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Час	праходзіць	праз	ісціну,
як	нітка	праз	іголачнае	вушка.

Смерць	патрыцыянкі	Яўгеніі	са	знакамітага	роду	Юліяў	
не	 столькі	 засмуціла	 рымскага	 квестара,	 колькі	 выклікала	
падазрэнні.	Служанкі	знайшлі	раніцай	сваю	даміну	ў	хатнім	
ларарыі	 перад	 стодамі	 лараў	 і	 пенатаў.	 Ніякіх	 прыкмет	
гвалтоўнай	 смерці	 не	 было,	 нібыта	 бог	 Оркус	 і	 сапраўды	
забраў	 цень	 Яўгеніі	 ў	 падземны	 свет.	 Квестара	 насцярожы-
ла	 тое,	 што	 яна	 памерла	 ў	 ларарыі,	 а	 не	 ў	 сваім	 ложку.	 Як	
німфа,	 патрыцыянка	 квітнела	 боскай	 прыгажосцю	 і	 піла	
прыгаршчамі	 радасці	 жыцця.	 Не	 скардзілася	 на	 здароўе	 і	
раптам	 памерла,	 нібыта	 жорсткі	 ўдар	 таямнічага	 злосніка	
абарваў	 яе	 лёс.	 Квестар	 згадаў	 загадкавую	 смерць	 яе	 пер-
шага	мужа	этруска	Лукумана,	які	згарэў	у	пажары	на	сваёй	
віле.	Разам	з	ім	загінуў	і	вялікі	пантыфік.	Пайшлі	пагалоскі:	
Лукумана	 і	 вялікага	 пантыфіка	 забілі,	 а,	 каб	 схаваць	 сляды	
злачынства,	вілу	падпалілі.	Так	і	не	даведаліся	рымляне	пра	
таямніцу	смерці	гэтых	слаўных	мужоў.	

Неўзабаве	 Яўгенія	 пабралася	 шлюбам	 з	 патрыцыем	
Лівіем	 Красам	 Гальбам.	 Ён	 жыў	 як	 у	 садзе	 зямных	 аса-
лод.	 Самі	 багі	 маглі	 пазайздросціць	 яго	 вытанчаным	 заба-
вам	 і	 ўцехам.	 Багацце	 і	 знатнасць	 дазвалялі	 яму	 спатоліць	
любую	 спакусу,	 але	 Яўгенія	 накінула	 на	 яго	 свабоду	 цуглі	
і	 ўціхамірыла	 ненасытнасць	 ягоных	 страсцей.	 Таму	 квестар	
западозрыў	 патрыцыя	 ў	 смерці	 жонкі	 і	 вырашыў	 сам	 ра-	
забрацца	 ў	 прычынах.	 Роспыты	 хатніх	 і	 слуг	 толькі	
ўзмацнілі	 падазрэнні.	 Яўгенія	 вярнулася	 вечарам	 з	 палаца	
цара	 Луцыя	 Тарквінія	 і	 была,	 як	 звычайна,	 радаснай	 і	 ба-	
дзёрай,	 а	 пасля	 пайшла	 ў	 свае	 пакоі	 адпачываць.	 А	 раніцай	
яе	 знайшлі	 ў	 хатнім	 свяцілішчы,	 значыць,	 яна	 аб	 нечым	
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прасіла	 апекуноў	 дома	 і	 сям’і,	 нешта	 яе	 хвалявала.	 Каб	 яна	
адчувала	 сябе	 блага,	 дык	 паклікала	 б	 хатняга	 эскулапа.		
І	ніякіх	відавочных	слядоў	гвалтоўнай	смерці	ці	атручвання	
Яўгеніі	квестар	не	знайшоў.	

Калі	 квестар	 пакідаў	 дом	 патрыцыя,	 каля	 дзвярэй	 з-за	
калоны	 да	 яго	 выйшла	 таямнічая	 постаць	 з	 нацягнутым	
на	 твар	 капелюшом.	 Невядомая	 працягнула	 яму	 вошча-
ную	 дашчэчку	 з	 напісанымі	 стылем	 словамі	 і	 таропка,	 як	
прывід,	 знікла	 за	 калонай.	 Схаваўшы	 дашчэчку	 пад	 тогу,	
квестар	 выйшаў	 з	 дома.	 Лепш	 бы	 ён	 не	 браў	 гэтую	 цыдулу.	
Некалькі	 напісаных	 Яўгеніяй	 слоў	 заклапоцілі	 яго.	 «Усё	
ведае	 цар!»	 Што	 ведае	 цар?	 Гэтае	 пасланне	 парадзіла	 ў	
квестара	 цьмяныя	 падазрэнні.	 Можа,	 цар	 ведае	 прычыну	
яе	 смерці?	 А	 можа,	 і	 смерці	 Лукумана	 і	 пантыфіка?	 А	 рап-
там	 увогуле	 ўдзельнічаў	 у	 іх	 смерці,	 а	 Яўгенія	 ведала	 пра	
гэта	 і	 паплацілася	 жыццём?	 Квестар	 зразумеў,	 адбылося	
нешта	 значнае,	 таямніца	 чаго	 і	 хаваецца	 ў	 смерці	 матроны,	
і	 ён	 павінен	 высветліць	 усё.	 Гэтага	 патрабавалі	 ад	 яго	 не	
толькі	абавязак	квестара	 і	клятва	рымскаму	народу	 і	багам,	
але,	 натуральна,	 і	 свой	 разлік.	 Усё	 ж	 квестар	 вырашыў	
параіцца	 з	 рымскім	 прэфектам,	 ён	 хітрэйшы	 ў	 палітыцы	 і	
больш	 узважана	 аднясецца	 да	 паведамлення	 патрыцыянкі.	
Ён	 загадаў	 рабам,	 што	 на	 сваіх	 моцных	 плячах	 неслі	 яго	
насілкі,	адправіцца	ў	дом	прэфекта.

Прэфекта	 квестар	 заспеў	 у	 час	 адпачынку	 душы:	 калі	
цела	 атрымлівала	 асалоду	 ад	 ласак	 гетэр,	 а	 галава	 была	
вольная	ад	клапатлівых	думак.	У	атачэнні	маладых	і	грацы-
ёзных	гетэр,	прыкрыўшых	свае	стройныя	загарэлыя	постаці	
лёгкімі	 тунікамі,	 ён	 узлягаў	 на	 ложы	 з	 сярэбраным	 келіхам	
у	 руках.	 Ягоную	 пляшывую	 галаву	 з	 адтапыранымі	 вушамі	
павольна	 абвяваў	 апахалам	 з	 паўлінавых	 пёраў	 аголены	 па	
пояс	 цемнаскуры	 раб.	 Гукі	 арф	 лашчылі	 слых,	 а	 эратычныя	
рухі	 танцорак	 цешылі	 зрок.	 Квестар	 пазайздросціў	 гэтаму	
поўнаму	 яшчэ	 маладых	 сіл	 чалавеку	 з	 гарачай	 крывёю	 ў	
целе,	 як	 можа	 зайздросціць	 старасць	 маладосці.	 Калі	 ра-
дасць	 змяняецца	 абыякавасцю	 да	 ўсяго,	 што	 некалі	 хва-
лявала	 і	 спакушала,	 гэта	 ўжо	 старасць,	 якая	 не	 адорыць	
радасцямі	 жыцця,	 а	 толькі	 адымае	 апошнія.	 У	 квестара	

засталася	 толькі	 ўпартасць	 вала,	 з	 якой	 ён	 асуджана	 цягне	
сваю	лямку.	

З’яўленню	 квестара,	 пра	 якога	 паведаміў	 раб,	 прэфект	
здзівіўся	 і	 без	 асаблівай	 радасці	 падняўся	 з	 ложа,	 каб	 су-
стрэць	яго.	За	прыязнай	усмешкай	хавалася	незадавальнен-
не	нечаканым	перапынкам	забавы.

—	 Вітаю	 цябе,	 мілы	 дружа!	 —	 абняў	 ён	 квестара	 за	
плечы	і	прытворна	пацалаваў	у	шчаку.—	Вельмі	абрадаваны.	
Хай	багі	дапамагаюць	табе!

Прывітаўшыся	з	прэфектам,	квестар	заклапочана	сказаў:
—	 Баюся,	мне	давядзецца	засмуціць	цябе.
Прэфект	 захныкаў	 і	 плаксіва	 скрывіў	 расчырванелы	

твар.
—	 Зноў,—	 ён	 схапіўся	 за	 сэрца.—	 Вох	 ужо	 гэтыя	 не-	

прыемнасці.	 Лаўры	 дастаюцца	 шчасліўчыкам,	 а	 мне	 —	 кло-
паты.	 Стаміўся	 ад	 іх,—	 і	 без	 цікавасці	 спытаў:	 —	 Што	 яшчэ	
здарылася?

Квестар	 лёгкім	 рухам	 галавы	 паказаў	 на	 гетэр,	 і	 прэ-
фект,	 зразумеўшы	 яго,	 махнуў	 ім	 рукой	 на	 выхад.	 Гетэры	 з	
вясёлым	 піскам,	 як	 чарада	 вераб’ёў,	 пырхнулі	 з	 гранітных	
плітак	 і	 зніклі	 за	 мармуровай	 каланадай	 перыстыля.	 І	 калі	
суняўся	 падняты	 імі	 павеў	 ветру,	 квестар	 паведаміў	 аб	
смерці	патрыцыянкі	Яўгеніі.

—	 О,	багі!	—	усклікнуў	прэфект	без	прытворства.—	Якая	
страта	для	Рыма!	Які	дыямент	мы	вам	аддалі!	Мы	асірацелі,	
мы	 абяднелі…	 Вох,	 нярадасную	 навіну	 прынёс	 ты,	 квестар,	
нярадасную.	 Вох,—	 прэфект	 апусціўся	 на	 ложа,	 нібыта	 ногі	
яго	падкасіліся	ад	гора,	 і	дапіў	свой	келіх	да	дна.

—	 Смерць	Яўгеніі	насцярожыла	мяне.
—	 І	што	канкрэтна?	—	прэфект	паставіў	келіх	на	стол.	
—	 А	вось	гэта,—	квестар	працягнуў	прэфекту	вошчаную	

дашчэчку.	 Той	 узяў	 дашчэчку	 і	 прабег	 па	 ёй	 вачыма,	 твар	
яго	спахмурнеў.

—	 Што	гэта?
—	 Эпістала	 Яўгеніі,	 якую	 перадала	 мне	 яе	 служанка.	

Матрона	 адчувала	 пагрозу	 свайму	 жыццю	 і	 напісала	 гэта	
перад	смерцю.

—	 Квестар,	ты	хочаш	сказаць,	што	ёй	пагражаў	цар?



10 11

—	 Усё	 высветліць	 следства,	 якое	 я	 павінен	 правесці.	
Толькі	як	растлумачыць	цару	прызнанне	патрыцыянкі.	Што	
ты	параіш?

Прэфект	 задумаўся.	 Па	 яго	 хмыканню,	 што	 раз-пораз	
злятала	 з	 вуснаў,	 квестар	 зразумеў,	 што	 рымскі	 галава	 на-
строены	 скептычна	 і	 з	 радасцю	 пазбавіўся	 б	 ад	 гэтай	 не-
прыемнай	для	яго	справы	і	зноў	аддаўся	б	асалодам	жыцця.

—	 У	Рыме	павінна	быць	спакойна,	 і	дзеля	карысці	рым-
скага	народа	і	цябе	самога,	квестар,	раю:	знішчы	гэта	пісьмо	
і	 нікому	 пра	 яго	 не	 кажы,—	 і,	 нібыта	 жадаючы	 схіліць	 да	
сябе	 квестара,	 працягнуў	 яму	 келіх	 з	 віном.—	 Выпі	 і	 не	
думай	пра	тое,	ува	што	нас	не	пасвяцілі	багі.

Квестар	 машынальна	 ўзяў	 келіх	 і	 зрабіў	 некалькі	
глыткоў,	таксама	скептычна	хмыкнуў	і	насмешліва	мовіў:

—	 А	 я	 лічыў	 цябе	 мужным	 чалавекам	 і	 годным	 сынам	
рымскага	народа.

Закрануты	за	самалюбства	прэфект	успыхнуў,	як	малады	
герой,	западозраны	ў	баязлівасці.

—	 А	цяпер	не	лічыш?	Думаеш,	я	баюся	цара?
—	 Ты	 адмаўляешся	 ад	 такой	 добрай	 магчымасці	 высту-	

піць	 супраць	 тыраніі	 Тарквінія.	 Невядомы	 яго	 род,	 невя-
дома,	 адкуль	 ён,	 прыхадзень	 і	 чужынец.	 Хіба	 няма	 ў	 Рыме	
сярод	шаноўных	патрыцыяў	больш	годнага	за	яго	чалавека,	
здольнага	 правіць	 рымскім	 народам?	 —	 казаў	 квестар,	 жа-
даючы	пераканаць	слушнымі	довадамі	сумненні	прэфекта.

—	 Няўжо	 і	 ты,	 галава	 Рыма,	 трываеш	 здзек	 з	 рымскіх	
законаў	 і	 звычаяў?	 Досыць	 яму	 навязваць	 нам	 этрускія	
парадкі.

Але,	 відаць,	 прэфект	 не	 паддаўся,	 бо	 таксама	 горача	
запярэчыў:	

—	 Якія	 ў	 цябе	 доказы?	 Цьмяны	 намёк,	 які	 нічога	 не	
прасвятляе!	 А	 Тарквіній	 адкажа,	 што	 ён	 ні	 пры	 чым.	 Ты	
мяне	 ўцягваеш	 у	 сумнеўную	 справу.	 Я	 не	 баюся,	 калі	 адчу-
ваю	сваю	сілу	і	правату,	але	і	не	рызыкую	ўпустую.	Да	цара	
прыходзяць	падрыхтаванымі.

—	 Я	 спадзяваўся	 на	 тваю	 дапамогу,—	 раззлаваўся	 кве-
стар	 і	 з	 такой	 сілай	 паставіў	 на	 столік	 келіх,	 што	 віно	 вы-
плюхнулася	на	мармуровую	паверхню,	 і	 грэбліва	страсянуў	

з	 далоні	 кроплі.—	 Нават	 цень	 падазрэння,	 кінуты	 на	
свяшчэннасць	 цара,	 ачэрніць	 яе,	 і	 ён	 ужо	 не	 такі	 боскі,	
як	 лічыць	 народ.	 А	 калі	 выкрыць	 яго	 перад	 сенатам	 у	 зла-	
чынстве,	сенатары	могуць	пазбавіць	яго	 імперыі.	А	мы	змо-
жам	выратаваць	Рым	ад	этрускага	засілля.	Намі,	рымлянамі,	
правяць	этрускі.	Гэта	ганьба!	Такі	шанс	пакончыць	з	усім,	а	
ты	баішся	выкарыстаць	яго.	Нашы	багі	дапамогуць	нам.	

Здаецца,	прэфект	не	ўстаяў	перад	націскам	квестара,	ці	ў	
ім	прачнуўся	рымскі	патрыятызм,	але	ён	нібыта	пагадзіўся.

—	 Добра,	хай	будзе	так.	Будзем	спадзявацца	на	дапамо-
гу	нашых	вялікіх	багоў.	Але	што	я	магу	зрабіць?	—	прэфект	
чакальна	паглядзеў	на	квестара.

—	 Нямала.	 Мы	 спытаемся	 ў	 цара,	 што	 яму	 вядома	 аб	
смерці	патрыцыянкі,	яе	першага	мужа	і	вялікага	пантыфіка.	
Калі	 ён	 не	 адкажа,	 то	 выклічам	 яго	 ў	 сенат	 і	 прад’явім	
эпісталу	 Яўгеніі,	 і	 хай	 растлумачыць	 яе	 пасланне	 перад	
сенатарамі	і	клятву	багам.

Прэфект	 раздумваў.	 Па	 засяроджанаму	 выразу	 твару	
было	бачна,	што	ён	ніяк	не	можа	адважыцца.	Яго	спакушала	
магчымасць	скінуць	Тарквінія	і	адначасова	ён	разумеў,	якая	
гэта	рызыкоўная	справа.	А	той	падбадзёрваў:

—	 Рашайся,	прэфект.	Паслужы	на	дабро	нашай	Айчыне,	
і	тваё	імя	будзе	жыць,	пакуль	стаіць	Рым.

Прэфект	 разумеў	 сваю	 выгоду.	 Калісьці	 ён	 вопытным	
вокам	 дзяржаўнага	 мужа	 разгледзеў	 у	 маладым	 выхадцы	
з	 Тарквініі	 Луцыі	 вялікую	 будучыню,	 усынавіў	 яго,	 увёў	 у	
свой	 дом,	 дапамог	 стаць	 царом.	 І	 вось	 цяпер	 мог	 зноў	 да-
памагчы	яму,	а	мог	 і	сам	завалодаць	Рымскім	Царствам.	Як	
рассудзяць	багі.

Прэфект	 падняўся	 з	 ложа,	 прыклаў	 далонь	 да	 грудзей	 і	
пафасна,	як	тэатральны	герой,	прамовіў:

—	 Мы	 закліканы	 багамі	 служыць	 рымскаму	 народу	 і	
Рыму,	 ахоўваць	 яго	 законы	 і	 правы.	 Хай	 жа	 цар	 дасць	 нам	
адказ.

—	 Вось	словы	годнага	рымляніна!	—	усклікнуў	квестар.
Падалося,	 што	 цар	 Луцый	 Тарквіній	 чакаў	 іх	 з’яўлення	

ў	 сваім	 палацы,	 бо	 калі	 раб-наменклатар	 паведаміў	 яму	
аб	 прыбыцці	 прэфекта	 і	 квестара,	 ён	 не	 здзівіўся	 і,	 як		
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належыць	гаспадару,	прыязна	сустрэў	гасцей.	Цар	стаяў	па-	
сярод	 астрыя	 каля	 басейна	 з	 празрыстай	 вадой,	 на	 якой	
калыхаліся	 жоўтыя	 кветкі	 гарлачыкаў.	 Гэта	 быў	 стройны	
высокі	 мужчына	 сталых	 гадоў.	 На	 яго	 смуглявым	 твары,	
прарэзаным	раннімі	зморшчынамі,	што	праляглі	ад	ноздраў	
прамога	 носа	 да	 кончыкаў	 буйных	 пачуццёвых	 вуснаў,	
блішчэлі	 яскрава-сінія	 вочы.	 Даўгія	 чорныя,	 ужо	 крану-
тыя	 сівізной	 валасы	 былі	 па	 этрускім	 звычаі	 заплецены	 ў	
касічку.	 Белая	 туніка	 з	 чырвонай	 шырокай	 каймой	 спадала	
да	 яго	 ступняў	 у	 сандалях.	 Толькі	 залаты	 шарык	 на	 скура-
ным	 шнурку,	 што	 вісеў	 на	 шыі,	 выдаваў	 царскую	 годнасць	
Луцыя.

Варта	прывітала	знатных	гасцей	ударамі	кароткіх	мячоў	
па	 чырвоных	 шчытах.	 Пад	 гэтыя	 гукі	 Луцый	 пайшоў	 насу-
страч	 гасцям,	 якія	 спыніліся	 і,	 прыклаўшы	 правую	 руку	 да	
грудзей,	гучна	мовілі:

—	 Вітаем	цябе,	наш	цар!	Няхай	багі	даруюць	табе	ўдачу!
—	 І	 я	 вітаю	 вас,	 шаноўныя	 мужы	 Рыма!	 Цябе,	 выса-

кародны	 прэфект,	 і	 цябе,	 высакародны	 квестар!	 —	 у	 сваю	
чаргу	 прывітаў	 іх	 Тарквіній	 і	 таксама	 прыклаў	 руку	 да	
сэрца.—	Што	вас	прывяло	да	мяне?

Цар	 паказаў	 рукой	 на	 адчыненыя	 дзверы	 ў	 іншы	 пакой,	
і	 госці	 пайшлі	 за	 ім	 праз	 упрыгожаны	 мазаікай	 і	 фрэскамі	
астрый,	па	кутах	якога	дыміліся	духмянымі	рэчывамі	брон-
завыя	 трыножнікі.	 У	 пакоі	 стаяла	 вялікая	 тэракотавая	
скульптура	 Юпітэра	 з	 залатой	 маланкай	 ва	 ўзнятай	 правай	
руцэ.	 Перад	 скульптурай	 у	 трыножніку	 гарэў	 агонь,	 асвят-
ляючы	пагрозлівы	стан	грамавержца.	Вогненныя	блікі	нібы	
ажыўлялі	яго	каменны	твар.	Квестар	з	апаскай	пакасіўся	на	
статую,	 адчуваючы,	 як	 нядобра	 заныла	 сэрца.	 А	 яно	 рэдка	
падманвала.	Цар	запрасіў	гасцей	прысесці	на	лавы	за	марму-
ровы	стол,	на	якім	у	залатых	вазах	і	чашах	ляжалі	сакавітыя	
дары	 прыроды	 —	 гронкі	 вінаграду,	 парэзаныя	 на	 долькі	
ананасы,	 дыні,	 яблыкі,	 грушы,	 а	 ў	 керамічных	 збанах	 —		
віно.	 Сам	 цар	 усеўся	 на	 драўлянае	 крэсла.	 Стаўшы	 царом,	
Тарквіній	 застаўся	 такім	 жа	 непатрабавальным,	 як	 у	 гады	
маладосці.	Сам,	без	падданых,	наліў	гасцям	у	келіхі	віно.

—	 Слухаю	вас,	шаноўныя	патрыцыі,—	мовіў	цар.

—	 Цар,	 мы	 прыйшлі,	 каб…—	 прэфект	 збянтэжыўся	 пад	
праніклівым	 позіркам	 Тарквінія.—	 Хай	 тлумачыць	 квестар.	
А	ты,	цар,	вольны	вырашаць,	што	з	намі	рабіць.

—	 Што	 гэта	 за	 справа,	 з	 якой	 не	 могуць	 разабрацца	 ні	
гарадскі	 суддзя,	 ні	 гарадскі	 начальнік?	 Пэўна,	 важная?	 —	 у	
голасе	Тарквінія	чуліся	здзеклівыя	ноткі.

—	 Так,	важная,—	але	і	квестар	сумеўся	перад	праніклівым	
позіркам	цара	і	ціха	вымавіў:	—	Яна	датычыцца	цябе,	цар.

—	 Мяне?	 Якім	 чынам?	 —	 па-ранейшаму	 з	 іроніяй	 раз-	
маўляў	цар.

—	 Памятаеш	 смерць	 жраца-фацыяла	 і	 вялікага	 панты-	
фіка?	—	спытаў	квестар.

—	 Нешта	 чуў	 пра	 гэта.	 Тады	 мяне	 не	 было	 ў	 Рыме.	
Людзі	 высакародныя,	 але	 заслужылі	 нікчэмную	 смерць,—	
ужо	 задумліва	 прамовіў	 цар	 і	 прыклаў	 правую	 далонь	 да	
скроняў.

Дзівоснае	 свячэнне	 дыямента	 на	 яго	 пярсцёнку	 ў	 вы-
глядзе	 выгнутага	 змея	 з	 дзвюма	 галовамі,	 якія	 трымалі	
чалавечы	 чэрап,	 зачаравала	 квестара.	 Камень	 гарэў,	 нібыта	
жывы	агеньчык,	 і	пераліваўся	рознакаляровымі	 іскрынкамі.	
Царскі	голас	чуўся	нібы	праз	сон.	

—	 Не	варта	шкадаваць	іх.	На	тое	была	воля	багоў.	
Патрыцыі	 не	 чакалі	 такога	 грэблівага	 водгуку	 аб	 пава-

жаных	 у	 Рыме	 людзях	 і	 зразумелі,	 што	 больш	 цар	 пра	 іх	
гаварыць	не	будзе,	таму	квестар	спытаў	пра	галоўнае.

—	 Ці	ведаеш,	уладар,	пра	смерць	шаноўнай	патрыцыянкі	
Яўгеніі,	 жонкі	 патрыцыя	 Лівія	 Краса	 Гальбы?	 —	 Квестар	
вытрымаў	 паўзу,	 каб	 ацаніць	 рэакцыю	 цара	 на	 яго	 словы,	
але	твар	Тарквінія	не	адлюстраваў	ніякіх	эмоцый,	правіцель	
толькі	 зноў	 прыклаў	 далонь	 да	 скроняў,	 нібыта	 хаваў	 ад	
патрыцыяў	вочы.—	Я	падазраю,	што	яе	атруцілі.

Цар	 паварушыў	 пальцамі	 і	 чэрап	 на	 яго	 пярсцёнку	
ўспыхнуў	агеньчыкамі.	

—	 Сумна	 чуць	 пра	 яе	 смерць.	 Але	 адкуль	 гэтыя	 па-	
дазрэнні?	 Хто	 мог	 пазбавіць	 яе	 жыцця?	 —	 недаўменна	
спытаў	ён,	 і	ў	вачах	бачылася	разгубленасць.

Некалькі	 імгненняў	яны	свідравалі	адзін	аднаго	вачыма,	
але	цар	вытрымаў	дзёрзкі	позірк	свайго	падданага.
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—	 Думаю,	 што	 ты,	 цар,	 ведаеш,—	 квестар	 пранікнёна	
зірнуў	у	вочы	Тарквінію.

—	 Я?	Ды	адкуль	мне	ведаць	пра	волю	багоў?	—	здзівіўся	
цар.

—	 А	вось	Яўгенія	лічыла	іначай,—	непачціва	перабіў	яго	
прэфект,	 бо	 неафіцыйнасць	 размовы	 надала	 яму	 смеласці.	
Жадаючы	 застаць	 Тарквінія	 знянацку,	 перадаў	 яму	 вошча-
ную	дашчэчку.

Цар	недаўменна	скасавурыўся	на	яе	і	спытаў:
—	 Што	гэта?
—	 А	ты	прачытай	і	нам	скажы,	што	гэта.
—	 Чытай	сам,—	павольна	махнуў	рукой	цар.
—	 «Усё	ведае	цар»,—	прачытаў	уголас	прэфект.
Некаторы	 час	 Тарквіній	 раздумваў,	 хмурыў	 бровы,	 а	

пасля	цяжка	падняўся	з	крэсла,	узяў	з	рук	прэфекта	дашчэ-	
чку,	 падышоў	 да	 трыножніка	 перад	 скульптурай	 Юпітэра	 і	
паклаў	 яе	 ў	 агонь.	 Ярчэй	 загарэлася	 полымя,	 расплавіўся	
воск	і	знік	назаўжды	надпіс.	Вогненныя	блікі	скакалі	па	за-
сяроджаным	твары	цара.	Ён	вярнуўся	да	крэсла,	але	не	сеў	у	
яго,	а,	стаўшы	ззаду,	паклаў	на	спінку	рукі	 і	ціха	загаварыў:

—	 Усё,	 што	 ведаю,	 я	 раскажу	 вам,	 каб	 праклён	 багоў	 не	
паў	 на	 маю	 галаву,—	 ён	 змоўк,	 збіраючыся	 ці	 з	 думкамі,	 ці	
з	 воляй.	 А	 калі	 зноў	 загаварыў,	 то	 голас	 загучаў	 цвёрда	 і	
ўпэўнена.—	Кожны	з	вас	зробіць	свае	высновы	і	вырашыць,	
што	 яму	 рабіць.	 Можа,	 вы	 і	 паверыце	 ў	 маю	 шчырасць,	
але,	 вядома,	 людзі	 ахвотна	 вераць	 у	 тое,	 у	 што	 жадаюць	
верыць.	Але	ў	маю	гісторыю	цяжка	паверыць,	бо	яна	здасца	
вам	 неверагоднай.	 Што	 намі	 правіць?	 Не	 буду,	 як	 жрацы,	
казаць:	 воля	 багоў.	 Мы	 ім	 падначальваемся,	 як	 рабы,	 але	
не	 іх	 воля	 ўплывае	 на	 нашы	 ўчынкі	 і	 характар.	 На	 гэтае	
пытанне	 адказваюць	 па-рознаму.	 Адны	 сцвярджаюць	 —	 ба-
гацце.	 Пекуніям	 падпарадкоўваюцца	 ўсе.	 Іншыя	 сцвярджа-
юць	 —	 улада,	 бо	 тое,	 што	 даспадобы	 ўладару,	 робіцца	 за-
конам.	 Паэты	 скажуць,	 што	 каханне,	 бо	 яно	 ўсё	 перамагае.	
Вайскоўцы	ўпэўнены,	што	слава,	бо	добрая	слава	лепшая	за	
багацце,	 саладзейшая	 за	 каханне	 і	 яна	 прыносіць	 уладу.	 А	
я	 лічу,	 што	 спакуса	 —	 спакуса	 быць	 багатым,	 быць	 вялікім,	
быць	 каханым,	 быць	 героем,	 быць	 кімсьці	 яшчэ,	 зведаць	

нязведанае.	 Спакуса	 нараджае	 неабходнасць,	 а	 неабход-	
насць	 —	 жаданне	 ўладарыць	 над	 усім.	 А	 калі	 аддаешся	
адной	 спакусе,	 трапляеш	 у	 палон	 іншай,	 а	 пасля	 —	 новай,	 і	
гэтак	 да	 бясконцасці.—	 Цар	 выйшаў	 з-за	 крэсла,	 узяў	 келіх	
і	падняў	яго.—	Вып’ем,	сябры.	Хай	Бахус	развесяліць	вашы	
сэрцы,	бо	гісторыя	сумная.	

І	 калі	 прэфект	 і	 квестар	 асушылі	 келіхі,	 цар,	 сеўшы	 ў	
крэсла,	працягнуў:

—	 Апавяду	 з	 пачатку,	 як	 кажуць,	 ад	 яйка	 да	 яблыка.	
Некалі	жыў	у	Рыме	юнак,	назавём	яго	Марый.	Быў	ён	родам	
са	 Старажытнай	 Аркадзіі,	 са	 слаўнага	 горада	 Карынфа.	 Ад	
бацькі	 атрымаў	 багатую	 спадчыну,	 а	 таму,	 пасяліўшыся	 ў	
Рыме,	 удалечыні	 ад	 родзічаў	 і	 сваякоў,	 даў	 волю	 сваім	 жа-
данням,	 а	 яны	 былі	 нізкімі	 і	 распуснымі.	 Шмат	 якім	 спа-
кусам	 ён	 аддаваўся	 і	 з	 кожнай	 новай	 апускаўся	 ўсё	 ніжэй,	
але	 не	 заўважаў	 гэтага.	 Ап’яненне	 спакусамі	 затуманіла	
яго	 галаву.	 Толькі	 багі,	 апроч	 Бахуса	 і	 Фаўна,	 з	 жалем	
паглядалі,	як	ён	марна	траціць	свае	лепшыя	гады.	Тады	яны	
звярнуліся	 да	 Венеры,	 каб	 яна	 пакарала	 яго	 каханнем	 —	
пакутлівым	 і	 недасягальным,	 каб	 папакутаваў,	 ацверазеў	 ад	
распусты	 і	 ўбачыў,	 як	 у	 люстэрку,	 сваё	 ўбоства	 і	 задумаўся	
над	сваім	нягодным	жыццём.	 І	пасланец	Венеры	—	Амур	—	
сваёй	балючай	стралой	параніў	яго	сэрца.	Калі	вы	перажылі	
сапраўднае	 каханне,	 то	 зможаце	 ўявіць,	 якую	 страсць	 і	 які	
боль	 адчуў	 Марый,	 сустрэўшы	 юную	 і	 чароўную,	 бы	 выта-
чаную	Паліклетам	са	слановай	косткі	дзяўчыну.	Назавём	яе	
Лівіяй.	Яна	была	жывым	увасабленнем	боскай	Венеры.	

Цар	уздыхнуў	 і	летуценна	заплюшчыў	вочы,	нібы	хацеў	
уявіць	 воблік	 гэтай	 дзяўчыны,	 і	 гэтак	 з	 заплюшчанымі	 ва-
чыма	працягваў	свой	аповед:	

—	 Яе	агатавыя	вочы	зачаравалі	Марыя.	Ён	хацеў	бачыць	
толькі	 яе,	 быць	 з	 ёй,	 чуць	 пяшчотны	 голас,	 піць	 з	 ружовых	
вуснаў	 салодкі	 нектар	 кахання.	 Ён	 днямі	 хадзіў	 каля	 дома	
Лівіі	 і	 адчуваў	 сябе	 шчаслівым,	 калі	 даводзілася	 пабачыць	
яе.	 А	 сустрэўшы	 на	 вуліцы,	 глядзеў	 услед	 з	 безнадзейным	
смуткам,	 гатовы	 цалаваць	 яе	 сляды.	 Адзін	 яе	 погляд,	 адно	
слова	 маглі	 зрабіць	 яго	 шчаслівым.	 А	 быць	 з	 ёй	 уяўлялася	
яму	 найвялікшым	 дарам	 багоў.	 Зайздрошчу	 вам,	 вы	 жылі	 ў	


