыніліся перад невялічкім шынком
і выбраліся з машыны.

Вечар быў цудоўны і ціхі. Барозны
ўзаранага поля адсвечвалі фіялетавым
святлом. Краі аддавалі залаціста-
карычневым водсветам. На яблычна-
зялёным небе плавалі воблакі, падобныя да
вялікіх птушак фламінга, а між імі хаваўся
вузенькі сярпок маладзіка. Арэхавы куст
трымаў у сваіх абдымках змрок і



прадчуванне. Ён быў хвалююча голы, але ў
пупышках хавалася чаканне. З маленькага
шынка плыў пах смажаніны. Смажылі
пячонку з цыбуляй. Наша душа заспявала.

Ленц рынуўся ў дом насустрач паху. Ён
вярнуўся прасветлены.

– Вы не бачылі такой смажанай бульбы!
Хутчэй, а то найлепшую з'ядуць!

У гэты момант з шумам падкаціла яшчэ
адна машына. Мы спыніліся, аслупянелыя.
Гэта быў «б'юік». Ён рэзка затармазіў каля
«Карла».

– Гоп-ля! – сказаў Ленц. У нас ужо часта
ў такіх выпадках здараліся бойкі.

З машыны выйшаў мужчына. Ён быў
высокі і ў целе. На ім было шырокае
карычневае паліто з вярблюджай шэрсці.
Незадаволеным скасавураным позіркам ён
глянуў на «Карла», потым сцягнуў тоўстыя
пальчаткі і падышоў да нас.

– Якой маркі гэта ваша машына? –
спытаў ён Кёстэра, які стаяў бліжэй за ўсіх
да яго. А твар у чалавека напамінаў салёны
агурок.

Мы ўсе ўтрох нейкі час моўчкі глядзелі
на яго. Пэўна, ён палічыў, што мы слесары ў
выхадным адзенні, якія выехалі на чужой



машыне.
– Вы штосьці сказалі? – нарэшце спытаў

Ота няўпэўнена, нібы падказваючы таму,
што трэба быць больш ветлівым.

Мужчына пачырванеў.
– Я спытаў пра гэтую машыну, –

прамовіў ён буркліва тым самым тонам.
Ленц выпрастаўся. Яго вялікі нос

уздрыгнуў. Ён надаваў вялікае значэнне
ветлівасці ў адносінах да сябе. Але перш
чым ён паспеў адкрыць рот, раптам
адчыніліся, нібы ад рукі святога духа,
дзверцы «б'юіка»; выслізнула маленькая
ножка, потым паказалася цененькае
каленца, затым з машыны выйшла дзяўчына
і павольна пайшла да нас. Ад
неспадзяванасці мы пераглянуліся. Мы
раней не заўважылі, што нехта ёсць у
машыне. Ленц адразу змяніў паводзіны. Ён
заўсміхаўся на ўвесь рабаціністы твар. Мы
заўсміхаліся ўсе разам, чорт яго ведае чаму.

Таўстун пазіраў на нас разгублена. Ён
страціў самаўпэўненасць і, відаць, не ведаў,
што цяпер рабіць.

– Біндзінг, – нарэшце сказаў ён з
паўпаклонам, быццам прозвішча магло яго
ўратаваць.



Дзяўчына падышла ўжо блізка. Мы
зрабіліся яшчэ ветлівейшыя.

– Дык пакажы машыну, Ота, – сказаў
Ленц, кідаючы хуткі позірк на Кёстэра.

– Чаму ж не, – весела ўсміхнуўшыся,
адгукнуўся Ота.

– Я і праўда паглядзеў бы яе, – сказаў
Біндзінг больш міралюбна. – Відаць, хуткая,
як чорт. Так мяне абставіла.

Яны ўдвух пайшлі на стаянку, і Кёстэр
падняў капот «Карла».

Дзяўчына не пайшла з імі. Статная, яна
моўчкі стаяла ў змроку паміж мной і
Ленцам. Я чакаў, што Готфрыд скарыстае
выпадак і «завядзецца». Ён быў створаны на
такія сітуацыі. Але, здавалася, у яго адняло
мову. Звычайна ён такаваў, як глушэц, а тут
стаяў, як маўклівы манах на адпачынку, і не
варушыўся.

– Прабачце, калі ласка, – сказаў я
нарэшце. – Мы не заўважылі вас у машыне.
Інакш мы не паводзілі б сябе так
непрыстойна.

Дзяўчына зірнула на мяне.
– Але чаму ж? – запярэчыла яна

спакойна. У яе быў нечакана нізкі голас. –
Нічога дрэннага не здарылася.



– Не дрэнна, але і не зусім прыстойна.
Гэтая машына развівае хуткасць да двухсот
кіламетраў.

Яна крыху прыгнулася і ўсунула рукі ў
кішэні паліто.

– Дзвесце кіламетраў?
– Дакладна – 189,2, афіцыйна

зафіксавана, – горда заявіў Ленц, нібы
выстраліў з пісталета.

Яна засмяялася.
– А мы падумалі – шэсцьдзесят –

семдзесят.
– Бачыце... – сказаў я, – вы ж не ведалі...
– Не, – адказала яна. – Мы сапраўды не

ведалі. Мы падумалі, што «б'юік» бяжыць у
два разы хутчэй за вашу машыну.

– Ну вось... – Я нагой адфутболіў
адламаны сучок. – У нас была занадта
вялікая перавага. А пан Біндзінг, мусіць,
добра раззлаваўся на нас.

Яна засмяялася.
– Вядома, у нейкі момант. Але ж трэба

ўмець і прайграваць. А інакш – як жыць?
– Вядома...
Утварылася паўза. Я зірнуў на Ленца.

Але апошні рамантык толькі пасміхаўся,
торгаў носам, не падаючы рукі дапамогі.



Шапацелі бярозы. За домам закудахтала
курыца.

– Цудоўнае надвор'е, – нарэшце
прамовіў я, каб парушыць маўчанне.

– Так, выдатнае, – адказала дзяўчына.
– І такое пяшчотнае, – дадаў Ленц.
– Нават незвычайна пяшчотнае, –

дапоўніў я.
Зноў павісла паўза. Дзяўчына, пэўна,

палічыла нас ёлупнямі. Але як я ні
намагаўся, нічога разумнага не прыходзіла ў
галаву. Ленц абнюхваў наваколле.

– Печаныя яблыкі, – прамовіў ён
чулліва, – тут, здаецца, да пячонкі падаюць
печаныя яблыкі. Далікатэс.

– Несумненна, – пагадзіўся я,
праклінаючы нас абодвух.

Вярнуліся Кёстэр і Біндзінг. Біндзінг за
гэтыя некалькі хвілін зусім перамяніўся. Ён,
відаць, быў адзін з тых аўтадзівакоў, хто,
сустрэўшы дзе-небудзь спецыяліста, з якім
можна пагутарыць, расцвітае душой.

– Павячэраем разам? – спытаў ён.
– А як жа, – адказаў Ленц.
Мы ўвайшлі ў памяшканне. Каля

дзвярэй Готфрыд падміргнуў мне,



паказваючы на дзяўчыну.
– Слухай, яна табе ўраўнаважыць

старую кабету, якая танцавала сёння
раніцай.

Я паціснуў плячыма.
– Магчыма, але чаму ты змусіў

аддувацца мяне аднаго?
Ён засмяяўся.
– Трэба ж вучыцца, хлопчык!
– Няма ў мяне больш ахвоты да вучобы,

– сказаў я.
Мы пайшлі да астальных. Яны ўжо

сядзелі за сталом. Гаспадыня якраз прынесла
пячонку і смажаную бульбу. На разгонку
яна прынесла яшчэ вялікую бутэльку
гарэлкі.

Біндзінг аказаўся гаваруном, бурным, як
горны ручай. Проста дзіўна было, чаго
толькі ён не ведаў пра аўтамашыны. Калі ён
пачуў, што Ота таксама ўдзельнічаў у
гонках, яго прыхільнасць перайшла ўсе
межы.

Я прыгледзеўся да яго больш уважліва.
Ён быў мажны, высокі мужчына з густымі
бровамі над чырвоным тварам; крыху
хвалько, крыху шумны і, магчыма,
спагадлівы, як людзі, якім звычайна шанцуе



ў жыцці. Я мог сабе ўявіць, што вечарам,
перш чым класціся спаць, ён сур'ёзна, з
гонарам і павагай разглядае сябе ў люстэрка.

Дзяўчына сядзела паміж Ленцам і мной.
Яна скінула паліто. На ёй быў шэры
ангельскі касцюм. Вакол шыі была павязана
белая хусцінка, падобная да гальштука
жакея. Яе валасы былі рудавата-
шаўкавістыя, у святле лямпы яны
пераліваліся янтарным бляскам. Плечы былі
вельмі прамыя, але крыху нахіленыя, рукі –
вузкія, доўгія, хутчэй кашчавыя, чым мяккія.
Твар быў вузкі і бледны, але вялікія вочы
надавалі яму палкую сілу. Яна была вельмі
прыгожая, на маю думку... але больш нічога
такога я не падумаў.

Ленц жа ўвесь загарэўся. Ён цалкам
перамяніўся. Яго жоўты чуб палаў, як хмель.
Ён выдаў цэлы феерверк ідэй і разам з
Біндзінгам завалодаў сталом. Я сядзеў ціха,
нічым не прыцягваючы да сябе ўвагі –
перадаваў каму-небудзь міску ці
прапаноўваў запаліць. Чокаўся з Біндзінгам.
Гэта я рабіў даволі часта. Ленц раптам
стукнуў сябе па лбе:

– Ром! Робі, нясі ж наш імянінны ром!
– Дзень нараджэння? У каго дзень



нараджэння? – спытала дзяўчына.
– У мяне, – сказаў я. – Мяне ўжо цэлы

дзень даймаюць ім.
– Даймаюць? Дык вы не хочаце, каб вас

віншавалі?
– Хачу, – сказаў я. – Віншаванне – гэта

нешта іншае.
– Дык усяго найлепшага!
Я на момант затрымаў яе руку ў сваёй і

адчуў яе цёплы, сухі поціск. Потым я
пайшоў па ром. Вялікая і маўклівая ноч
разлеглася вакол шынка. Скураныя сядзенні
ў машыне адсырэлі. Я спыніўся, пазіраючы
на гарызонт, дзе на небе абазначылася
чырванаватае зарыва горада. Мне захацелася
застацца тут, але мяне ўжо клікаў Ленц.

Біндзінгу ром не пайшоў. Гэта мы
заўважылі ўжо пасля другой чаркі.
Хістаючыся, ён падаўся ў сад. Я ўстаў, і мы з
Ленцам падышлі да стойкі. Ён папрасіў
бутэльку джыну.

– Шыкоўная дзяўчына, праўда? – сказаў
ён.

– Не ведаю, Готфрыд, – адказаў я. – Не
падумаў пра гэта.

Хвілінку ён разглядаў мяне сваімі
вясёлкава-блакітнымі вачыма, а потым



заматаў вогненнай галавой.
– Навошта ты жывеш, скажы, хлопчык!
– Сам даўно думаю пра гэта, – адказаў я.
Ён засмяяўся.
– Што з цябе возьмеш! Нялёгкая задачка.

Але зараз я спачатку разнюхаю, што
агульнага ў гэтай дзяўчыны з тоўстым
аўтадаведнікам.

Ён пайшоў услед за Біндзінгам у сад.
Праз нейкі час яны ўдвух вярнуліся да
стойкі. Відаць, навіна была добрая, таму што
Готфрыд, перад якім, мусіць, адкрылася
поле дзейнасці, у радасці ад гэтага трымаўся
неадступна каля Біндзінга. Яны заказалі
яшчэ адну бутэльку джыну і праз гадзіну
былі ўжо на «ты». Ленц, калі быў у добрым
настроі, мог так забавіць, што вырвацца ад
яго было цяжка. Цяпер ён проста запаланіў
Біндзінга, і неўзабаве яны ўдвух ужо спявалі
ў альтанцы салдацкія песні. Пра дзяўчыну за
гэтай справай апошні рамантык зусім
забыўся...

У шынку мы засталіся траіх. Раптам
стала вельмі ціха. Цікаў гадзіннік. Гаспадыня
прыбрала са стала і позіркам добрай маці
пазірала на нас. Каля печы выцягнуўся руды
ганчак. Час ад часу ён сонна ўзбрэхваў, ціха,



высокім голасам, нібы скардзячыся. Вецер
гладзіў аконныя шыбы. Яго пошум
сплятаўся з урыўкамі салдацкіх песень, і мне
здавалася, што маленькі пакой уздымаецца і
лунае з намі праз ноч і праз гады, міма
многіх успамінаў.

Настрой быў нязвыклы. Здавалася, што
час спыніўся. Ён ужо здаваўся не ракой, якая
выплывала са змроку і ў ім жа хавалася, гэта
было мора, у якім бязгучна адлюстроўвалася
жыццё. Я трымаў у руцэ чарку. Ром зіхацеў.
Я прыпомніў пра запісы, якія рабіў учора ў
майстэрні. Тады мне было крыху сумна. А
цяпер ужо не было. Было абыякава: жыві –
пакуль жывеш. Я глянуў на Кёстэра. Я чуў,
як ён размаўляў з дзяўчынай. Але да слоў я
не прыслухоўваўся. Я адчуваў мяккі пошум
першага хмелю, які падаграваў кроў і які
падабаўся мне, бо ён накідваў на невядомае
покрыва прыгоды. У садзе Ленц з Біндзінгам
спявалі пра Аргонскі лес. Каля мяне
размаўляла незнаёмая дзяўчына. Яна
гаварыла ціха і павольна, нізкім, крыху
хрыпаватым голасам, які ўзбуджаў. Я выпіў
чарку.

Тыя ўдвух зноў вярнуліся. На свежым
паветры яны працверазелі. Мы зазбіраліся. Я



дапамагаў дзяўчыне апрануць паліто. Яна
стаяла блізка, распраўляючы гнуткія плечы.
Рот у яе быў крыху адкрыты, усмешка,
нікому не адрасаваная, была звернута ў
столь. Я на момант выпусціў з рук паліто.
Дзе былі дагэтуль мае вочы? Ці я спаў? Я
раптам зразумеў узнёсласць Ленца.

Яна запытальна павярнулася да мяне. Я
хуценька зноў паднёс паліто і зірнуў на
Біндзінга, які – расчырванелы і ўсё яшчэ
асалавелы – стаяў каля стала.

– Вы думаеце, што ён зможа весці
машыну? – спытаў я.

– Будзем спадзявацца.
Я ўсё яшчэ глядзеў на яе.
– Калі ён не зусім надзейны, нехта з нас

можа паехаць.
Яна дастала пудраніцу і адчыніла яе.
– Неяк будзе, – сказала яна. – Выпіўшы,

ён кіруе яшчэ лепш.
– Лепш і, пэўна, яшчэ больш

неасцярожна, – запярэчыў я. Яна скоса
глянула на мяне, адарваўшы позірк ад
люстэрка.

– Будзем спадзявацца, што ўсё будзе
добра, – сказаў я.

Такая надзея была абгрунтаваная, бо



Біндзінг ледзь трымаўся на нагах. А я не мог
так проста развітацца з ёю.

– Можна мне заўтра патэлефанаваць,
каб даведацца, як справы? – спытаў я.

Яна адказала не адразу.
– Мы, ініцыятары гэтай п'янкі, нясём

пэўную адказнасць, – гаварыў я. – Асабліва я,
з тым сваім ромам.

Яна засмяялася.
– Ну добра, калі вам так хочацца.

Тэлефануйце: Захад – 2796.
На дварэ я адразу запісаў сабе нумар.

Мы паглядзелі ўслед машыне Біндзінга і
выпілі «на пасашок». Потым зароў наш
«Карл». Ён імчаў праз лёгкі сакавіцкі туман,
мы дыхалі часта, горад набліжаўся насустрач
нам – вогненны і хісткі ў марыве. Раптам, як
карабель у моры, выплыў асветлены,
стракаты бар Фрэдзі. Мы кінулі якар.
Золатам іскрыўся каньяк, джын блішчаў, як
аквамарын, а ром быў само жыццё. Мы
сталёва сядзелі на высокіх сядзеннях бара,
музыка плёскалася, існасць была светлая і
надзейная; сілай наліваліся нашыя грудзі,
забыліся няўцешнасць пустых мэбляваных
пакояў, якія чакалі нас, адчай будзённасці.
Стойка бара ператварылася ў капітанскі



мосцік на караблі жыцця, і мы плылі ў
будучыню ў пырсках пены...



ІІ

Назаўтра была нядзеля. Я позна спаў і
прачнуўся, калі промні сонца ўпалі мне на
пасцель. Я хутка саскочыў з ложка і адчыніў
вокны. На дварэ было свежа і ясна. Я
паставіў прымус на лаўку і пачаў шукаць
каву. Мая гаспадыня, фраў Залеўскі,
дазволіла мне варыць каву ў пакоі. Тое, што
яна падавала, было занадта слабое. Асабліва
з пахмелу. Я ўжо два гады жыў у пансіянаце
Залеўскі. Месца мне падабалася. Было куды
пайсці – побач Дом прафсаюзаў, кавярня
«Інтэрнацыяналь» і рэстаран, дзе адбываліся
сходы Арміі выратавання. Перад домам,
акрамя таго, былі старыя могілкі. На іх раслі
дрэвы, як у парку, і спакойнымі вечарамі
можна было падумаць, што жывеш у вёсцы.
Але спакой наставаў вельмі позна, бо побач з
могілкамі была шумная плошча з каруселямі
і арэлямі.

У скарбонку фраў Залеўскі могілкі
прыносілі надзейны прыбытак. Яна хваліла
свежае паветра і шырокія далягляды і за гэта
брала больш высокую плату. Пры
рэкламацыях яна настойвала:

– Але, панове, падумайце толькі – якое



месца!
Я апранаўся вельмі павольна. Гэта

надавала мне адчуванне нядзелі. Я ўмыўся,
пахадзіў па пакоі, пачытаў газету, згатаваў
каву, пастаяў каля акна і паназіраў, як
паліваюць вуліцу, паслухаў спеў птушак у
высокіх дрэвах на могілках – яны спявалі, як
маленькія срэбныя флейты святога бога,
далучаючыся да ціхага пяшчотнага
буркатання меланхалічнай шарманкі на
плошчы. Я выбіраў сарочку і шкарпэткі,
хоць выбіраць асабліва не было з чаго, з
некалькіх сарочак і пар шкарпэтак я выбіраў
так, быццам іх было ў дваццаць разоў больш;
насвістваючы, я павыкідваў усё з кішэняў:
дробязь, нож, ключы, цыгарэты, і раптам –
учарашняя паперка з імем дзяўчыны і
нумарам тэлефона. Патрыцыя Хольман.
Дзіўнае імя – Патрыцыя. Я паклаў паперку
на стол. Няўжо гэта сапраўды было ўчора?
Як далёка ўсё адышло, амаль забылася ў
шэрым тумане алкаголю... За выпіўкай
жыццё было цудоўнае- ты хутка рабіўся
цэльным, але паміж вечарам і раніцай зноў
утвараліся прагалы, як быццам міналі гады.

Я сунуў запіску пад стос кніжак.
Патэлефанаваць? Магчыма... а магчыма, і –



не. Днём усё выглядала інакш, чым вечарам.
Шчыра кажучы, я жыў спакойна і быў
задаволены. Даволі хапіла шуму ў апошнія
гады. «Толькі не падпускаць нічога блізка да
сэрца, – гаварыў Кёстэр. – Тое, што
падпусціш, захочаш утрымаць. А ўтрымаць
нельга нічога...»

У гэты час у суседнім пакоі пачаўся
ранішні вэрхал. Я шукаў капялюш, які я,
відаць, учора некуды закінуў. На хвілінку я
прыслухаўся. Сварыліся муж з жонкай Хасэ.
Яны ўжо пяць гадоў жылі тут у маленькім
пакойчыку. Гэта былі нядрэнныя людзі. Калі
б яны мелі трохпакаёвую кватэру, з кухняй
для гаспадыні, ды каб яшчэ дзіця – магчыма,
гэта была б шчаслівая сям'я. Але кватэра
каштавала шмат грошай, а дзіця ў гэтыя
ненадзейныя часы – хто яго мог сабе
дазволіць! Яны ўвесь час натыкаліся адно на
аднаго, жонка стала істэрычкай, а муж увесь
час баяўся страціць сваё месца. Тады б –
капцы. Яму было сорак пяць гадоў.
Беспрацоўнага яго ўжо больш ніхто не
прыняў бы. У гэтым была бяда. Раней
чалавек страчваў пазіцыі паволі, і заўсёды
з'яўляліся новыя магчымасці, каб падняцца.
А сёння за кожным звальненнем – адразу



прадонне вечнага беспрацоўя.
Я хацеў ціхенька ўцячы, але ўжо пачуўся

стук у дзверы. У пакой уваліўся Хасэ.
Ён плюхнуўся ў крэсла.
– Я больш не вытрываю.
Гэта быў па сутнасці мяккі чалавек з

абвіслымі плячыма і маленькімі вусікамі.
Сціплы, старанны служачы. Але якраз такім
было сёння цяжэй за ўсіх. Ды ім, бадай, было
заўжды найцяжэй. Сціпласць і стараннасць
ацэньваюцца належным чынам толькі ў
раманах. У жыцці іх выкарыстоўваюць, а
потым адкідваюць прэч. Хасэ ўзняў рукі.

– Толькі падумайце, у канторы зноў два
звальненні. Наступны – я, вось убачыце: я! –
У гэтым страху ён жыў з пачатку месяца да
наступнага. Я наліў яму чарку гарэлкі. Ён
тросся ўсім целам. Некалі ён зламаецца, гэта
было відавочна. Больш у яго не было пра
што гаварыць.

– Ды яшчэ гэтыя заўсёдныя папрокі, –
прашаптаў ён. Магчыма, жонка папракнула
яго за сваё вартае жалю існаванне. Ёй было
сорак два гады, яна ўжо амаль адцвіла і
расплылася, але не выглядала такой
зношанай, як муж. Яе прыгнятаў страх
недалёкай старасці.



Нешта раіць не мела сэнсу.
– Слухайце, Хасэ, – сказаў я. – Пасядзіце

тут спакойна, колькі вам захочацца. Мне
трэба пайсці. Калі вам больш да густу
каньяк, ён – у шафе. Тут – ром. Там ляжаць
газеты. А пад вечар пойдзеце куды-небудзь з
жонкай з гэтых чатырох сцен. Хоць бы ў
кіно. Гэта будзе каштаваць вам столькі ж,
колькі дзве гадзіны ў кавярні, а атрымаеце
куды больш! Сёння галоўнае: забыцца! А
для гэтага – не разважаць! – Адчуваючы
дакоры сумлення, я паляпаў яго па плячы.
Няхай сабе, кіно заўседы выручае. Там
кожны можа памарыць.

Побач дзверы былі адчынены. Жанчына
ўсхліпвала так гучна, што можна было
пачуць знадворку. Я ішоў праз калідор.
Наступныя дзверы былі прачынены. Адтуль
падслухвалі. Пахла духамі. Тут жыла Эрна
Бёніг, сакратарка. Выгляд мела занадта
элегантны як на сваю зарплату – адзін раз у
тыдзень шэф дыктаваў ёй да раніцы.
Назаўтра ў яе бываў вельмі дрэнны настрой.
Затое яна кожны вечар хадзіла на танцы.
Каб не было танцаў, не варта было б і жыць,
гаварыла яна. У яе былі два сябры. Адзін



кахаў яе і прыносіў кветкі. Другога кахала
яна і давала яму грошы.

Побач у пакоі жыў ротмістр граф Арлоў
– расейскі эмігрант, кельнер, статыст на
кіназдымках, платны партнёр у танцах,
кавалер з сівымі скронямі. Ён выдатна іграў
на гітары. Кожны вечар ён маліўся
Казанскай Божай Маці, каб атрымаць пасаду
метрдатэля ў якім-небудзь заняпалым гатэлі.
На падпітку быў плаксівы. Наступныя
дзверы. фраў Бэндэр, медыцынская сястра ў
доме малюткі. Узрост – пяцьдзесят гадоў.
Муж загінуў на вайне. У 1918 годзе двое
дзетак памерлі ад недаядання. Мае рабую
кошку. Больш нікога.

Яшчэ побач – Мюлер, казначэй-
пенсіянер. Сакратар таварыства
філатэлістаў. Жывая калекцыя марак, больш
нічога. Шчаслівы чалавек.

У апошнія дзверы я пастукаў.
– Як справы, Георгі? – сказаў я. – Нічога

новага?
Георгі Блок пахітаў галавой. Ён быў

студэнт другога курса. Каб закончыць гэтыя
чатыры семестры, ён працаваў два гады ў
рудніку. Заробленыя грошы скончыліся; іх
хопіць яшчэ месяцы на два. На руднік ён не



мог вярнуцца – там цяпер ужо хапала сваіх
беспрацоўных. Ён спрабаваў так і сяк дзе-
небудзь уладкавацца. Тыдзень ён
распаўсюджваў рэкламныя лісткі
маргарынавай фабрыкі. Але фабрыка
збанкрутавала. Неўзабаве ён атрымаў месца
разносчыка газет і ўздыхнуў быў з палёгкай.
Праз тры дні яго спынілі двое ў касках,
адабралі газеты, падралі іх і растлумачылі,
што гэты занятак не для яго. Няма чаго
лезці. У іх саміх хапае беспрацоўных. І ўсё-
такі ён выйшаў наступнай раніцай, хоць
ужо давялося заплаціць за падраныя газеты.
Нехта збіў яго роварам. Газеты паляцелі ў
гразь. Зноў заплаціў дзве маркі. Ён пайшоў
трэці раз і вярнуўся з разадраным касцюмам
і разбітым тварам. Тады ён здаўся. Зараз у
адчаі сядзеў у пакоі і зубрыў як вар'ят,
быццам гэта мела нейкі сэнс. Ён еў раз на
дзень. Пры гэтым не мела значэння,
закончыць ён астатнія курсы ці не – на
працу можна было разлічваць не раней як
праз дзесяць гадоў пасля заканчэння.

Я падаў яму цыгарэты.
– Кінь ты гэта глупства, Георгі. Як я.

Потым пачнеш спачатку.
Ён пахітаў галавой.



– Я ўжо тады заўважыў, пасля рудніка.
Калі не займацца кожны дзень, адразу
саб'ешся з тропу. А на другі раз мяне ўжо не
хопіць.

Бледны твар і вушы, якія тырчаць, і
блізарукія вочы, хударлявая постаць з
запалымі грудзьмі... д'ябал забяры ўсё!

– Ну, бывай, Георгі.
Бацькоў у яго не было.
Кухня. На сцяне – галава дзіка. Памяць

пра нябожчыка Залеўскі. Тэлефон.
Паўзмрок. Пах газу і дрэннага тлушчу.
Дзверы з шэрагам таблічак каля кнопкі
званка. І мая між іншых. «Роберт Локамп,
студэнт філасофіі. Званіць два разы». Яна
была брудна-жоўтая. «Студэнт філасофіі»!
Гучыць! Шмат вады сцякло. Я спусціўся па
прыступках у кавярню «Інтэрнацыяналь».

«Інтэрнацыяналь» – вялізная, цёмная,
задымленая кішка з мноствам задніх пакояў.
Наперадзе, каля стойкі, стаяў раяль. Ён быў
разладжаны, некалькі струн парвалася.
Клавішы таксама былі не ўсе. Але я любіў
гэтую бадзёрую музычную скрынку са
стажам. Я аддаў ёй год майго жыцця,
працуючы тут тапёрам.

У задніх пакоях жывёлапрамыслоўцы



праводзілі свае сходы. Бывалі тут і вулічныя
артысты. Наперадзе сядзелі прастытуткі.

Шынок быў пусты. Толькі пласкаступы
кельнер Алоіс стаяў за стойкай.

– Як заўсёды? – спытаў ён.
Я згодна кіўнуў. Ён прынёс мне

партвейн з ромам, палова на палову. Я сеў за
столік і бяздумна ўтаропіўся перад сабой.
Шэры прамень сонца коса падаў праз акно
на бутэлькі, што стаялі на паліцах.
Чэрыбрэндзі гарэў, як рубін.

Алоіс паласкаў шклянкі. Гаспадарова
кошка сядзела на раялі і муркала. Я
павольна паліў цыгарэту. Ад душнага
паветра цягнула на сон. Дзіўны голас быў
учора ў дзяўчыны. Нізкі, грубаваты, амаль
хрыплы і ўсё ж мяккі.

– Дай мне пагартаць некалькі часопісаў,
Алоіс, – сказаў я.

Зарыпелі дзверы. Прыйшла Роза. Роза,
прастытутка з могілак, па мянушцы
Жалезны Конь. Яе так ахрысцілі за
нястомнасць. Яна прыйшла выпіць кубачак
шакаладу. На яго яна раскашэльвалася тут
кожную нядзелю. Потым яна ехала ў
Бургдорф да свайго дзіцяці.

– Прывітанне, Роберт.



– Прывітанне, Роза. Як малышка?
– Паглядзім. Вось – вязу ёй.
Яна дастала з пакунка чырванашчокую

ляльку і націснула ёй на жывот. «Ма-ма», –
праквакала лялька. Роза свяцілася ўся.

– Казачна! – сказаў я.
– Зірні! – Яна нагнула ляльку назад.

Ляпнуўшы, заплюшчыліся вочы.
– Нечувана, Роза.
Яна была задаволена і зноў запакавала

ляльку.
– Ты ў гэтых справах цяміш, Роберт. З

часам будзеш добрым мужам.
– Ну, ну, – сказаў я з сумненнем.
Роза любіла сваё дзіця. Яшчэ тры месяцы

назад, пакуль дзіця не хадзіла, яно жыло з ёй
у адным пакоі. Нягледзячы на яе занятак,
гэта было магчыма дзякуючы маленькай
бакоўцы. З'яўляючыся вечарам з кавалерам,
яна прасіла яго, прыдумаўшы прычыну,
пачакаць на двары, сама хуценька бегла
наперад, штурхала дзіцячую каляску ў
бакоўку, замыкала дзверы і ўпускала
кавалера. Але ў снежні малую даводзілася
занадта часта перапраўляць з пакоя ў
халодную бакоўку. Дзіця прастудзілася і
часта плакала ў прысутнасці наведнікаў.



Роза мусіла разлучыцца з дачушкай, як ні
цяжка гэта ёй далося. Яна здала яе ў дарагі
дзіцячы прытулак. Там яна лічылася
паважанай удавой. Інакш – дзіця не прынялі
б.

Роза ўстала.
– Ты прыйдзеш у пятніцу?
Я кіўнуў.
Яна глянула на мяне.
– Ты ж ведаеш, што здарылася.
– Вядома.
Я не меў ніякага ўяўлення, што

здарылася, але ў мяне не было жадання
распытваць. Такую звычку я набыў тут за год
працы тапёрам. Так было заўжды найлепш.
Як і тое, што да ўсіх дзяўчат тут я звяртаўся
на «ты».

– Бывай, Роберт.
– Бывай, Роза.
Я нейкі час яшчэ пасядзеў. Але я не

адчуваў звыклага дрымотнага спакою.
«Інтэрнацыяналь» у выхадныя дні быў мне
ўтульным домам. Я выпіў рому, пагладзіў
кошку і пайшоў.

Цэлы дзень я сноўдаўся. Я не ведаў, што
мне рабіць. Нідзе доўга не затрымліваўся.



Пад вечар я пайшоў у майстэрню. Там быў
Кёстэр. Ён рамантаваў «кадзілак». Гэтую
старую машыну мы нядаўна купілі за
бясцэнак. Цяпер мы яго як след перабралі.
Кёстэр наводзіў апошні «марафет». Мы
спадзяваліся добра зарабіць на ёй. Я
сумняваўся, што нам пашанцуе. У такія
цяжкія часы, як цяпер, людзі купляюць
малыя машыны, а не такі аўтобус.

– Мы на ім пагарым, Ота, – сказаў я. Але
Кёстэр быў упэўнены.

– Гараць на сярэдніх машынах, Робі, –
растлумачыў ён. – Купляюць танныя
машыны і вельмі дарагія. Ёсць яшчэ людзі з
грашыма. А ёсць, што выдаюць сябе за
багатых.

– Дзе Готфрыд? – спытаў я.
– На нейкім палітычным сходзе.
– Вар'яцтва! Што яму там трэба?
Кёстэр засмяяўся.
– Сам не ведае. Магчыма, вясна

затлуміла яму галаву. Вось і хочацца нечага
свежанькага.

– Магчыма, – сказаў я. – Давай дапамагу.
Мы пракорпаліся, пакуль не сцямнела.
– Хопіць, – сказаў Кёстэр.
Мы ўмыліся.



– Ведаеш, што ў мяне ёсць? – спытаў ён і
паляпаў па партманеце.

– Што?
– Білеты на бокс вечарам. Два. Пойдзем?
Я вагаўся. Ён здзіўлена паглядзеў на

мяне.
– Удзельнічае Сцілінг, – сказаў ён. –

Супроць Валькера. Будзе добры бой.
– Вазьмі Готфрыда, – прапанаваў я і сам

з сябе пакпіў: чаму не іду? Але не хацелася,
не ведаю чаму.

– У цябе планы? – спытаў ён.
– Не.
Ён зірнуў на мяне.
– Пайду дадому, – сказаў я. – Напішу

пісьмы, і яшчэ тое-сёе... Таксама трэба.
– Ты захварэў? – спытаў ён занепакоена.
– Ты што, ані блізка. Магчыма, таксама

вясна затлуміла галаву.
– Ну добра. Як хочаш.
Я паплёўся дадому. Але і седзячы ў

пакоі, я не ведаў, чым заняцца. Без мэты я
хадзіў узад-уперад. Я ўжо не мог уцяміць,
што ж мяне пацягнула сюды. Нарэшце я
пайшоў праз калідор да Георгі. Пры гэтым я
сутыкнуўся з фраў Залеўскі.

– Вось табе і на, – сказала яна. – Вы тут?



– Цяжка не пагадзіцца, – адказаў я з
ледзь прыхаваным раздражненнем.

Яна пахітала сівой галавой.
– Нікуды не пайшлі? Дзіва, ды і ўсё тут!
Я не доўга затрымаўся ў Георгі. Праз

пятнаццаць хвілін я вярнуўся. Падумалася,
ці не выпіць чаго. Але не хацелася. Я прысеў
каля акна і пачаў пазіраць на вуліцу. Змрок
на крылах кажана лунаў над могілкамі. Неба
за Домам прафсаюзаў было зялёнае, як
няспелы яблык. Загараліся ліхтары, але яшчэ
было не зусім цёмна – здавалася, што яны
мерзнуць. Я пашукаў пад кнігамі паперку з
нумарам тэлефона. У рэшце рэшт...
патэлефанаваць жа можна. Я ж нават амаль
што даў слова. А можа, дзяўчыны і дома
няма.

Я падышоў да тэлефона, зняў слухаўку і
назваў нумар. Чакаючы адказу, я адчуваў, як
з чорнай слухаўкі наплывае лёгкая хваля,
хваля чакання. Дзяўчына была дома. Як
толькі ў прыхожай фраў Залеўскі, паміж
галовамі дзікоў, пахам тлушчу і кухонным
бразгатаннем, раптам ціха і павольна, нібы ў
задуменні, разважаючы над кожным словам,
загучаў нізкі хрыплаваты голас, мая
незадаволенасць сабой адразу знікла. Я



павесіў слухаўку, пасля таго як, не
пытаючыся пра здароўе, прызначыў
спатканне на паслязаўтра. Раптам жыццё
здалося не такім змрочным. «Вар'яцтва», –
падумаў я і патрос галавой. Потым я яшчэ
раз зняў слухаўку і патэлефанаваў Кёстэру.

– Білеты яшчэ ў цябе, Ота?
– У мяне.
– Добра. Я іду на бокс.
Пасля матча мы яшчэ крыху пахадзілі па

начным горадзе. Вуліцы былі свежыя і
пустыя. Зіхацелі шыльды. У вітрынах гарэла
святло. У адной з іх стаялі голыя васковыя
манекены з размаляванымі тварамі. У іх быў
выгляд распусных прывідаў. Побач мігцелі
ўпрыгожанні.

Потым мы падышлі да ўнівермага, які
быў асветлены ярка, як сабор. Вітрыны
пеніліся стракатым бліскучым шоўкам. Каля
кінатэатра на прыступках сядзелі бледныя,
схуднелыя постаці. Побач агнямі
пераліваліся вітрыны прадуктовай крамы.
Металічнымі вежамі ўзвышаліся
выстаўленыя кансервы, на ватнай посцілцы
ляжалі прывялыя яблыкі, гронка тлустых
гусей была падвешана на вяроўцы,
рудаватыя круглыя боханы хлеба ляжалі



паміж палак сухой каўбасы. Вабілі жоўтыя і
ружовыя букеты вяндліны і паштэтаў.

Мы селі на лаўку ля сквера. Было свежа.
Месяц, нібы электрычная лямпачка, вісеў
над дамамі. Ужо даўно пераваліла за поўнач.
Непадалёк на вуліцы рабочыя паставілі
палатку. Яны працавалі на трамвайнай лініі.
Шыпелі зварачныя апараты, россыпы іскраў
пырскалі над сагнутымі цёмнымі постацямі.
Побач з імі, як палявыя кухні, дыміліся
катлы з гарачым асфальтам. Мы думалі
кожны пра сваё.

– Дзіўная нядзеля, ці не праўда, Ота?
Кёстэр згодна кіўнуў.
– Шчыра кажучы, радуешся, калі яна

канчаецца, – сказаў я задумліва.
Кёстэр паціснуў плячыма.
– Мусіць, так звыкаешся з працай, што

крышку свабоды ўжо перашкаджае.
Я наставіў каўнер.
– Ёсць штосьці няправільнае ў нашым

жыцці, Ота?
Ён глянуў на мяне і ўсміхнуўся.
– Было нешта іншае, Робі.
– Праўда, – пагадзіўся я. – Але...
Яркая ўспышка аўтагена пырснула

зялёным святлом на асфальт.



Палатка рабочых, асветленая ўсярэдзіне,
здавалася цёплым маленькім домам.

– Як ты думаеш – закончым «кадзілак»
да аўторка? – спытаў я.

– Павінны, – сказаў Кёстэр. – А чаму?
– Ды не, проста так...
Мы ўсталі і пайшлі дадому.
– Сёння са мной нешта не так, Ота, –

сказаў я.
– З кожным бывае... Дабранач, Робі.
– Дабранач, Ота.
У пакоі я яшчэ крыху пасядзеў. Гэта

будка раптам перастала мне падабацца.
Люстра была агідная, свяціла занадта ярка,
крэслы – пацёртыя, лінолеум жахліва
бляклы, умывальнік, ложак, над ім карціна
пра бітву пад Ватэрлоа – сюды ж нельга
запрасіць прыстойнага чалавека,
падумалася. Жанчыну тым больш не
запросіш. У лепшым разе – прастытутку з
«Інтэрнацыяналя».


