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УВАГА! 

ЧЫТАЦЬ АБАВЯЗКОВА! 

 

Даведка для падарожнікаў, якія ўпершыню трапілі ў кніжны свет. 

 

Раскрыўшы кнігу, мы трапляем у іншы свет. Незнаёмы, казачны свет, дзе 

жывуць людзі і жывёлы, дзіўныя істоты і чараўнікі. Кніжны свет. Трапіўшы туды 

ўпершыню, мы не ведаем, куды завядзе нас гісторыя. Затое ў знаёмай кнізе мы 

пачуваемся, як у сваім двары: памятаем, хто дзе жыве, хто чым займаецца, што 

любіць і чаго баіцца. Калі ты пакуль не чытаў гісторыяў пра Вялікае  Княства 

Маўляндыю, дык паслухай, што гэта за месца. 

Маўляндыя ўзнікла вельмі даўно, тады, калі ніякіх кніжак не было, і людзі 

расказвалі і пераказвалі адзін аднаму цікавыя гісторыі, праўдзівыя і казачныя. 

Героі гэтых аповедаў і сталі жыць у Маўляндыі. Жыць паводле тых гісторыяў і 

казак, у якіх нарадзіліся.  

Але чым больш людзі стваралі гісторыяў, тым складанейшым рабілася 

жыццё ў казачным свеце. Усе розныя! У кожнага – свая праўда! Давялося 

жыхарам Маўляндыі прымаць законы, паводле якіх можна сумленна жыць і 

нікога не крыўдзіць. А каб у час ствараць гэтыя законы і сачыць за іх 

выкананнем, спатрэбіўся той, хто будзе галоўным у краіне. У Маўляндыі з’явіўся 

князь, дужы, рашучы, разумны і адважны.  

У князя былі сыны, падобныя да бацькі. Падгадаваліся яны і спыталі ў 

Валадара Маўляндыі: «Вось ты – князь. І мы князі?» — «Так, вы ж мае дзеці», – 

адказаў бацька.— «А калі мы ўсе – князі, як людзям ведаць, хто з нас галоўны?» 
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– дапытваліся дзеці.— «Вельмі проста. Той, хто кіруе дзяржавай, будзе Вялікі 

Князь. А астатнія – проста князі», – разважыў бацька князь. І стаў Вялікім 

Князем. А краіна стала звацца Вялікае  Княства Маўляндыя.  

Але справа тым не скончылася. Калі стаў Вялікі Князь стары, прыйшлі да яго 

сыны і пытаюць: «Вялікі Княжа, калі прыйдзе ваш час паміраць, хто стане пасля 

вас Вялікім Князем? Мы не хочам сварыцца міжсобку, навучыце нас!» А бацька-

князь ужо пра тое думаў. Ды толькі як выбраць, калі ўсе сыны добрыя? Адказаў 

ён так: «Калі пабачу я, хто з вас самы падрыхтаваны, самы лепшы, самы адданы 

нашай краіне, тады і прызначу пераемніка. А як не паспею прызначыць, то, 

паводле закону, будзе пераемнікам найстарэйшы з вас».  

Так і павялося ў той краіне-гісторыі. І людзі, і казачныя істоты, і жывёлы, і 

птушкі жылі сваім жыццём. 

Але час бег, і людзі прыдумалі літары, каб запісваць гісторыі ў кнігі. Так 

кожная казка і аповесць, байка і прыпавесць, і нават малыя прымаўкі і вершыкі 

набылі межы, а з імі Вялікае Княства Маўляндыя набыло межы. А памежнымі 

пераходамі – шляхамі, праз якія можна трапіць з сапраўднага свету ў кніжны – 

сталі брамы-літары. У кнізе, якую ты трымаеш у руках, гэтыя літары могуць 

вылучацца памерам, колерам, асобнай карцінкай. А ў кніжным свеце гэта 

брамы ў форме літараў. Раней кожны чалавек мог увайсці ў кніжны свет праз 

такую браму. А ў наш час многія забыліся, як гэта робіцца. Затое жыхары 

кніжнага свету не могуць выбрацца ў наш свет: закон ім забараняе пакідаць 

сваю кнігу. 

Літары – у Маўляндыі яны жывыя – сталі паўнапраўнымі жыхарамі кніжнага 

свету. Спачатку літары толькі служылі людзям, але некаторыя з іх вырашылі 
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жыць асобна, сваім колам, ствараючы сем’і, падаўжаючы свой род. Літары 

вельмі працавітыя, і ў кожнай сям’і ёсць свае ўлюбёныя прафесіі. Напрыклад, з 

сям’і Ка паходзяць вядомыя кавалі, яны куюць з жалеза зброю і інструменты. 

Ёсць у радзіне Ка майстры-краўцы, якія шыюць вопратку. А найлепшыя шаўцы – 

майстры абутку – паходзяць з роду Ша. Гэ – гандляры, яны купляюць у людзей 

ды літараў розныя рэчы і прадаюць у іншыя мясціны. А возяць гэтыя тавары 

фурманы эФ, у якіх ёсць фурманкі – павозкі, куды запрагаюць коні. Ты ўжо 

здагадваешся, што кожны з іх выбірае прафесію, назва якой пачынаецца з 

ягонай літары. Такая традыцыя. Усе літары пойдуць лячыцца да лекара эЛ, а калі 

чакаюць пошту, выглядаюць з вакна паштара Пэ. 

Але з традыцыі гэтай ёсць выключэнні. Напрыклад, маладыя літары могуць 

пайсці служыць у войска Вялікага Князя. Там усе яны – ваяры, жаўнеры, вучацца 

валодаць зброяй, ходзяць у варту, паасобку ці разам выконваюць даручэнні 

камандзіраў – маршалкаў. Кіруюць літарамі людзі. Маршалкамі Вялікі Князь 

звычайна прызначае сыноў, каб прывучаліся кіраваць і несці адказнасць з 

маладых гадоў. 

З кожнай новай кнігай межы Маўляндыі пашыраліся, неўзабаве ўзніклі 

побач з Вялікім Княствам іншыя дзяржавы: краіна людзей і лічбаў Лягарытма, 

дзе ўсе ад нараджэння лічаць без памылак. Фаўна-Флора, дзе людзі вывучаюць 

і ахоўваюць расліны і жывёлу. Дынаміка – каралеўства механікаў і інжынераў. 

Хімланд – загадкавая краіна хімікаў і чараўнікоў-алхімікаў. Зямля Земляведаў, 

дзе людзі навучыліся жыць і ў палярных пустынях, і ў спякотных саванах, і ў 

вільготных лясах, а даследчыкі вывучаюць зямныя нетры і моры-акіяны. Звяз 

Мастацтваў – краіна мастакоў, музыкаў, паэтаў ды іншых творцаў.  



  

5 

 

Кожны, пра каго напісалі ў кнізе – не мае значэння, казка гэта, 

энцыклапедыя ці падручнік – робіцца неад’емнай часткай кніжнага свету.  

Але кнігі не вечныя. І калі нават удасцца іх сабраць у адзінае сховішча – 

агромністую бібліятэку – разабрацца ў іх будзе цяжка. Вось чаму чараўнікі 

прыдумалі і стварылі Адвечны Летапіс. Адвечны Летапіс – гэта супер-кніга. У 

згорнутым стане яна – вялікі, прыгожы, агранены так, што падаецца круглым, 

празрысты дыямент. Чаму дыямент? Бо дыямент – найцвярдзейшы камень на 

свеце, яго пашкодзіць амаль немагчыма. На загад дасведчанага чалавека 

Летапіс стане звычайнай кнігай, якую кожны можа прачытаць, альбо 

ператворыцца ў карту, якая паказвае мясціны і нават асобных людзей. Адвечны 

Летапіс – сховішча найважнейшых гісторыяў, найгалоўных падзеяў кніжнага 

свету. Запісанае ў Летапіс знікне толькі разам з самім Летапісам. І, каб такога не 

здарылася, чараўнікі прызначылі Валадара Маўляндыі – найстарэйшай краіны 

кніжнага свету – Ахоўнікам Летапісу.  

Ахоўнікаў не павінна быць шмат. Ахоўнікаў прызначае Вялікі Князь, але 

Летапіс можа і сам абраць сабе Ахоўніка. Толькі Ахоўнікі Летапісу і чараўнікі 

могуць запісваць у Летапіс гісторыі. А каб гэта зрабіць, ім патрэбны іншы 

дыямент – Агністы Прамень. Ён падобны формай да тоўстага кароткага алоўка. 

Кажуць, калі яго моцна-моцна нагрэць і як след сціснуць, то з празрыстага 

дыямента ён ператворыцца ў чорны графіт. Але ніхто не дазволіць такіх 

эксперыментаў, бо Адвечны Летапіс і Агністы Прамень – гэта Дзяржаўныя 

Сімвалы Маўляндыі. Князі і іншыя абазнаныя людзі часам клічуць іх проста – 

Сімвалы. І кожны чараўнік ці Ахоўнік Летапісу ведае, пра што вядзецца. 
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Чараўнікі кніжнага свету стваралі магічныя дыяменты супольна, таму 

Сімвалы атрымаліся вельмі моцнымі, зручнымі і карыснымі. З іхнай дапамогай 

можна пераскочыць у кожны пункт кніжнага свету за імгненне. Можна 

паклікаць да сябе якую-хаця літару. І нават адшукаць чалавека. І шмат што яшчэ.  

Павіншаваўшы адзін аднаго з добрай працай, магі параз’язджаліся дадому. 

Але ў кожнага не выходзіў з галавы Адвечны Летапіс і ягоныя неймаверныя 

магчымасці. І тады кожны варты чараўнік паспрабаваў стварыць свой уласны 

магічны камень. Камяні атрымаліся розныя, у каго мацнейшыя, у каго 

слабенькія. У кагосьці і нічога не атрымалася. Але ніводзін не змог паўтарыць 

Адвечнага Летапісу, бо над чароўнымі дыяментамі працавалі найлепшыя 

розумы ўсяго свету і дзеля ўсяго свету. А цяпер кожны стараўся сам дзеля сябе, і 

магічныя якасці падбіраў на свой густ, і чараваў памоцна. У адным толькі 

сышліся чараўнікі: кожны магічны камень мог перакінуць свайго гаспадара ў 

кожны пункт кніжнага свету. 

Людзі (звычайныя жыхары Маўляндыі) ды іншыя істоты (лесуны, вадзяніцы, 

пярэваратні) не надта цікавіліся магічнымі камянямі. Сакрэты іх ведалі толькі 

чараўнікі, кіраўнікі дзяржаваў ды іхныя давераныя асобы. А карыстацца імі 

наогул мала хто мог: толькі той, у кім цякла кроў чараўнікоў, альбо той, хто 

прайшоў пасвячэнне. Скажаш, несправядліва? У тыя часы наогул ніхто не лічыў, 

што ўсе людзі маюць роўныя правы. Гэта прыйшло ў кніжны свет куды пазней. А 

магічныя камяні засталіся такімі, як іх стварылі ў даўніну. Але хто сказаў, што ты 

сам не змог бы імі карыстацца? Правер! Брама кніжнага свету адчыняецца з 

нашага боку! 
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ПРАДМОВА 

  

На паліцы адной з мінскіх бібліятэк стаіць тонкая кніжка ў зацёртым 

скураным пераплёце. Ніхто даўно не браў яе ў рукі, дый наўрад ці бліжэйшым 

часам возьме, бо ў каталогу кніжка гэтая чамусьці не запісаная. Ужо шмат гадоў 

ніхто не трывожыў пыл на яе пергаментных старонках. Ніхто не ўглядаўся ў 

карцінкі, ніхто не складаў пакручастых рукапісных літараў у словы. А, між 

іншым, кніга гэтая няпростая. Назва яе знікла з вокладкі даўным-даўно, але на 

тытульным аркушы яшчэ можна разабраць выцвілыя літары: Адвечны Летапіс 

Вялікага  Княства Маўляндыі. Ніхто не ведае аўтара гэтай кнігі, а можа, аўтара 

ў яе і не было?  

Хто паставіў на паліцу тую кнігу, дзеля каго яна тут стаіць? Можа быць, 

некалі з’явіцца чалавек, які прачытае таямніцы, накрэсленыя на яе старонках, і 

даведаецца пра таямнічае Княства Маўляндыю, дзе жывуць побач людзі і 

літары, князі і чараўнікі, вадзяніцы і лесуны. Дзе рэчка Жываслоўка бруіцца 

праз лясы і лугі, і кожны, хто нап’ецца вады з ручаінкі Паэткі, пачынае казаць 

вершамі. Дзе чароўныя дыяменты служаць таму, хто навучыўся чытаць... 
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ГЛАВА  ПЕРШАЯ 
 

 

Літара — гэта цень, 

што пакінуў гук на паперы. 

Значыць, мова мая —   

Княства ценяў і мрой. 

Свет адзіны для ўсіх,  

хто аднойчы ў слова паверыў; 

кніга — повязь і плынь,  

выбух сілы і вечны спакой. 

 

Кожны роўны сабе,  

мы чытаем сябе ў сусвеце: 

як у кроплі дажджу,  

адбіваецца бездань-блакіт. 

Мы паходзім ад кніг,  

слоў і літараў — вечныя дзеці, 

па сабе пакідаем  

апошніх старонак граніт. 
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— А чаму зноў я? Ну чаму мне ісці пасвіць? Хай эС ідзе, ягоная чарга!— 

абураўся малы эМ, але матухна эМ яго нават не слухала. Хто калі зважаў на 

дзіцячыя капрызы! Не хоча ён кароў гнаць, ці вы чулі? А малако дажджом з 

неба праліецца? Ды што тут казаць! Сто разоў казана ды пераказана. Матухна-

малочніца сунула ў руку сыну лусту хлеба, нацёртую часныком, і выштурхала 

за дзверы. 

Малы эМ адкусіў хлеба і пацягнуўся ў хлеў, дзе рыкалі дзве кароўкі, 

Смятанка ды Маслёнка. А на іншым баку мястэчка такая ж размова гаспадыні 

эС са сваім сынком мела такі ж вынік. І ля брамы мястэчка сын малочніцы эМ 

сустрэў сына сыравара эС і ягоных коз ды авечку. 

эМ пабачыў сябра здалёк. эС быў з торбай і пугай. Згледзеўшы напарніка, ён 

заўсміхаўся: чарга чаргой, а ўдваіх на лузе весялей. 

— І чаго нас разам выправілі?— павітаўшыся, спытаў эС. 

— Пэўна, спадзяюцца, што заўважым шпіёнаў Лягарытмы,— сур’ёзна 

адказаў эМ,— дык каб адзін статак пільнаваў, а другі папярэдзіў нашых. Мяжа 

Маўляндыі з Лягарытмай зусім побач, у кожны момант можа вораг прыйсці! 

Шпіёнаў у памежным мястэчку Літараве1 не бачылі даўно, але ж на тое і 

шпіёны, каб іх было не відаць ды не чуваць. А хлапцы — неістотна, літары яны 

ці людзі — найлепшыя выведнікі ды следапыты. Таму эМ ды эС заўсёды былі 

пільныя, каб ніводзін шпіён не мог падабрацца да мястэчка. 

Лета выдалася засушлівае, хоць і не вельмі гарачае, і травы вакол мястэчка 

было мала. Даводзілася ганяць скаціну аж пад самы Памежны лес, дзе балоты 

аддавалі зямлі сваю вільгаць. Затое там быў цень, у якім адважныя следапыты 

                                                           
1 Літарава – мястэчка, населенае літарамі – знаходзіцца блізу мяжы Вялікага Княства Маўляндыі з Рэспублікай 

Лягарытмай, непадалёк ад Памежнага лесу, дзе праходзіць мяжа. 
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прыстроіліся драмаць, пакуль жывёла, лежачы ў невысокай траве, скубла 

лугавыя кветкі. 

— Калі што заўважым, у мястэчка пабягу я,— пазяхнуў эМ. Сваімі доўгімі 

нагамі ён бегаў так хутка, што мог абагнаць нават кавалёвых хлопцаў Ка ды 

ўнучку настаўніцы эН. 

— Чаму гэта ты?— эС ад абурэння раскруціўся ў адну лінію ды зноў 

скруціўся, перакочваючыся на жываце.— Я ў траве так праслізну, што ніхто не 

заўважыць. А твае локці вечна ўгару тырчаць — за паўкіламетра відаць. 

— Што за спрэчкі, маладыя літары ?— пачулі літаркі старэчы голас. эМ ды 

эС ускочылі. Перад імі стаяў высокі чалавек у чорнай вопратцы. На грудзях у 

яго вісеў вялікі зялёны камень на залатым ланцугу. Адкуль чалавек узяўся, 

малыя не ведалі: крокаў ягоных не пачулі, хоць на ўзлеску было ў гэты час 

вельмі ціха. 

— А вы што тут робіце, дзядуля?— спытаўся смялейшы эМ.— Ці вы не 

шпіён Лягарытмы? 

— А як жа! Шпіён, і менавіта Лягарытмы,— пацвердзіў стары, і малыя не 

маглі зразумець, жартуе ён ці кажа ўсур’ёз.  

— Мы не баімся шпіёнаў!— падаў голас эС аднекуль з травы, куды запоўз 

на ўсялякі выпадак. 

— Вядома, не баіцёся. Але ж вы ведаеце, што пра шпіёнаў трэба як мага 

хутчэй паведамляць сваім бацькам? Вось і бяжыце! Ды скажыце ім, што шпіён з 

Лягарытмы хоча перамовіцца са старшынём местачковай рады. 

— А статак? Можа вы ніякі не шпіён, а проста хочаце скрасці нашую 

скаціну,— з падазрэннем прамовіў эМ. 
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— Не, я шпіён, і статак мне ваш не трэба,— запэўніў стары.— Старшыня яго 

сам дахаты прыгоніць, бяжыце хутчэй. 

Спрытны эМ колькі змогі панёсся па траве да местачковай брамы, а эС, каб 

не адстаць, скруціўся яшчэ болей ды пакаціўся па траве абручом, войкаючы, 

калі пад пуза трапляўся востры каменьчык. 

Між тым з лесу выйшаў яшчэ адзін чалавек. Таксама ў чорным, ён выглядаў 

зусім іначай: дужы, каржакаваты, з мечам на поясе. Нібыта і не стары абліччам, 

але з добрай сівізной у валасах. 

— Не люблю я гэтыя перакіданні з вашым камянём, Вярхоўны Чараўнік,— 

звярнуўся ён да старога.— Пара змеяконей даставіла б нас сюды ненашмат 

марудней. А цяпер галава проста расколваецца. 

— Ад язды верхам у мяне не лепшыя ўражанні, чым у цябе ад тэлепартацыі, 

Функцый,— суха адказаў стары.— Шануй крыху мае гады. 

— Чараўнік, чаму вы лічыце, што Вялікі Князь Навука2 не дасць вам Летапіс 

па добрай волі? — спытаў ваяр, цікуючы, як спяшаюцца па лузе малыя 

літаркі.— Урэшце, гэта дробязь. А вы рыхтуецеся так, нібы ўсур’ёз мерыцеся 

ваяваць з Маўляндыяй. 

— Ты занадта малады, каб гэта зразумець, Трыгоне. Я спрабаваў па-добраму 

неаднойчы. Бацька Навукаў мне адмовіў. Дзед ягоны мне адмовіў. І прадзед. 

Гэтая спрэчка цягнецца вякамі. Але я не вечны. Калі й гэтым разам мне 

адмовяць, я вазьму Летапіс сілай пры падтрымцы войска Лягарытмы начале з 

генералам Фукцыем Трыгонам. 

                                                           
2 Вялікі Князь Навука Разорка, па празванні Навука Цвярозы, малодшы сын Вялікага Князя Прамовы 

(пазашлюбны) – у апісаны час Валадар Маўляндыі. 
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— Рада3 Рэспублікі Лягарытмы не дасць згоды. Мы не зможам прывесці 

сюды нашае войска, бо гэта — натуральная вайна. Лягарытма не будзе ваяваць з 

Маўляндыяй,— паківаў галавой  Функцыюш Трыгон.— Хоць я, як 

галоўнакамандуючы войскамі Лягарытмы, і не супраць невялічкай вайны. Але ж 

не коштам кар’еры! 

Вярхоўны Чараўнік Кальк Улятар паблажліва скрывіўся. 

— Якая вайна? Гэта будзе невялікая вайсковая аперацыя. Манэўры, калі 

хочаш. Калі Навука самохаць не дазволіць зрабіць запіс у Летапісе, мы проста 

ненадоўга выкрадзем старога з палаца. Тады мы самі возьмем Летапіс, я зраблю 

запіс, пакладзем усё на месца і вернем старога ў Пісьменск4. На ўсё чыста — 

дзень, многа два. Невялічкія чары — і Валадар Маўляндыі будзе лічыць, што 

бачыў кепскі сон. Затое твае лайдакі-жаўнеры пратрасуцца на сваіх інтэграх5. 

— А што рабіць з княжай аховай?—  Функцыюш Трыгон зусім не лічыў 

справу такой простай.— Дый трое сыноў Навукі ўжо выраслі. 

— Двое сыноў, Функцый. Малодшага сына нават сам князь Навука за 

спадкаемцу пасада сур’ёзна не ўспрымае. Падумай сам: да шаснаццаці год 

хлопец чытаць не навучыўся. Пра маўляндца такое і ўявіць сабе цяжка. 

Старэйшыя браты кажуць, што ён дурнаваты і не здатны ні на што, дарма што 

ростам з бацьку. А вось яны самі гатовыя сесці на бацькава месца і кіраваць 

                                                           
3 Рада – вышэйшы ворган кіравання ў Лягарытме, заканадаўчая улада. 

4 Пісьменск – сталіца Маўляндыі, горад-замак, дзе спрадвек размяшчаецца рэзідэнцыя Вялікага Князя. 

5 Інтэгры – змеяконі, скачуць на задніх лапах, як кенгуру, маюць галаву і хвост змяі, а на пярэдніх 

лапах – капыты, якімі могуць ударыць ворага. 
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Маўляндыяй. Я падкупіў іх абяцанкамі, але што мне, што Лягарытме не 

патрэбныя здрайцы на троне найстарэйшай краіны кніжнага свету. Яны будуць 

моцна расчараваныя, калі князь Навука вернецца ў Пісьменск. Але туды ім і 

дарога: прадаваць бацьку — ганебная справа. 

— І ўсё ж асабістая гвардыя князя — трыццаць адна літара. Я не лічу кухара, 

ён не ваяка. Але трыццаць адна літара, адборныя жаўнеры, якія не ведаюць, што 

ўсё гэта — вашая гульня, і бароняць Пісьменск  да апошняй кроплі крыві — іх 

вы куды падзенеце? 

— А вось дзеля гэтага мы з табой тут і ёсць, Функцый. Глядзі, да нас ужо 

набліжаецца амаль ўся рада Літарава. Які гонар! Тым лепей. Запомні, што б я ні 

казаў зараз — не ўмешвайся, рабі выгляд, што так гэта і ёсць.  

Чалавек у чорнай вопратцы выйшаў на адкрытае месца.   

Функцыюш Трыгон, пабачыўшы, што літары бяззбройныя, падыходзіць 

блізка не стаў, сеў пад дубок і падрыхтаваўся слухаць. 

— Вітаю сяброў рады Літарава,— падняў абедзьве рукі чараўнік. У 

Рэспубліцы Лягарытма жылі побач з людзьмі і літары, і лічбы, таму ён добра 

ведаў характар літараў. Адны з іх заўжды заставаліся верныя сабе, як, 

напрыклад, эР. Іншыя маглі рабіцца то цвёрдымі, то мяккімі, то звонкімі, то 

глухімі, як хударлявы Гэ. А сівавусы Ка быў з тых, каго цяжка пераканаць, затое 

і прынятых рашэнняў мяняць не любіў. 

— Вярхоўны Чараўнік Лягарытмы6 на зямлі Маўляндыі?— напаказ здзівіўся 

Ка.— Я думаў, малыя нешта паблыталі.— Чаго хоча Вярхоўны Чараўнік? 

— Перасцерагчы вас хачу. Па-суседску,— развёў рукамі стары. 
                                                           
6 Афіцыйная пасада, якуе займае чараўнік, абраны на тэрмін 50 год. Цягам апошніх 400 год  на пасаду 

абіраюць Калька Улятара. Лягарытмаўскія чараўнікі Улятары – стары магічны род. 
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— Добрым суседзям мы радыя,— прамовіў Гэ.— А што за пагроза? 

— Ёсць чуткі, што князь Навука пойдзе вайной на Лягарытму. Ад вас гэта 

хаваюць, бо вашыя сыны служаць у гвардыі князя. Ім першым і давядзецца ісці 

ў бой. 

— Лухта,— махнуў рукой Ка.— У князя іншага клопату хапае. Нашто яму 

вайна? 

— Палітыка ёсць палітыка,— чараўнік нібыта і не настойваў.— Шкада будзе 

толькі вашага мястэчка. Войскі Лягарытмы, увайшоўшы ў Маўляндыю, 

зраўняюць тут усё з зямлёй. Не толькі вашыя дзеці — нават вашыя ўнукі не 

будуць у бяспецы.  

Чараўнік памаўчаў, даючы літарам абдумаць ягоныя словы. Местачкоўцы не 

падавалі выгляду, што словы старога іх устрывожылі, але пераглянуліся. 

— Зрэшты, ёсць просты спосаб гэтага пазбегнуць,— зычліва працягнуў 

Кальк Улятар. 

— І навошта вам падказваць нам гэты спосаб?— падазрона спытаў Ша. 

— Я не хачу вайны!— усклікнуў чараўнік.— Але толькі вы можаце яе 

перадухіліць. 

— Якім чынам? Мы не можам загадваць Вялікаму Князю,— паківаў галавой 

Гэ. 

— Калі вы прыйдзеце ў Пісьменск усе разам, князь мусіць выслухаць вас. 

Вас многа, вы — народ. Валадар абавязаны пачуць свой народ. Забярыце з 

Пісьменска вашых дзяцей — жаўнераў — і князь не зможа ваяваць. І будзе мір. 

А каб больш ніколі вас не маглі ўцягнуць у вайну, вам варта стаць незалежнымі 

ад Маўляндыі. Станьце самастойным горадам, і вы самі будзеце вырашаць, 

ваяваць вам альбо не. 
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— Дзякуй за клопат, чараўнік, мы падумаем. Ідзіце сабе ў Лягарытму, 

пакуль мы не вырашылі, што вы шпіён,— сказаў Ка. Тры літары павярнуліся і 

пайшлі ў бок мястэчка. Гэ пачмокаў вуснамі, і пакінутыя малымі літарамі 

каровы, авечка ды козы пацягнуліся за ім. А Кальк Улятар вярнуўся да дрэва, 

пад якім адпачываў Трыгон. 

— Яны ўсё зробяць самі, Функцый, пабачыш. Калі князь Навука будзе ў 

Пісьменску, ён знойдзе спосаб супакоіць іх. А калі ён знікне, то местачкоўцы 

забяруць сваіх дзяцей дамоў. Вось і не будзе ў палацы аховы. І ніхто не 

вінаваты, вось што галоўнае. 

— Я не люблю падступных планаў. Але, калі супраціву не будзе, гатовы 

дапамагчы вам у вашай гульні,— прамовіў  Функцыюш.— Толькі калі Рада 

Лягарытмы даведаецца пра гэта... 

— Пакуль да іх дойдуць чуткі, мы скончым сваю справу і прыбяром 

сляды,— запэўніў Кальк Улятар.— Хадзем, Функцый. Шпіёнам Лягарытмы 

зараз не варта затрымлівацца ў Маўляндыі. 

— Ізноў перакідацца,— прастагнаў Функцыюш Трыгон.— Каб ён згарэў, 

гэты ваш магічны камень.  

 
— Лухта нейкая,— шавец Ша паківаў галавой.— Я не веру, што Вялікі 

Князь збіраецца ваяваць. Ды з кім! Маўляндыі цягацца з Лягарытмай? Моц 

Маўляндыі ў дыпламатыі, у нас войска — адна княская гвардыя ды мясцовая 

варта ў Слоўніку. Лухта нейкая, панове. 

— Гэта ты дарма. Вялікі Князь Навука — ваяўнічы Валадар. Бацька мой з ім 

хадзіў у паход на балотнага цмока. Казаў: лепей Навуку ўпоперак дарогі не 

станавіцца. У гневе страшны, зацяты, упарты як чорт, нястрымны як пажар. Па 
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бацьку сваім пайшоў. Такому калі што недаспадобы — ён жыва дыпламатыю на 

меч зменіць,— Ка прыгадаў высачэзную, з дзве літары вышынёй, постаць 

Валадара, грозныя сівыя вусы, пранізлівы пагляд сініх вачэй.— І потым, што мы 

губляем? Сходзім у Пісьменск, спытаем. Хлусня — папросім прабачэння. 

Праўда — усёй грамадой заявім, што мы вайны не жадаем і дзяцей сваіх на 

пагібель не аддамо. 

— І будзем сядзець у вязніцы, пакуль Вялікі Князь з паходу не вернецца,— 

падтакнуў гандляр Гэ.— А як паход не ўдасца, дык Валадар на нас зло і 

спагоніць. 

— Не тыя цяпер часы!— запярэчыў каваль.— У Маўляндыі літараў больш, 

чым людзей, і не толькі ў Пісьменску, а і ў Слоўніку! Аднаго-дваіх можна і ў 

вязніцу закрыць. А ўсіх не закрыеш — голы, босы ды галодны хадзіць будзеш! 

Людзі што — князі, суддзі ды каліграфы7! Мала хто рукамі працаваць можа. А 

есцікі ўсім ахвота, ды тройчы на дзень, а то і часцей. А зброя, вопратка, мэбля? 

Усё літары робяць! Так што і князям давядзецца слухаць, калі ўвесь народ у 

адно скажа! 

— Я не паеду,— адмовіўся Ша.— І многія не паедуць. 

— Паедуць. Бо правільна чараўнік сказаў: нельга дазваляць, каб за нас усё 

рашалі. А не захочуць пачуць — і незалежнасць абвясціць можам. Зброі хопіць, 

сцены тоўстыя,— ваяўніча патрос рукамі Ка. Смятанка няўхвальна замычэла.— 

Вось, нават скаціна разумее. А ты — не паеду! Сядзі сабе на печы, грэй плечы. 

 

                                                           
7 Каліграф – спецыяліст па прыгожым напісанні літар. Літары, напісаныя магічнымі чарніламі, 

ажываюць. Уласна, так і зъявіліся літары, што насяляюць зараз кніжны свет. 



  

17 

 

— Што бацька табе прыслаў?— жаўнер Ка прысеў каля жаўнера Гэ, які 

распакоўваў пасылку.— Паштар Пэ ледзьве дапнуў! 

— Гэта не мне, гэта нашаму аддзяленню папругі новыя. І гарэшкаў, каб на 

варце не сумаваць,— Гэ прымерыў папругу з бліскучай спражкай, дзеля чаго 

апусціў выцягнутыя рукі, але, падперазаўшыся, тут жа падняў іх ізноў. 

— Як вам пры новым маршалку8?— Ка запусціў руку ў скрыню, узяў 

гарэшак, кінуў у рот і зноў ваяўніча ўзняў кулак. 

— Лепей, чым пры тым. Князь Сшытак9 дужа патрабавальны, як што не па 

ім — спагнанні, пакаранні. А князь Лемантар10 вясёлы, і загадвае неяк весела, 

прыемна і рабіць. Калі што не ладзіцца, ніколі не спытае, хто вінаваты, а спытае, 

у чым рэч і ці трэба дапамога. У першы дзень Жэ боты не наваксаваў. А 

напярэдадні ў кар’ер па гліну цягаўся, карацей, боты — у палац пускаць нельга. 

Маршалак пабачыў ды пытае: Жэ, шчотку маеш? А то я табе сваю пазычу. І 

венік, каб гліну з пляцу сабраць ды наступным разам у кар’ер не хадзіць. І 

пайшоў. Дык разам вычысцілі і боты, і пляц, і нарагаталіся. А ў маршалка 

Сшытка тыдзень бы пляц з анучай мыў і боты ўсяму аддзяленню чысціў. Не да 

смеху было б. 

— Ат, паглядзім, што далей будзе. Малады князь Лемантар для камандзіра. 

Наробіць абы-чаго, а то і браты падставяць. Не любяць яны меншага. Так і 

радыя бацьку ў вушы ўвесці, што дурны ды нягеглы. А князь Лемантар зусім не 

дурны. Хітрасці ў ім мала — гэта так. Што думае, тое і выкладзе.— Ка ўзяў 

                                                           
8 Маршалак – тут камандзір аддзялення літар Гвардыі Вялікага Князя.  

9 Сшытак – патомны князь Сшытак Разорка – сярэдні сын Вялікага Князя Навукі. 

10 Лемантар – патомны князь Лемантар Разорка – малодшы сын Вялікага Князя Навукі. 
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яшчэ адзін гарэшак.— Нам дык горай стала: міжсобку князі-блізняты ўжо 

нацешыліся спаборнічаць, у каго аддзяленне лепшае. А цяпер перад меншым 

братам ізноў пачалі. Дык вы ўжо свайго камандзіра не падводзьце. Хай бачыць 

Вялікі Князь, што не дарма даверыў яму камандваць. Дай яшчэ гарэшкаў, нам у 

ноч сёння з Ша. Дзякуй. 

  
Валадар Маўляндыі Вялікі Князь Навука сядзеў у сваім кабінеце за сталом і 

пісаў. Сонечны зайчык адбіваўся ад выкладзенай дыяментамі на гузіку манжэты 

літары Н. Сіні аловак амаль хаваўся ў загарэлых пальцах: стары князь з 

дзяцінства не любіў пісаць пёркам, дык займеў дарагі хімландскі аловак, што 

пісаў атрамантам11, але не пакідаў кляксаў. Наогул, ваяўнічы па натуры і фізічна 

багата адораны князь тлумачыў прымаўку “пісаць – не сякерай часаць” як 

пацверджанне складанасці разумовай працы. А часам нават жартаваў, што 

ахвотней распішацца мечам на целе ворага, чым пёркам у дыпламатычных 

паперах. Аднак і почырк Валадара мог быць узяты за ўзор разборлівасці ды 

акуратнасці, і думкі Вялікі Князь фармуляваў дакладна і ёміста, як і належыць 

сапраўднаму маўляндцу. 

Нехта пагрукаўся ў дзверы. 

Калі ласка,— адгукнуўся князь, не падымаючы вачэй ад паперы, але па 

шырокім твары слізганула ўсмешка: прыйшоў наймалодшы з сыноў. Навука 

быў у добрым настроі з самай раніцы. І дзень абяцаў быць прыемны. Вось 

толькі адпісаць прэзідэнту Звяза Мастацтваў — і са справамі скончана. 

                                                           
11 Атрамант – чарнілы. У адрозненне ад звычайнага чарнільнага алоўка, які піша чарніламі толькі па 

мокрай паверхні, хімландскі атрамантавы аловак заўсёды піша чарніламі. 
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У кабінет зайшоў юнак год васямнаццаці на выгляд, у падобнай да 

вайсковай формы простай зялёнай вопратцы з нашараванымі ззяйкімі гузікамі, 

на якіх былі выціснутыя літары Л. Просты нос, сінія вочы, шырокае 

падбароддзе з ямкай — ён быў вельмі падобны да князя, толькі валасы насіў 

доўгія, да плеч, і быў бялявы, а бацька, пакуль не пасівеў, быў цемнавалосым. 

— Добры дзень, Валадару, — сонечна пасміхнуўся юнак. 

— А, Лемантару! Заходзь, сынку, сядай. Што скажаш? 

— Я проста так, павітацца,— Лемантар прысеў на падваконне і з цікаўнасцю 

паглядзеў у паперы.— Каму вы пішаце, тата? 

— Актавію Гармонія, у Звяз Мастацтваў. Ён запрашае ўсіх людзей з 

Пісьменска ды Слоўніка12 прыбыць да яго на Трэці Фэст Паэтаў ды Музыкаў13. 

Хочаш паехаць, разам з братамі? 

— А вы паедзеце, Валадару?— не кажучы ні так, ні не, спытаў хлопец. 

— Не, не змагу. Тут прыйшоў ліст ад Вярхоўнага Чараўніка Лягарытмы, 

днямі ён хоча нанесці неафіцыйны візіт. Прыедзе паразмаўляць. Але ты можаш 

з’ездзіць, нават і без братоў. З Марцінам ды Агатай. 

— Я лепей застануся з вамі, тата,— пакруціў галавой Лемантар. Хіба мала 

было яму Агаты ў Пісьменску, каб ехаць з ёй на Фэст. „Перапраніся. Запраў 

ложак. Не сапі носам. Не стаў локці на стол. Не псуй апетыт хлебам. Не грузі ў 

кішэні розную трасцу. Абцягні кашулю…“ Не, чым ехаць з Агатай ды лекарам 

                                                           
12 Слоўнік – найбуйнейшы горад Маўляндыі, менавіта там збольшага жывуць маўляндцы-людзі. «У 

Слоўніку ёсць усё», кажуць у кніжным свеце, і гэта праўда: у Слоўніку ёсць усё, чаму ёсць назва у 

мове. 

13 Фэст Паэтаў ды Музыкаў – галоўная культурная падзея кніжнага свету. 
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Марцінам, лепей не ехаць. І дадаў: — Аркушу14 таксама напісалі з Лягарытмы. 

Можа, і да яго нехта едзе з візітам? Бо яны са Сшыткам вырашылі застацца ў 

Пісьменску. 

У дзверы грукнулі, і, не чакаючы дазволу, у кабінет увайшлі двое маладых 

мужчын, падобныя міжсобку як дзве кроплі вады: вышэйшыя за сярэдні рост, 

чарнавокія, спартовага складу дзецюкі. Розніліся яны хіба колерам вопраткі, 

пашытай на адзіны фасон, і нават рудаватыя валасы зачэсвалі аднолькава, на 

правую скронь, а рудыя вусы падстрыгалі шчотачкай. 

— Дазволіце, Валадару? Добрага ранку,— прамовіў той, што быў у 

чырвоным. Мужчына ў сінім ветліва кіўнуў бацьку, а на Лемантара ніводзін 

наогул увагі не звярнуў. 

— Аркушу, ужо дзень даўно,— пасміхнуўся князь Навука.— Кажы, з чым 

прыйшоў. 

— Прыйшлі спытаць, ці будуць указанні. 

— З Літарава паведамілі, што ўзровень вады ў Жываслоўцы15 падае, сохнуць 

лугі. А яшчэ і дажджу даўнавата не было,— Навука адклаў аловак. 

— Я казаў табе, браце, гэта праз тое, што дрэвы паваліла проста ў раку,— 

нагадаў Лемантар.— Вада разліваецца і ўсмоктваецца па берагах. Да Літарава 

не даходзіць і паловы, а ля Пісьменска паплавы мокрыя. 

Браты Аркуш і Сшытак пераглянуліся.  

— Лемантарку, ідзі пагуляй, не лезь у размовы дарослых,— строга сказаў 

Сшытак.  

                                                           
14 Аркуш – патомны князь Аркуш Разорка – старэйшы сын Вялікага Князя Навукі. 

15 Жываслоўка – рэчка, на якой збудаваныя Пісьменск і Літарава. 
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Юнак павярнуўся да бацькі. Ён вачыма прасіў дазволу застацца, але бацька, 

відаць, не зразумеў. 

— Ідзі, сынку,— дазволіў ён. Лемантар унурыўся і выйшаў. Але ўжо на 

сходах забыўся на кепскі настрой: ягоную ўвагу прыцягнула гучная размова. 

Жаўнеры эС ды эЛ сварыліся, стоячы проста на прыступках. Сіні эС аж сіпеў ад 

злосці: 

— Гэта загад сіняга маршалка Сшытка! Вы мусіце слухацца! 

— Ад мінулага тыдня ў нас свой маршалак, зялёны, і мы яго мусім 

слухацца,— гарачыўся эЛ, пераступаючы цыбатымі нагамі. 

— У чым рэч?— гучна спытаў Лемантар над іхнымі галовамі. Ён быў больш 

як напалову вышэйшы за любую літару, і жаўнерам давялося задзіраць галовы, 

каб паглядзець яму ў твар. 

— Вось і наш маршалак!— пераможна закрычаў эЛ.— Князь, скажыце 

яму… 

— Чакай, эЛ, я спачатку паслухаю яго, потым цябе, а тады скажу. 

Дакладвай, эС. 

— Сіні маршалак сказаў, каб мы прыбраліся ў збройні. Чырвоныя цяпер на 

дзяжурстве, але ж зялёныя мусяць нам дапамагчы! А гэты… 

— Я толькі сказаў, што ў нас цяпер свой камандзір!— уставіў эЛ. 

— Зразумела, мы зробім гэта разам,— вырашыў Лемантар.— Брат Сшытак 

зараз у Вялікага Князя, таму з вамі пайду я. Ты, эЛ, збірай аддзяленне, ідзіце ў 

збройню. эС, іншым разам не трэба сварыцца, проста падыдзі да мяне. 

І малады князь пабег у двор.  

— Бачыў?— з гонарам прамовіў эЛ.— А сіні ваш зароў бы на ўвесь палац. 
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— Ага, вам з  маршалкам пашанцавала. Ну, мы да свайго ўжо прывыклі. Ад 

яго шуму больш, чым шкоды. Дый без справы не карае, не тое, што чырвоны. 

Днямі іхны А распавядаў: галосныя як прачнуцца, так і пачынаюць варажыць, з 

якой нагі маршалак устане. Бо як з правільнай — ім вольніца, яму яны і ні да 

чога. А як не з той — змардуе прыдзіркамі. І з’едлівы такі, і пільны — бяда. 

Жаніўся б хутчэй ды з’ехаў куды, атрута,— напаўголасу прамовіў эС.— Добра, 

сустрэнемся ўнізе. 

 
А Лемантар ужо аглядаў склад зброі. Брат Сшытак меў рацыю: прыбрацца 

тут варта было даўно. І, пакуль сіняе ды зялёнае аддзяленні маршавалі да 

складу, у зялёнага маршалка ўжо гатовы быў план. 

— Вэ, бяры вастрыльны станок і дваіх памагатых, уладкоўвайся ў двары. эС 

ды Ша, падымайцеся на верхнія паліцы, будзеце падаваць мне ўсё, што там 

ляжыць. Астатнія сінія выносяць спраўную зброю ў левы кут двара, астатнія 

зялёныя выцягваюць ламачча ды смецце бліжэй да брамы. А ты, Ка, глядзі, што 

з паламанага можна наладзіць, ды адкладвай ў асобную кучу. І адразу кладзіце 

меч да меча, сякеру да сякеры й гэтак далей. 

Праца закіпела. Літары віравалі як мурашы, і праз гадзіну склад быў 

ачышчаны. За той самы час Вэ навастрыў усе спраўныя мечы, і зараз Гэ 

падносіў яму дзіды, а эМ адносіў навостраныя да сцяны. Ля брамы вырасла куча 

смецця ды ламачча. Ка асобна склаў жалезныя бэбахі, якія можна было 

перакаваць, і зброю, што патрабавала рамонту. 

— Маршалку, што далей?— крыкнуў Ша. 

— Сінія выцягваюць смецце за браму: эС, прызнач таго, хто выкапае яму 

смецце закапаць. Ка, збегай да фурмана эФ, папрасі забраць жалезны лом. 
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Зялёныя мыюць склад, бо там пылу — няма як дыхаць. Першыя, хто вызваліцца, 

пойдуць да рэчкі, нарэжуць кійкоў, каб адрамантаваць тыя сякеры і дзіды. 

— А купацца можна будзе?— крыкнуў эМ. 

— Можна, па заканчэнні справы,— адказаў малады князь, а сам стаў да 

вастрыльнага камяня.— Вэ, навучы, як з гэтым упраўляцца… 

 
— Ну вось, а вы казалі, Лемантар замалады для маршалка,— Вялікі Князь 

Навука адышоў ад акна.— Арганізаваў справу як мае быць. Аркуш, а хто табе 

піша з Лягарытмы? 

— Бацька, вы што?— збялеў Аркуш.— Вы мяне за шпіёна ўважаеце? Якая 

Лягарытма? Гэта вам, напэўна, Лемантар навыдумляў. А вы слухаеце… 

— Ведаеш, у чым розніца паміж вамі і вашым братам  Лемантаром?— 

перапыніў сына князь Навука. І сам адказаў: — Ён не выдумляе. Можа не 

ведаць, памыліцца, не здагадацца. А выдумляць ды хлусіць не ўмее. 

— Для князя гэта не так і добра — не ўмець хлусіць! Як жа тады падмануць 

ворагаў?— засмяяўся Сшытак. 

— Падмануць ворагаў — гэта важна. Але яшчэ лепей ворагаў проста не 

мець. У каго шмат сяброў, таму ворагі не патрэбныя. Хадзем, зірнем, як справы 

ў зялёнага маршалка,— Вялікі Князь кінуў пячатку ў стол і пайшоў да дзвярэй. 

— Ідзі, я даганю!— прашаптаў брату Аркуш і, як толькі дзверы за князем 

зачыніліся, высунуў ніжнюю шуфлядку стала. Схапіў скураны вацок на доўгім 

матузку і схаваў у кішэню. Пячатка, падчэпленая матузком, пакацілася пад стол, 

але Аркуш спяшаўся выйсці следам за бацькам і не рызыкнуў затрымацца. 

Знойдзе потым… 
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— Валадару, у нас з братам яшчэ сякія-такія справы ёсць, з вашага 

дазволу,— пабачыўшы брата, прамовіў у спіну бацьку Сшытак. 

— Добра, ідзіце,— адпусціў сыноў князь Навука і пайшоў да складу, дзе 

мітусіліся сінія ды зялёныя літары. 

 
Лемантар аддаў апошні наканечнік Ка і бруднай рукой сцёр пот з твару. 

— Маршалку, мурзаты сталі,— зарагатаў Вэ.— Самому купацца трэба! 

Пад сцяной сінія літары пад наглядам эС насаджвалі сякеры на новыя палкі. 

Лемантар пайшоў туды. 

— Адбярыце ў гэты бок вучэбныя, якіх можна асабліва не берагчы. А 

навейшыя ў іншы бок,— скамандваў ён. Літары хуценька разабралі зброю на 

кучкі.— Добра. Гэтыя кладзіце на верхнія паліцы, пакуль вайны няма. Вучэбныя 

ўніз. Вэ, не прыбірай станок, спытай у кухара, можа, нажы паправіць трэба. 

— Добра, маршалку!— Вэ павярнуўся бегчы і замёр, пабачыўшы Вялікага 

Князя, які назіраў за іхняй мітуснёй. 

— Вітаю Валадара Маўляндыі!16— гаркнуў жаўнер.  

Лемантар азірнуўся з усмешкай. 

— Валадару, мы амаль што скончылі!— крыкнуў ён.— Можна, мы збегаем 

на рэчку? Калі завершым. 

— Гуляйце,— махнуў рукой Вялікі Князь. 

Сшытак ды Аркуш слухалі іхную размову з балкона. 

— Гэты дурань развядзе тут дзіцячы садок,— прабурчэў Сшытак. 

                                                           
16 Вітаю Валадара Маўляндыі! – афіцыйнае вітанне. 
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— Яму нядоўга тут камандаваць,— супакоіў брата Аркуш.— Праз дзень-два 

тут будзе Вярхоўны Чараўнік Лягарытмы, і я ўжо папрашу, каб разам са старым 

князем знік і наш Іванька-прасцячок. Нам з табой іх будзе моцна не хапаць, 

праўда, братка Сшытку? 

— Сапраўды, братка Аркушу. Хутчэй бы ўжо заняць пасад Маўляндыі. 

Вялікія Князі Аркуш ды Сшытак — гучыць зусім няблага. Але ты ўпэўнены, 

што ён нас не ашукае, гэты чараўнік? 

— Чараўніку трэба Адвечны Летапіс. Бацька нізавошта не пагодзіцца, каб 

лягарытмянін пісаў у Летапіс сваю гісторыю. А Летапіс — вось ён!— Аркуш 

паказаў брату тое, што скраў з стала Вялікага Князя.— Пакуль Летапіс у нас, мы 

будзем дыктаваць чараўніку сваю волю. А як станем Вялікімі Князямі, нам і 

наогул ніхто не страшны! 

— На ўсялякі выпадак я б схаваў Летапіс дзесьці па-за сценамі Пісьменску. 

Хоць бы ў нашай пячоры пад берагам. Зарыем у пясок, а дастанем, калі справа 

будзе скончаная. Бо не надта давяраю я чараўніку. Ён пяцьсот год на свеце 

жыве, што-што, а маніць навучыўся. 

— Толькі не зараз. Хай дурань наш Лемантарка з рэчкі вернецца,— Аркуш 

абняў брата за плечы.— Хадзем, браце Сшытку, у сталоўку. 

Яны ўжо ўваходзілі ў абедную залю, як насустрач ім выкаціўся зялёны Вэ, 

несучы затупленыя нажы. 

— Асцярожней, ты, боўдзіла!— гаркнуў Сшытак.— Глядзі, куды ляціш! 

— Прабачце, маршалку,— спалохана пакланіўся былому начальніку Вэ. 

— Вашамосць маршалак! Распусціліся за гэтым нездалякам!— зароў 

Сшытак і штурхнуў Вэ ў бок. Жаўнер вохнуў, нажы пасыпаліся на падлогу. І ў 

гэты момант у сталоўку зайшоў Лемантар. 



  

26 

 

— Асцярожней, Вэ. Бяры гэтыя, тыя я сам прынясу. Ідзі,— Лемантар падняў 

некалькі найдаўжэйшых нажоў і, трымаючы іх у апушчанай руцэ, падышоў 

ззаду да братоў. Маладзейшы на некалькі год, ён ужо перарос іх на добрую 

галаву. 

— Не вельмі абачліва, дарагі браце Сшытку, налятаць на таго, хто нясе 

нажы. Можна самому пацярпець, — гучна прамовіў ён. 

— Ты што, мне пагражаеш, тваямосць зялёны маршалак?— рэзка 

павярнуўся Сшытак. 

— Я непакоюся за вас, браце,— Лемантар ледзьве стрымліваўся.— Бо калі 

Вялікі Князь даведаецца пра тое, што вы дазваляеце сабе біць жаўнераў… 

— Ніхто нікога не біў, не б’е дый біць не будзе,— перапыніў малодшага 

брата Аркуш.— Твой Вэ ляцеў безвач, яны сутыкнуліся выпадкова. Няма чаго 

злаваць. Ты цяпер маршалак, трымай сябе ў руках! Табе варта папрасіць 

прабачэння ў брата, а жаўнеру патлумачыць, як носяць нажы. 

— Даруйце, браце, калі быў несправядлівы,— змрочна адказаў Лемантар і 

хацеў сыходзіць, але Аркуш паклікаў яго: 

—  Браце, кінь дзьмуцца. Давай праз гадзінку сустрэнемся на пляцоўцы, 

патрэніруемся. 

— Зноў вас двое на мяне аднаго?— юнак пасміхнуўся, усведамляючы сваю 

моц.— Згодны. Толькі на драўляных мечах, а то я ад вас жывы не сыду. 

— Але, на драўляных,— пагадзіўся Сшытак.— Бо ты рубішся без галавы.  

— Праз гадзіну на пляцоўцы, меч і абарону на мяне вазьміце, — Лемантар 

выйшаў. 
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— Не хвалюйся, Сшытку, я пад вялікім сакрэтам распавяду бацьку пра гэты 

выпадак з нажамі,— прамовіў Аркуш.— Хай падумае, ці варта давяраць 

дурному кіраваць жаўнерамі. 

— Ды хай бы кіраваў, абы нам не замінаў. Дык з ягонай прастакутнасцю з ім 

не дамовішся,— махнуў рукой Сшытак.— Але мушу прызнаць: рубіцца малы 

прыстойна. 

Вэ чакаў Лемантара за дзвярыма і адразу ж забубнеў:  

— Маршалку, дзякуй, што заступіліся, але лепей не вадзьцеся з імі. Яны вас 

не пашкадуюць, даложаць усё Вялікаму Князю, і атрымаецца, што гэта вы на іх 

кідаліся. Самі ж ведаеце, якія яны... Ці мала ў дзяцінстве плакалі. 

— А я вырас. Цяпер самі хай плачуць,— Лемантар працягнуў жаўнеру 

нажы, а сам прыспешыў крок і апынуўся ў двары.— Гэй, зялёныя, хто са мной 

на рэчку? 

— Ідзіце, маршалку, мы не пойдзем,— за ўсіх адказаў эЛ.— Вы ж сініх не 

возьмеце, а ім крыўдна. Працавалі разам. 

— Не, сініх не магу ўзяць. У іх свой маршалак. Пайду сам,— Лемантар 

пачакаў, пакуль трое чырвоных жаўнераў прачыняць браму, слізнуў у 

шчыліну.— Зачыняйцеся, Вялікі Князь не любіць, калі брама прачыненая. 

— А вы ці доўга будзеце, княжа Лемантару?— спытаў чырвоны А. 

— Я на пляцоўцы буду з братамі трэніравацца. Не ведаю, колькі прабавімся, 

—  Лемантар патрымаў створку, пакуль лязнуў заклад, і бегма кінуўся да рэчкі. 

 
Сшытак ды Аркуш сябе чакаць не прымусілі. Роўна праз гадзіну ўсе трое 

былі гатовыя да паядынку. Лемантар ведаў, што браты нападуць знянацку, таму 

быў пільны. І “нажа” — драўлянага бруска, які шпурнуў яму ў спіну Сшытак,— 
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не прапусціў. Адскочыў, і сам кінуўся ў атаку на брата. Аркуш тут жа напаў 

збоку, і вось ужо яны абодва цяснілі малодшага, укладваючыся ў кожны ўдар, у 

кожны выпад як у апошні. Лемантар засяроджана адбіваўся. Ён ведаў: пройдзе 

хвілін пяць такой мясарубкі — браты стомяцца і ўдары стануць не такія частыя. 

А пакуль ён больш абараняўся, чым біў, болей адступаў, чым контратакаваў… 

— Браце, асцярожней, бацька ззаду,— папярэдзіў Сшытак. Будзь там яміна 

ці дрэва, ці нават іншы чалавек ці літара, брат і не падумаў бы папярэдзіць: 

бойка ёсць бойка. І зараз абодва апантана наступалі: хай нервуецца, ці не 

наткнецца на Валадара. А азірнецца — гэта смерць. Але Лемантар скочыў на 

Сшытка, заблакаваўшы на секунду ягоны меч, вагой саштурхнуў брата з дарогі 

і, адхіліўшы меч Аркуша, праскочыў у шчыліну між імі. 

— Рызыкоўна,— паківаў галавой бацька-князь. Ён стаяў крыху далей, 

магутны і спакойны, што той дуб, сачыў за сынамі. 

— Валадару, не трэба яму падказваць, чорту гэтаму,— Аркуш стаў забіраць 

крыху ўбок, мяркуючы праскочыць брату за спіну, але той быў пільны і 

сваечасова адступіў. 

— Выціскаем яго пад дрэвы,— кінуў брату Сшытак і стаў нетаропка 

наступаць, робячы падманныя выпады. 

— Адыходзь па колы,— параіў Валадар.— Між дрэваў у іх перавага, табе 

цяжка будзе размахнуцца. І актыўней контратакуй, яны ўжо наскакаліся. 

Даўжэйшы выпад, ты ж бакшта. Разрывай дыстанцыю, калі стаміўся. Не бегай 

вакол іх, хай яны бегаюць. Звязку рабі, ад першага ўдару яны сыходзяць — 

дабівай!  

Лемантар бачыў, што браты стаміліся. Гэта было і добра, і кепска. Бо, 

патрэніраваўшы сілу і спрыт, яны пераходзілі да хітрыкаў і забароненых 
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прыёмаў: вайна дык вайна. Яму заставалася адно: атакаваць самому. Каб не 

пакінуць ім часу на падступныя выбрыкі. Ён зрабіў два імклівыя крокі да 

Аркуша, занёс меч, але, калі брат падрыхтаваўся сустрэць удар, развярнуўся і з 

усёй сілы рубануў Сшытка, цэлячы ў галаву. Меч свіснуў за лічаныя 

сантыметры ад твару і канцом абарваў матузкі нагрудніка. 

— Дабівай!— крыкнуў бацька, але Лемантар проста адскочыў, атака Аркуша 

прайшла міма. Старэйшы з блізнятаў кінуўся ў наступ, пакуль малодшы 

папраўляў нагруднік. Лемантар тройчы адступіў, потым скочыў убок, 

ухіліўшыся ад выпаду, і рубануў па сцягне. Брат скрывіўся ад болю, але меч не 

апусціў: Лемантар наступным ударам ледзь не пацэліў яму ў галаву. Брат 

Сшытак ужо атакаваў са свайго боку.  

— Аркуш сеў і сплывае крывёй,— зычліва падказаў бацька.  

Сшытак застаўся сам-насам з братам. Вось тут Лемантар і пайшоў наперад. 

Меч то сек, то калоў, сярэдні брат ледзьве паспяваў падстаўляць зброю пад 

удары… 

— Выбівай!— бацька не хаваў, што задаволены малодшым сынам. І той 

ударыў рэзка пад самую руку, меч выкруціўся з пальцаў, а наступны прамы 

ўдар разадраў скураны нагруднік і збіў сіняга маршалка з ног. 

— Гатова!— Лемантар павярнуўся да бацькі, і ў гэты момант яшчэ адзін 

драўляны брусок кумільгнуўся ў паветры і канцом ударыў пад сківіцу. 

— Прывітанне з таго свету, браце,— задаволена прамовіў Аркуш.— І ў нас 

абодвух ёсць сякія-такія шанцы выкараскацца, а ты — труп. 

— Занадта доўга атакаваў па адной лініі. Захапіўся,— пракаментаваў бацька.  

Лемантар пацёр сківіцу. Ізноў прайграў, ды яшчэ ў апошні момант. Ён хацеў 

сысці, але бацька не дазволіў. 
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— Аркушу, кінь мне свой меч. А то хлопец і не задыхаўся як след. 

Бараніцеся, княжа!  

Вось калі ён адчуў сябе бездапаможным дзіцём. Дасведчаны ваяр без лішняй 

мітусні ганяў сына па паляне, то прабіваючы абарону, то выбіваючы зброю, а 

той, выматаны, ледзь не плакаў ад крыўды, падбіраючы меч, і спачатку нават не 

спрабаваў атакаваць у адказ. Але бацька не спыняў “збіцця немаўлятаў”, і юнак 

адчуў, як з крыўды нараджаецца злосць. Разарваўшы дыстанцыю, каб стары 

князь не дастаў яго ў адзін удар, Лемантар пайшоў колам, шукаючы слабое 

месца ў бацькавай абароне. А той апусціў меч і чакаў, расслаблены, але пільны. 

Сын спрабаваў атакаваць раз за разам, князь спакойна адбіваў. Лемантар 

зразумеў: бацька не жалезны, таксама стаміўся. І кінуўся ў адчайную, быццам 

апошнюю, атаку. Бацька стаяў нібы скала.  

— Браце, дапамагчы?— спытаў Сшытак. Лемантар хацеў нешта адказаць, 

але ўбачыў бацькаў меч ля падбароддзя. Бой быў скончаны. 

— Дзякую, Валадару,— Лемантар працягнуў руку за другім мечам, падабраў 

трэці і, пануры, пайшоў да брамы. 

— Абламалі хлопца,— прамовіў Аркуш, развязваючы нагруднік.— Што 

паробіш, сіла ёсць — мазгоў не трэба. 

— Гэта ты пра каго, сыне?— Вялікі Князь Навука азірнуўся. Аркуш палічыў 

за лепшае моўчкі пакланіцца. 
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ГЛАВА ДРУГАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Сямімільнымі крокамі, шалёнымі скокамі абыходзячы свет, 

у гарачых абдымках сціскаючы вечныя зоры, 

заглыбляючы ў полі разоры,  

як радкі на паперы разгорне паэт, 

Мы не хворыя. 

Мы не дзіўныя.  

Мы проста расцем разам са сваім ценем. 

Кожны — маўклівы дуэт. 

Пасадзі цень на калені. Пакажы яму свет, 
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кніжны свет, дзе ёсць месца ўсім пакаленням  

грамадзянаў кожнай з планет... 
— Мсціслаўка, я хачу марозіва!— сямігадовая Касечка зазірнула праз плячо 

брата. Той акурат скончыў размалёўваць “бэнтлі” і зграбаў у скрыню алоўкі.—

ці маеш грошы? 

— Трохі ёсць. Зараз сходзім. Апранайся,— Мсціслаўка кінуў сшытак у 

шуфляду і пайшоў абувацца. Кася ўжо круцілася каля люстэрка, папраўляла 

русыя коскі, падварочвала рукавы клятчастай братавай кашулі, запраўленай у 

джынсы на шырокай гумцы. 

— Надзень доўгія нагавіцы, а то пахмурна,— падказала яна брату.— Раптам 

дождж улупіць, а на табе майка ды шорты. 

— Дождж не дубіна, я не гліна. Не размокну,— махнуў рукой Мсціслаўка. 

Ён жыў на свеце ўжо дзясяты год, таму парады малодшай сястры яго цікавілі 

мала.— Хадзем ужо. 

Яны выйшлі на вуліцу і пабеглі да крамы. Але дзверы не паддаліся. За 

шклом вісела нейкая таблічка.  

— Што тут напісана?— Мсціслаў ткнуў пальцам у шкло. 

— Якая розніца, што тут напісана! Хадзем ў іншую краму,— не адолела 

шыльды Кася. 

— За-чы-не-на! Санітарны дзень,— прачытаў Мсціслаў, выдзяляючы 

склады.— Лянота раней за цябе нарадзілася! 

— Пайду ў школу — навучуся лепш за цябе!— абурылася сястра. 

Неба счарнела. Наляцеў вецер, пагнаў вуліцай аблокі пылу. Раптам улупіў 

дождж, лінуў без папярэджання, сцяной. У адзін момант струмяні вады прыбілі 
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да асфальту пыл, аглушальна загрукаталі па бляхах адліваў, завіравалі пад 

вадасцёкамі. Вуліца імгненна апусцела, нібыта мінакоў змыла ў пад’езды. 

Мсціслаў схапіў сястру за руку і таксама ўскочыў у нейкія дзверы. 

— Хіба тут марозіва ёсць?— засумнявалася Кася. 

— Не, тут няма. Але ж трэба залеву перачакаць,— адказаў Мсціслаў і стаў 

аглядацца, раз-пораз сціраючы з носа кроплі, што скатваліся з намоклых цёмна-

русых валасоў. Пакой, куды яны трапілі, быў дужа вялікі, спрэс перагароджаны 

высачэзнымі шафамі з адкрытымі паліцамі. А на паліцах — кнігі. Безліч кніг. 

“Бібліятэка!17” — здагадаўся Мсціслаўка. І тут пачуўся рэзкі жаночы голас, 

падобны да крыку вароны: 

— Што вам тут трэба? Гэта бібліятэка для дарослых! Прэч адсюль! 

Дзеці спалохана азірнуліся і ўбачылі ў канцы шырокага прахода хударлявую 

кабету ў чорнай закрытай сукенцы з белым каўнерыкам. Акуляры з зялёнымі 

шкельцамі закрывалі палову твару, тонкія вусны былі грэбліва падцятыя. Больш 

за ўсё яна нагадвала родную сястру доктара Айбаліця, агідную Барбару з 

малюнку ў кнізе Чукоўскага. Той, зласлівай ды бурклівай, не мог даць рады 

нават кракадзіл, таму Мсціслаў падаўся да выхаду. Але тут высокі сівы чалавек 

у строгім касцюме і наваксаваных чаравіках паклікаў бібліятэкарку, і Барбара на 

нейкі момант адвярнулася. 

Мсціслаў і Кася на дыбачках перабеглі шырокі праход і схараніліся паміж 

высачэзнымі стэлажамі, праціснуўшыся да вакна. 

За вакном ліў дождж, выбіваючы маршы па падваконні. 

                                                           
17 Бібліятэка – месца, дзе захоўваюцца кнігі. Людзі прыходзяць у бібліятэку пазычыць кнігі, потым 

вяртаюць іх.  
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— А колькі ж тут пылу! Ачхі!— зазначыла Кася.— Ну, ці доўга мы тут 

будзем? Я марозіва хачу! 

—Перачакаем дождж і пойдзем,— Мсціслаў агледзеў паліцы.— Хочаш, 

возьмем кнігу, паглядзім малюнкі? А потым акуратна паставім на месца.  

— Бяры гэтую, старую. За яе ніхто і сварыцца не падумае! 

Яны прыселі побач на падлогу і разгарнулі кнігу. Абодвум давялося чхнуць, 

бо са старонак узвіўся воблак жаўтаватага пылу. 

— А што тут намалявана?— Кася паказала пальчыкам на чырвоную літарку 

А, вакол якой на палову старонккі разрасліся зялёныя кусцікі.— Гэта будан, як 

той, што мы рабілі на лецішчы! Вось дах, вось клямачка, каб чужыя не 

заходзілі… 

— Дах, клямачка,— пацвеліў Мсціслаўка.— Гэта ж літара А! Ці ж не 

пазнала? А! 

— А-а!— важна паўтарыла Кася.— Як у доктара, калі горла паказваеш. А-а! 

Дзіўная літара. Здаецца, што яе не намалявалі, а зрабілі, каб клямачку адкінуць і 

зайсці. 

Дзеці гарталі кніжку, але малюнкаў там не было. Толькі розныя літаркі ў 

аблямоўцы такіх самых кусцікаў стаялі напачатку кожнай гісторыі. Касі хутка 

надакучыла, яна яшчэ раз перагарнула кніжку, вярнулася да першай старонкі. 

— Пастаў на месца, без малюнкаў нецікава. 

Але тут здарылася нечаканае. Клямачка ў літары А адкінулася ўбок. З 

буданчыку вылез маленькі чалавечак. Меншы за самую малую Касіну ляльку. 

Акурат як Малое Пальчанё з казкі. 
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— Ён жывы!— ціха ўсклікнула Кася. Мсціслаўка прыгледзеўся. На 

чалавечку былі зялёная кашуля, вузкія зялёныя нагавіцы. Вастраносыя зялёныя 

чаравікі. А на поясе хлопчык згледзеў корд адпаведнага памеру. 

— Глядзі, у яго зброя, як у майго любімага жаўнерыка,— прашаптаў ён. 

Чалавечак колькі разоў правёў ручкай па вопратцы, атрасаючы пыл. Потым 

зрабіў па кнізе два лялечныя крокі, пакланіўся і павітаўся: 

— Добры дзень! 

Голас быў тоненькі, камарыны, і дзеці міжволі пасміхнуліся. Але Мсціслаў 

тут жа схамянуўся, зрабіў сур’ёзны твар і адказаў шэптам, каб не аглушыць 

чалавечка: 

— І вам добры дзень! 

— Надзвычай рады сустрэць вас,— прапішчаў чалавечак і пакланіўся зноў, 

паклаўшы далонь на сэрца. 

І тут пачуўся злы голас Барбары: 

— Хто там? 

Загрукалі абцасы. Дзеці спалохана сцяліся. Маленькі чалавечак, якому гэты 

тупат мусіў наогул падацца землятрусам, крыкнуў малым: 

— Я правяду вас цераз браму! Дайце мне вашыя рукі! 

Брат і сястра як найхутчэй працягнулі яму далоні. Маленькі чалавек 

дакрануўся да іх і крыкнуў:  

— Такія, як я! 

Столь імкліва ўзнеслася ўгару, а падлога нібы апынулася ля самых вачэй. 

Паліцы з кнігамі выраслі да памераў хмарачоса, а кожная кніга была з немалую 

шафу. Дзеці паглядзелі на маленькага чалавечка і ахнулі. Чалавечак аказаўся 
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хлопцам год васямнаццаці-дваццаці. Бялявыя валасы да плеч, перавязаныя 

зялёнай стужкай, просты нос, блакітныя вочы, велікаваты ўсмешлівы рот.  

Цёплыя шурпатыя рукі сціскалі далоні дзяцей. Вочы перабягалі з хлопчыка 

на дзяўчынку і назад. Але страшэнны грукат набліжаўся: Барбара вось-вось 

падыдзе да іхняй схованкі, і тады…  

— Давайце за мной!— крыкнуў хлопец, расціснуў пальцы і шпарка рушыў 

туды, адкуль з’явіўся. Брат і сястра подбегам кінуліся за ім і шмыгнулі ў браму. 

— Гэта літарка А?— спытала Кася, памацаўшы клямачку. 

— Так, літара А. Два брусы адзін аднога падпіраюць, і клямачка,— на хаду 

адказаў Мсціслаўка. 

За брамай не чуваць было ані тупату, ані шуму дажджу, ані крыкаў Барбары, 

што знайшла на падлозе рэдкую кнігу. Дзеці адчулі сябе ў бяспецы і сталі з 

цікаўнасцю азірацца ва ўсе бакі. Дзіўнае гэта было месца. 

— А дзе гэта мы, Мсціслаўка?— шэптам спытала Кася. 

— Не ведаю,— паціснуў плячыма хлопец і павярнуўся да таго, хто мусіў 

ведаць. Маладзён глядзеў на іх ва ўсе вочы. — Вось дык маеш!— усклікнуў 

ён.— Дзеці! Вы, праўда, дзеці? Ніколі ў жыцці не бачыў дзяцей, меншых за 

сябе. А ты — дзяўчынка, так?  

— Які ты здагадлівы!— пакпіла Кася. Яна была добрая дзяўчынка, але 

крыху шкадлівая. Хлопец пасміхнуўся да вушэй.  

— Ты вельмі прыгожая, дзяўчынка! 

— Яе завуць Кася,— падказаў Мсціслаўка. Дзівакаваты хлопец яму 

спадабаўся.— А я — Мсціслаў. Мсціслаў Цярэшка. Мы — брат і сястра! А цябе 

як зваць? 
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— А вы мяне хіба не ведаеце?— шчыра здзівіўся хлопец.— Мяне тут усе 

ведаюць. Я — Лемантар. Вой, не, не так! Вось так: трэці сын Вялікага Князя 

Навукі, Валадара Маўляндыі, наймалодшы патомны князь Лемантар!— і ён 

важна раздзьмуў шчокі. 

Дзеці ледзь не пападалі з рогату. Лемантар сціпла пасміхаўся. 

— Слухай, табе ў цырку выступаць!— сказаў Мсціслаў, калі адсмяяўся. 

— Дык ты насамрэч княжы сын, ці гэта прыкол?— недаверліва спытала 

Кася.  

— Насамрэч. Мой бацька — Вялікі Князь Навука, Валадар Маўляндыі.  

— Значыць, ты — прынц,— удакладніла дзяўчынка. Многія яе сяброўкі 

меркавалі выйсці замуж за прынца. Але бачылі яны прынцаў толькі на 

карцінках у казках. А тут — вось ён, прынц, высокі, прыгожы.— А белы конь у 

цябе ёсць? 

— Свайго пакуль няма, коні бацькавы, але верхам ездзіць я навучыўся,— 

адказаў Лемантар.— А ты любіш коней? У Маўляндыі іх мала, тут іх амаль не 

разводзяць, толькі ў Слоўніку ёсць невялічкі конны завод, бацька там Галіяфа 

купляў.  

— Натуральна, цяпер усе ездзяць на машынах, коні асабліва й не трэба,— 

пагадзіўся Мсціслаў. 

— На кім?— тут жа перапытаў юнак.— На машынах? Гэта хіба жывёлы? 

Мсціслаў і Кася перазірнуліся. Новы знаёмы здзіўляў іх усё больш. Ці 

можна яму давяраць? Чаго ад яго чакаць? Але вакол раскінулася прыгожая 

зялёная краіна, спявалі птушкі, дзесьці ў кустах цурчаў ручай, а ззаду засталася 

злая Барбара…  



  

38 

 

— Машыны, у сэнсе — аўтамабілі… Самаходныя жалезныя павозкі. У вас 

такіх няма?— Мсціслаў чуў, што ў ранейшыя часы людзі не ведалі аўтамабіляў. 

Але пабачыць такога чалавека жыўцом — зусім іншая рэч. 

— Пра аўтамабілі аднойчы чуў. Не, у нас — у Пісьменску — такіх няма. 

Хіба што ў Слоўніку. А ў вас ёсць? І зусім самі едуць?— было відаць, што 

Лемантар паверыў адразу. 

— Імі трэба кіраваць. Людзі імі кіруюць, куды ехаць, калі спыніцца,— 

патлумачыў Мсціслаўка, але яму самому больш карцела распытваць, чым 

расказваць. І, прыгадаўшы расповеды свайго бацькі пра старыя часы, калі людзі 

не ведалі сучаснай тэхнікі, удакладніў: — А тэлефонаў у вас таксама няма? 

— Незнаёмая назва,— паціснуў плячыма юнак.— Назаві іначай. 

— Тэлефон — гэта такая штука, каб ты ў адным месцы гаварыў, а цябе за 

шмат кіламетраў чулі ў зусім іншым месцы. 

— У нас ёсць рэха-сувязь. Калі трэба абвясціць нешта па ўсёй краіне, 

Валадар ідзе да рэха-дрэва і кажа ў ягонае дупло. І па ўсёй краіне гэта чуваць,— 

Лемантар пацягнуўся.— Я думаю, у вашым свеце ёсць вельмі шмат таго, пра 

што тут і не чулі. У нас збольшага ўсё па-старому, як сотні год таму было. А 

вось за нашай мяжой, у Дынаміцы ды ў Хімландзе, тэхнічных дзівосаў хапае. 

Так бацька мне казаў. Цераз браму А да нас апошнім часам мала хто заходзіць. 

Большасць людзей з вашага свету трапляюць у Слоўнік, найбуйнейшы горад 

Маўляндыі. Дык там ёсць усё, пра што хоць некалі ў кнігах пісалі. Але я там 

пакуль не быў. 

— А тут яшчэ каго ты бачыў?— спыталася Кася. 
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— Я — нікога, я ж кажу, гэта даўно апошні раз было. А сёння зранку мне 

Аркуш кажа: ідзі да брамы А, з сапраўднага свету госці будуць. Я думаў, ён 

маніць, як звычайна. Але пайшоў. А тут вы! А як брат пра вас даведаўся? 

— Ніяк ён не мог пра нас даведацца. Хіба толькі ён чараўнік,— рагатнуў 

Мсціслаўка.— Думаю, гэта выпадковае супадзенне. 

— Не, ён не чараўнік,— адмоўна паківаў галавою Лемантар.— У Маўляндыі 

няма чараўнікоў. Яны ўсе ў Лягарытме ды ў Звязе Мастацтваў. У нас яны не 

затрымліваюцца. 

Брат і сястра ізноў перазірнуліся. Патрапіць у невядомы свет, дзе не ведаюць 

машын ды тэлефонаў, затое маюць чараўнікоў! Вось гэта ўдача. Будзе што 

распавесці ў двары! Гэта вам не адпачынак у Турэччыне. 

— Слухай, а нас адсюль не выганяць?— занепакоілася Кася.— Нас тут ніхто 

не чакаў... 

— Вы — мае госці, хто ж вас можа выгнаць?— здзівіўся Лемантар.— Само 

сабой, я спытаю дазволу ў Валадара, але не думаю, што тата будзе супраць. 

  
— Ці чуваць што ў Пісьменску?— каваль Ка падазрона агледзеў воз, 

гружаны паламаным жалезам. 

— Што чуваць? Па-ранейшаму ўсё,— фурман эФ саскочыў з воза.— Вунь, 

ламачча табе прывез. Перакуеш на падковы, а што не трэба — у Слоўнік завязу, 

здам у пераплаўку.  

— Ого, колькі зброі папсаванай,— каваль выцягнуў з кучы абломак меча.— 

Што за сметнік ты разгроб? 
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— Вялікі Князь парадак у збройні загадаў навесці. Добрае пакінулі, кепскае 

паправілі, зусім дрэнь загадаў везці на перапрацоўку. Як табе не трэба, то я 

адразу ж і завязу, коней пакармлю толькі. 

— Не, я забяру. Прыдасца самому. Значыць, Вялікі Князь зброю папраўляе. 

Вось вам і доказ: у паход збіраецца. А вы не верыце,— каваль кінуў абламаны 

меч на воз і гукнуў сыноў: — Хлопцы, разгружайце. Пара і нам зброю 

паднавіць. 

— Бацька, вы напраўду ўпэўнены, што вайна будзе?— старэйшы сын Ка 

падхапіў некалькі абломкаў і перакінуў сярэдняму, той — малодшаму.— Тады 

могуць і нас прызваць? 

— А што ты сабе думаеш! Могуць,— краем вока стары Ка ўбачыў, як 

пабегла вуліцай пляткарка Пэ разносіць свежую навіну. Гэтая баба ўмела так 

падаць любую дробязь, што літары пачыналі задумвацца, непакоіцца, а то і 

баяцца. Але, нават ведаючы яе язык, усё роўна верылі. 

— А я б з братам разам паваяваў!— заявіў сярэдні Ка.— Вайна — справа для 

сапраўдных мужчын. 

— Вайна — гэта зруйнаваныя хаты, скалечаныя і забітыя родныя і сябры. 

Ідучы на вайну, усе лічаць, што будуць пераможцамі. А вяртаюцца знявечанымі, 

нямоглымі, а то і ў зямлю кладуцца!— прабурчэў стары Тэ, ідучы паўз кузню.— 

Дома ты палец парэзаў — і кінуў працаваць, тыдзень цябе не чапай. А ў баі табе 

руку ці нагу адсякуць — і прабачэння не папросяць, і наступным жа ўдарам у 

сэрца ці ў галаву пацэляць, і паплакаць не будзе каму. Не, дзеткі, служба 

службай, а вайна — вялікае гора. Сам Вялікі Князь мечам махаць не пойдзе, 

ягоная справа камандаваць. А вы яму жывым шчытом будзеце. І па шчыце 

гэтым страляць будуць не гарохам. 
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— Вайна ім трэба! А што палеткі сохнуць, ім, князям, ні да чога! 

Жываслоўка куры па калена, гарод не паліеш, не тое што поле,— агародніца А 

ішла са свайго поля з кошыкам радысу.— Радыска гарчэйшая за рэдзьку, бо 

вады мала. А яму вайна на ўме! Вось гэты радыс яму на стол, хай пакаштуе! Ты, 

ЭФ, часта ў Пісьменску бываеш, скажы каму трэба, хай пачысцяць рэчку! Вада 

ж гэтая ёсць, бо балоты ў Памежным лесе не перасохлі. А не могуць рэчку 

паправіць — хай нам водаправод правядуць. У Лягарытме да кожнай градачкі 

вада падведзеная, адкрыў кранік — пацякла. А тут на плячах цягаеш, дык яшчэ і 

ўзяць няма дзе. Не са студні ж насіць за вярсту! 

— Казаў ужо старэйшым княжычам. Штораз кажу, ды, відаць, прасцей нас 

не чуць, чым нешта зрабіць,— махнуў рукой эФ,— Хлопцы, нахіліце воз, каб 

труху ссыпаць. Во, дзякуй вам. Но, саколікі! Прытаміліся, зараз пакормім вас. 

 
Вялікі Князь Навука схіліўся над картай Маўляндыі. Твар ягоны быў 

змрочны. Сыны Аркуш ды Сшытак, стоячы перад ім, унутрана сцяліся. Бацька 

быў незадаволены: з памежнага мястэчка Літарава прыйшлі кепскія навіны. 

— Вы ведаеце, што робіцца ў Літараве?— спытаў Навука, спадылба 

аглядаючы нашчадкаў. 

— Не, Валадару,— у адзін голас адказалі блізняты. Угнявіць князя было не 

так лёгка, як у маладыя гады, калі закіпаў ваяўнічы й ганарысты Навука з аднаго 

слова ці позірку, але супакойваўся ён па-ранейшаму няхутка. І ў прадчуванні 

навальніцы дваццацітрохгадовыя княжычы лічылі за лепшае памаўчаць. 

— Жываслоўка змялела, у Літараве пачынаецца засуха. І як вы думаеце, каго 

яны ў гэтым вінавацяць? 
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— Надвор’е, Вялікі княжа?— асцярожна спытаў Сшытак.— Сапраўды, 

апошнімі днямі на дварэ спякотна. 

— Не, яны вінавацяць нас, найперш — мяне. І я мушу з імі пагадзіцца. 

Аркушу, я даручаў табе замераць узровень вады ў Жываслоўцы і пачысціць 

крыніцу Жывых Словаў18. Гэта зроблена? 

— Валадару, з рэчкай усё добра, глыбіня мне па пояс,— прамармытаў 

Аркуш.— Калі з ёю што і робіцца, дык не тут, каля Пісьменска, а дзесьці далей. 

— Крыніца Жывых Словаў пачышчаная?— перапытаў князь.— Лемантар 

казаў, там бабры павалілі шмат дрэваў, і вадзе цяжка прабіцца. 

— Валадару, каго вы слухаеце!— пачырванеў маршалак Аркуш, стаўшы 

амаль аднаго колеру з формай.— Гэты ваш пястунчык учора ледзь не палез з 

нажом на Сшытка, калі той выпадкова зачапіў плячом вастрыльніка. 

Але старога князя не так лёгка было забалбатаць. 

— Проста зараз дашлі кагосьці замераць узровень вады ў рацэ вось тут, дзе 

Жываслоўка агінае Пісьменск,— загадаў ён.— Праверыць асабіста, што робіцца 

ля крыніцы. Увечары чакаю дакладу. 

Чырвоны маршалак пакланіўся, прыбраў з ілба змакрэлыя валасы. У 

апошнім лісце было ясна напісана: пратрымацца яшчэ два дні. Лёс Валадара 

Маўляндыі вырашаны. На замер вады можна нікога не пасылаць: магчыма, ужо 

заўтра ў Маўляндыі будзе новы Валадар, дакладней — два Валадары, Вялікія 

князі Аркуш ды Сшытак. Так абяцаў Вярхоўны Чараўнік Лягарытмы Кальк 

Улятар. Аркуш паглядзеў на брата. Той абыякава пазіраў у вакно. Дзяржаўныя 

                                                           
18 Крыніца Жывых Словаў – выток рэчкі Жываслоўкі, знаходзіцца непадалёк ад Пісьменска. 
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Сімвалы Маўляндыі — Адвечны Летапіс ды Вогненны Прамень — былі 

зарытыя ў пячоры ля рэчкі гадзіну таму.  

— Калі ўзровень вады днямі не падымецца, Літарава чакае засушлівы год. А 

гэта памежжа. Кожны Валадар найперш мусіць думаць пра памежныя мясціны. 

Іначай у адзін цудоўны дзень можна прачнуцца і ўбачыць пад сценамі 

Пісьменску войскі Лягарытмы,— казаў між тым князь Навука. 

Аркуш ды Сшытак пачціва схілілі галовы. Войска Лягарытмы неўзабаве 

з’явіцца пад мурамі Пісьменска. А з жыхарамі памежжа яны разбяруцца пасля. 

— Ідзіце. Праз паўгадзіны агляд войска. Папярэдзьце Лемантара,— Валадар 

Маўляндыі скруціў і адклаў убок карту. 

— Я яму зранку казаў, Валадару,— прамовіў сіні маршалак Сшытак. 

— Ды я яму яшчэ ўвечары казаў,— падхапіў чырвоны маршалак Аркуш.— 

Але, Вялікі княжа, калі папраўдзе, які з гэтага дурня маршалак… 

— Асцярожней, браце, вы гаворыце пра магчымага спадкаемцу пасаду 

Маўляндыі,— перапыніў брата Сшытак і пакланіўся. 

— Я болей вас не затрымліваю,— Валадар Маўляндыі, адышоў да вакна. 

Сыны пакланіліся бацькавай спіне і выйшлі, нягучна зачыніўшы дзверы. 

Пазіраючы, як строіцца на пляцы шыхт чырвоных літараў, а побач з ім — 

шыхт сініх, князь думаў пра сваіх дзяцей. З дзяцінства Сшытак ды Аркуш былі 

не разлі вада, разам шкодзілі, разам выкручваліся. Але калі іх маці, княгіня 

Святаянка, памерла родамі, пакінуўшы ў мужа на руках немаўля, сыны сталі 

аддаляцца ад бацькі. Сяброўства старэйшага з малодшымі знікла, і цяпер 

міжсобку Аркуш ды Сшытак былі заўсёды ў згодзе, а з ім паводзіліся хутчэй як 

падданыя князя, чым як ягоныя дзеці. І толькі Лемантар шчыра любіў яго, 

шукаў ягонага таварыства і засмучаўся, калі бацька быў ім незадаволены. 
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Зялёныя літары збіраліся ў двары, а Лемантара ўсё не было. Князь убачыў, 

што да брамы паскакалі дзве літары, чырвоная ды зялёная. Аркуш ды Сшытак 

не сталі б пасылаць адразу дваіх байцоў, каб адшукаць малодшага брата. Дый 

наогул не сталі б дбаць пра яго. Відаць, жаўнеры самі рызыкнулі ўцячы з пляца, 

пакуль да агляду ёсць крыху часу. І цяпер з усіх ног спяшаліся папярэдзіць 

маршалка зялёных. Значыць, любяць і цэняць. Значыць, ёсць за што. 

 
— Запрашаю вас у палац, будзеце маімі гасцямі,— Лемантар падскочыў, 

сарваў з дзічкі маленькі яблык.— У мяне яшчэ ніколі не было сваіх асобных 

гасцей! Пойдзем? 

— Пойдзем!— за дваіх адказала Кася. 

— Дазвольце прапанаваць вам руку, спадарыня Кася,— Лемантар сагнуў 

руку ў локці, але скеміў, што малой давядзецца вісець на ім, і проста даў ёй 

далонь. Уклаўшы пальцы ў руку кавалера, дзяўчынка важна і павольна пайшла 

побач з ім. Мсціслаў пайшоў ззаду. 

— А колькі год твайму брату?— спытаў ён. 

— Брату Аркушу дваццаць тры, брату Сшытку таксама. Яны двайняты. 

— А табе колькі год?  

— Шаснаццаць. Будзе хутка сямнаццаць. 

— Ты выглядаеш на старэйшага, я думаў, ты ўжо даўно школу скончыў,— 

здзівіўся Мсціслаў. 

— Школа? Гэта дзе вучацца? Я не хадзіў у школу,— Лемантар глядзеў пад 

ногі.— Мае браты дома вучыліся, а я зусім для вучобы непрыдатны. 

— Як непрыдатны?— не зразумеў Мсціслаўка.— У нас усе дзеці ў школу 

ходзяць. Хто лепей спраўляецца, хто не так добра, але ж вучацца ўсе. 
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— Вось я сёлета ў першы клас пайду,— пахвалілася Кася.— І ўжо за пару 

месяцаў буду чытаць ды пісаць!  

— А я не ўмею чытаць і пісаць,— уздыхнуў юнак.— Мяне не змаглі 

навучыць ані браты, ані настаўнік. Сказалі бацьку, што гэта немагчыма. І бацька 

загадаў, каб мяне пакінулі ў спакоі.  

— А колькі табе было тады год?— спыталася дзяўчынка. 

— Тры, здаецца. Можа трохі больш. Не памятаю. 

— Дык ты быў проста замалы!— усклікнуў Мсціслаўка.— Вось глядзі: Касі 

ўжо сем, а яна нават літараў не ведае! Але ж навучыцца. Можа, табе яшчэ раз 

паспрабаваць? 

Лемантар на гэта нічога не адказаў. 

— А колькі год Вялікаму Князю?— вырашыў змяніць тэму Мсціслаў. 

— Яму летась было шэсцьдзесят год. Але ён зусім як малады! Толькі сівы. 

— А мама?— ізноў умяшалася ў размову Кася.— Яна, пэўна, прыгожая? Ты 

прыгожы. 

— Я ніколі яе не бачыў. Яна памерла, калі я нарадзіўся. Я для навароджанага 

завялікі быў. Браты кажуць, мама прыгожая была, і я адзін вінаваты, што яна 

памерла,— Лемантар уздыхнуў.  

— Якая лухта!— абурыўся Мсціслаў.— Як ты можаш быць вінаваты! 

Проста так здарылася. Так бывае. Ты ні пры чым, няўжо твой тата табе не 

патлумачыў? 

— Тата пра маму са мной не гаворыць,— адказаў княжыч. Усмешка болей 

не асвятляла ягоны твар, ад таго ён падаваўся сталейшым.  

— Глядзіце, хто гэта?— усклікнула дзяўчынка і паказала рукой наперад.— 

Рагаткі нейкія скачуць… 
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Па сцежцы скакалі дзве дзіўныя істоты. Яны былі падобныя, бы двайняты. 

Толькі адна істота была чырвоная, а другая зялёная. Кожная подскоквала на 

адной назе ў загнутым чаравіку. А рукі яны ўздымалі ўгару, нібы збіраліся 

крычаць “Ура!”. 

Мсціслаў прыгледзеўся і заўважыў, што ў зялёнай істоты паміж узнятымі 

рукамі вісела невялічкая шапачка. І ён здагадаўся, што перад ім літары У ды Ў. 

— Княжычу, дзе вы прапалі!— закрычаў чырвоны. 

— Маршалку, вас бацька абшукаўся!— падхапіў зялёны. 

— Мы ўжо ідзем,— спакойна адказаў Лемантар.— А ў чым рэч? 

— Сёння агляд войска! Усе сабраліся на пляцы, а вас няма! Браты вашыя 

кажуць, Вялікі Князь моцна злуе!— усхвалявана залапатаў чырвоны. 

— Чырвоны маршалак Аркуш сказаў, што папярэдзіў вас з раніцы, 

маршалку!— дакорліва дадаў зялёны. 

— Чырвоны маршалак Аркуш загадаў мне з раніцы да вечара дзяжурыць 

каля брамы “А” на выпадак, калі з’явяцца госці. Я дзяжурыў, пакуль не сустрэў 

гасцей,— патлумачыў Лемантар.— Пазнаёмцеся: спадарыня Кася і спадар 

Мсціслаў Цярэшкі. А гэта… 

— Я ведаю!— звонка сказала Кася.— Вы У, а вы У-кароткі. 

— У нескладовы,— паправіла зялёная істота. І ягоная шапачка прыветна 

падскочыла без дапамогі рук.  

— Спадарыня, спадар,— хорам прамовілі У ды Ў. І пакланіліся, ледзьве не 

крануўшы рукамі зямлі. 

— Маршалку, спяшаймася,— папрасіў Ў. 

— Мы можам ісці хутчэй?— заклапочана спытаў Лемантар у Касі. 
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— Лёгка!— адказала дзяўчынка і так хутка пакрочыла сцяжынай ў бок 

палаца, што хлопцы з цяжкасцю паспявалі за ёй. Чырвоны У прыпусціў з усёй 

моцы наперад, а зялёны Ў упрыскочку гарцаваў каля маладога князя. 

— Маршалку, вы лепей адразу папрасіце прабачэння, што забыліся пра 

агляд,— ціхенька бубнеў ён,— а то Валадар, кажуць, у вялікім гневе!  

— Я не хацеў яго засмучаць, але брат Аркуш напраўду мне нічога пра агляд 

не казаў! У мяне добрая памяць, ты ведаеш!— ссунуў бровы Лемантар.— Я 

нічога не забываюся! 

— Зараз не лепшы час у гэтым разбірацца!— хваляваўся Ў.— Баюся, што 

Вялікі Князь можа адабраць у вас нашае падраздзяленне! Маршалак мусіць 

быць прыкладам дысцыпліны! 

— Лічыш, я праз гэта не буду зялёным маршалкам?— заклапочана 

перапытаў Лемантар.— Гэта будзе кепска. Мне падабаецца быць маршалкам. 

— Дык вось і папрасіце ў Валадара прабачэння. А я пабег на пляц. Удачы!  

Зялёны Ў панёсся даганяць чырвонага У. 

— Чаму Аркуш мяне не папярэдзіў? Я б ніколі не забыўся,— сам з сабой 

разважаў Лемантар. 

— А можа, ён хоча, каб ты перастаў быць зялёным маршалкам?— 

здагадаўся Мсціслаў. 

—  І падставіў цябе,— удакладніла Кася. 

— Ён сапраўды часам шкоднічае. Але я не магу зразумець, навошта? Аркуш 

— чырвоны маршалак, Сшытак — сіні маршалак, я — зялёны маршалак. Тры 

браты, тры маршалкі, усё справядліва…  
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ГЛАВА ТРЭЦЯЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Шчыры сябра — не цень без голасу, 

 нат калі ён побач незаўважны, 

застаецца нумарам другім. 

Парасонам у навальніцу ці сініцай у кволай далоні. 

Мурам каменным  

ці кавенькай, што не дае падламіцца каленям. 

Тым, 

Хто скажа: стой, гэты шлях не твой, я не йду з табой. 

І сыдзе.  

І няхай табе сёння не верыцца,  

Ён не здрадзіў. Проста ты пакінуў сябе. 

Вяртайся, і ён вернецца. 
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Палац — не, сапраўдны замак — быў прыгожы, як на паштоўцы, фарбаваны 

ў чырвоны, зялёны ды сіні. Збудаваны ён быў на два крыла, што пад тупым 

вуглом разыходзіліся ад цантральнай — чырвонай — вежы, з дзвюма крыху 

меншымі вежамі на кутах, зялёнай і сіняй. Трэці паверх быў вузейшым за другі, 

палогі дах пакрывала дахоўка ў колер тынкаваных муроў. На кожнай вежы 

трапятаў сцяжок тых самых трох колераў з белай літарай М. Мсціслаўка 

зразумеў, што гэта — дзяржаўны сцяг  Княства Маўляндыя. На чырвонай вежы 

блішчаў золатам вялікі гадзіннік. Срэлкі паказвалі чамусьці палову на дзявятую, 

хоць па ўсім выглядала, што час не ранні, але й не позні. 

Яны падышлі да дзвярэй ў зялёным муры. Брама была ў некалькіх метрах 

справа – высачэзная, метры тры, калі не болей. Пры самым муры з боку двара 

высілася над дзвярыма вартавое памяшканне з вузкім акенцам-байніцай. 

Лемантар свіснуў, але з вакенца ніхто не вызірнуў. Юнак сунуў руку ў кішэню, 

у другую… 

— Ты шукаеш ключ?— здагадалася Кася. 

— Так! Іначай мы не адамкнем дзвярэй,— патлумачыў юны князь, 

выварочваючы кішэні.— Няма… Гэта вельмі кепска. Нам няма каму адчыніць, 

усе на пляцы. Відаць, У ды Ў проста пераскочылі мур. 

Мсціслаў закінуў галаву. Мур быў не вельмі высокі. Наверша брамы было 

вышэйшым. 

— Падсадзі мяне, а я табе руку падам, ты забярэшся,— прапанаваў ён, і ў 

тую ж секунду Лемантар падхапіў яго пад пахі і падняў над сабой. Хлопчык 

зачапіўся за верх муру і, перакінуўшы нагу, сеў. Мур быў зверху тонкі, на метар 

ніжэй пашыраўся прыступкай. Мсціслаў моцна сціснуў мур нагамі і звесіў руку 

ўніз, другой учапіўшыся ў нейкую ўмураваную жалезіну. 
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— Мяне спачатку!— скамандавала Кася і ў момант апынулася каля брата. 

Княжыч падскочыў, схапіў малога за руку — таму падалося, што ён вось-вось 

зваліцца — і, крыху падцягнуўшыся, другой рукой ухапіўся за каменны выступ, 

праз імгненне асядлаўшы грэбень. 

— Я саскочу і вас злаўлю,— паабяцаў ён, слізгаючы ўніз. Кася з ціхім віскам 

скочыла ў ягоныя моцныя рукі, Мсціслаўка паспадзяваўся на ўласны спрыт і 

саскочыў сам, крыху падкруціўшы нагу пры прызямленні.  

Яны апынуліся ззаду палаца. Дзесьці на іншым баку зайграў горн. 

— Я вас знайду! Пачакайце,— шапнуў Лемантар і пабег туды. 

— Робіць ён нашмат хутчэй, чым разважае,— зазначыла Кася.— наогул, 

гэты прынц — хлопец неблагі. Хадзем, паглядзім, што да чаго. 

На пляцы тоўпіліся літары — чырвоныя, сінія, зялёныя. Некалькі дзясяткаў 

розных літараў, узброеных мячамі і дзідамі. Мсціслаўка пазнаваў некаторых з 

іх, абрысы іншых губляліся ў натоўпе.  

Лемантар ужо заняў сваё месца на чале шэрагу зялёных літараў. Усе літары 

былі ростам з Мсціслава. Сіні і чырвоны шэрагі ўзначальвалі сярэдняга росту 

чарнавокія дзецюкі з рудымі валасамі і такімі ж рудымі вусамі, падобныя, як 

дзве кроплі іржавай вады. Мсціслаў зразумеў, што гэта і былі чырвоны ды сіні 

маршалкі, Аркуш ды Сшытак. 

Лемантар убачыў дзяцей і ціха прамовіў: 

— Зараз Вялікі Князь Навука будзе страявы агляд рабіць. Вы станьце дзе 

ўбаку, каб Валадару на вочы надта не трапляцца, а потым я правяду вас у палац, 

паспрабуем трапіць да князя на аўдыенцыю. 

Кася спытана ў брата: 

— Куды мы трапім? Аўдыенцыя — гэта як аўтасалон “Аўдзі”? 
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— Аўдыенцыя — гэта калі табе даюць дазвол паразмаўляць з каралём, 

кардыналам ці іншым важным начальнікам, да якіх проста так не трапіш,— 

патлумачыў Мсціслаў.— Да вялікіх князёў, пэўна ж, запраста не ходзяць… 

— Чаму?— не зразумела Кася.— Што за складанасці? Размаўлялі мы з 

наследнікам толькі што без усялякіх… аўдыенаў! Так? 

— Аўдыенцыяў. Не, не зусім так. Калі мы размаўлялі з князем, гэта і была 

аўдыенцыя. Толькі тады князь сам захацеў гэтай аўдыенцыі. І прыйшоў туды, 

дзе былі мы. А калі сустрэцца хочам мы — нам трэба ўзгадніць сваё жаданне з 

намерамі князя… 

— А! Зразумела! Калі мы хочам схадзіць да бабулі, мы тэлефануем і 

пытаемся, ці будзе яна ў гэты час дома. А іначай нашая з ёй аўдыенцыя можа не 

адбыцца — замок пацалуй ды дахаты шыбуй!— скеміла Кася.— А вось і Вялікі 

Князь!  

Ахоўнікі-літары на каманду маршалкаў пачалі перастройвацца: то 

станавіліся ў адзін шыхт, то квадратам, то калонай. Мсціслаў з цікаўнасцю 

сачыў за імі. А Кася ва ўсе вочы глядзела на балкон, дзе стаяў Вялікі Князь, 

магутны, высокі, сівы, даўгавусы. Сінія вочы глядзелі строга. Але войска рабіла 

ўсё як мае быць. 

— Старэйшыя сыны да старога князя не падобныя, а Лемантар — копія 

бацькі,— заўважыла Кася. Мсціслаў толькі плячыма паціснуў: вечна гэтыя 

дзеўкі думаюць пра нейкую лухту! 

— Спачні, роскід!— раптам гаркнуў Вялікі Князь.— Маршалкам з’явіцца да 

мяне. 

Князь Навука павярнуўся і сышоў з балкона. Лемантар азірнуўся на дзяцей, 

развёў рукамі, маўляў, не зараз, і следам за братамі рушыў у палац. Літары, 
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нягучна перамаўляючыся, разыходзіліся з двара, ў хуткім часе дзеці засталіся 

адны. 

— Хадзем далей, каб не тырчэць тут, навідавоку,— сказаў Мсціслаў. Яны 

павярнулі за рог будынку, які падзяляў чырвоную і зялёную часткі муру. І 

раптам аднекуль зверху пачуўся голас: 

— Валадару, да Вас маршалкі. 

— Кліч,— данесся густы барытон князя. І тут жа яны пачулі голас аднаго са 

старэйшых братоў. 

— Валадару, мы прыйшлі. 

— Я задаволены аглядам. Шыхтавая падрыхтоўка на добрым узроўні. І 

зброя ў выдатным стане. На тыдні трэба правесці вучэбныя паядынкі. Аркуш, ці 

паспелі памераць узровень вады? 

— Так, Вялікі Княжа. Паўтара метра ўжо!— адказаў Аркуш. Але тут 

умяшаўся Лемантар: 

— Паўтара метра? Гэта мне па грудзі. А дзе гэта вы намералі, брат? Я ўчора 

хацеў пакупацца, дык ля палаца мне па калена… 

— Валадару, ён слова не дае сказаць! Адпусціце яго, хай ідзе,— падаў голас 

Сшытак.— У яго ж што сёння, што заўчора… Вы ж ведаеце… 

— Вы можаце ісці. А ты, Лемантару, застанься,— адказаў на гэта Вялікі 

Князь. Наступіла цішыня. 

— Тата, я зноў падвёў вас…— пачуўся вінаваты голас юнака. 

— Дзе ты быў сёння зранку?— голас Вялікага Князя быў спакойны, але 

Мсціслаў чамусьці падумаў, што гэта можа быць спакой перад бурай. 

— Брат Аркуш адаслаў мяне дзяжурыць каля брамы А, сказаў, што я мушу 

быць там да вечара, каб не прапусціць гасцей, а пад’есці мне прынясуць. Я быў 
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каля брамы, доўга ніхто не з’яўляўся, але раптам сцяна за брамай знікла, адтуль 

пацягнула ветрам. Я выйшаў паглядзець і сустрэў там хлопчыка і дзяўчынку, 

вялікіх, нібы горы. Там ім пагражала небяспека, яны былі вельмі спалоханыя, 

таму я зрабіў іх такімі, як сам, і мы ўцяклі назад цераз браму. Тады мяне 

знайшлі жаўнеры і перадалі, што пачаўся агляд войска. 

— Зрабіў такімі, як сам? Адкуль ты ведаў, як гэта зрабіць?— у голасе было 

чуваць, што Валадар сыну не асабліва паверыў. 

— Валадару, вы мне самі расказвалі, раней так і рабілі, калі людзі з 

сапраўднага свету хадзілі да нас часцей. 

 — Лемантару, апошнім часам ты, бывае, нешта блытаеш, альбо 

прыдумляеш. Што з табой? Ты не захварэў?— бацька-князь казаў цяпер 

спагадліва, занепакоена. 

— Тата, прабачце, я не хацеў,— голас Лемантара гучаў вінавата, можна 

было ўявіць сабе, як ён стаіць, апусціўшы галаву, і пакутліва чырванее… 

І тут Мсціслаў не вытрымаў. 

— Вялікі Княжа, дазвольце звярнуцца!— звонка крыкнуў ён. У вакне 

другога паверха паказаўся Валадар Маўляндыі. На твары ягоным мільганула 

непадробнае здзіўленне, якое імгненна саступіла месца насцярожанасці.  

Мсціслаў набраў паветра ў грудзі і выпаліў: 

— Ён не блытае і не прыдумляе. Гэта мы… я ўзяў з паліцы кнігу, 

паглядзець, а там ён, і мы сталі маленькімі, і пабеглі ў браму, бо там злая 

бібліятэкарка была… 

— Цішэй,— узняў руку князь.— Вас зараз праводзяць да мяне. Пачакайце. 

— Вось табе і аўдыенцыя,— хмыкнула Кася.  
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З-за рогу выскачыла зялёная істота, падобная ці то на кавалак драбіны, ці то 

на брамку, у якой слупы вышэйшыя за перакладзіну. 

— Валадар Маўляндыі, Вялікі Князь Навука чакае вас. Ідзіце за мной,— 

прамовіла істота і пабегла да параднага ўваходу ў палац. 

— Гэта літара эН,— прашаптаў Мсціслаў.— Цікава! Навука пачынаецца з Н. 

На першым паверсе пераважаў сіні колер. Сіняя кафля на падлозе і сіне-

бэзава-блакітная мазаіка на сценах. Столь была белая. Бронзавыя свяцільнікі 

гарэлі сапраўдным, хоць і не асабліва яркім, агнём, але сцяна і столь не мелі 

ніякіх слядоў копаці. Сакратар эН перабег шырокі хол (зазірнуць у калідор, што 

вёў улева, дзеці не паспелі, а дзверы справа былі замкнёныя на замок) і рушыў 

угару белымі мармуровымі прыступкамі, выкладзенымі вінтом вакол 

цантральнай калоны. Але варта было Мсціславу ступіць на першую прыступку, 

як дзве сінія літары загарадзілі яму дарогу. 

— Чужыя людзі, што вам трэба?— спытала хударлявая, як аловак, літара, 

якая трымала выпрастаныя рукі ўбакі на ўзроўні плячэй. 

— Тэ, прапусці, яны са мной!— умяшаўся эН з верхняй прыступкі.— 

Валадар загадаў. 

— У нас загад маршалка,— строга сказала другая літара. Яна смешна 

сагнула адну нагу ў каленцы і адставіла ўбок. І руку сагнула ў локці як кручок 

вешалкі. 

— На загад Вялікага Князя,— грозна насупіўся эН. 

— Пароль — слова з літары Тэ,— строга сказаў вартавы Тэ. Ніякага загаду ў 

яго не было, проста прыемна было падражніць зялёнага. 

— Тата!— спакойна сказаў Мсціслаў. Тэ адступіў убок. Ка застаўся стаяць. 

— Пароль — слова з літары Ка,— ужо не так строга сказаў ён дзяўчынцы. 
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— Ка?— на момант задумалася яна.— Кася! Маё імя з літары Ка 

пачынаецца! 

Вартавы Ка адступіў убок, дзеці паспяшаліся падняцца на другі паверх пад 

бурчанне эН, які гразіўся дакласці пра дурныя выбрыкі сініх ці тое самому 

валадару, ці тое іхнаму маршалку.  

На другім паверсе усё было зялёнае, як у Смарагдавым горадзе, пра які ім 

чытала мама. Зялёная кафля на падлозе, зялёная палоса дывана. Светла-зялёныя 

сцены. На сценах - бронзавыя свяцільнікі, некалькі карцін, разгледзець якія 

дзеці не паспелі, бо спрытны эН павёў іх калідорам, збочыў направа і спыніўся 

перад дзвярыма прымальні, на якой красавалася літара эН.  

— Да Вялікага Князя Навукі звяртацца “Валадар”. Зразумелі? Нічога не 

пытацца, толькі адказваць на пытанні Вялікага Князя. Хадзем,— эН паправіў 

форму, глыбока ўздыхнуў і скокнуў у прымальню. Дзеці ўвайшлі за ім. 

І вось яны апынуліся перад Валадаром Маўляндыі. Той сядзеў за сталом і 

глядзеў проста на іх. Лемантар стаяў у супрацьлеглым куце кабінета, ля вакна. 

Мсціслаў хацеў павітацца. Але тут Валадар загаварыў сам. 

 — Ты кажаш, хлопча, што вы прыйшлі са свету за брамай. Чаму я мушу 

табе верыць? 

— А адкуль бы мы яшчэ тут узяліся?— здзівіўся Мсціслаў. 

— Напрыклад, вы можаце быць шпіёнамі Лягарытмы,— Вялікі Князь 

Навука падняўся, гучна рыпнула, пазбавіўшыся немалога цяжару, крэсла, у тон 

яму адказалі масніцы. Князь наблізіўся да малых. Ён сапраўды быў высачэзны. 

Дзецям даводзілася закідваць галаву, каб глядзець яму ў твар. 

— Вы так не думаеце,— сказаў Мсціслаў. Ён амаль не баяўся, хоць наогул 

быў сарамлівым хлопцам. Але вочы мужчыны пазіралі лагодна, з прытоенай 
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усмешкай, і малы зусім асмялеў. — Са шпіёнамі Валадары размаўляюць, калі 

тыя закутыя ў кайданкі. Дый наогул, Валадары рэдка самі дапытваюць 

шпіёнаў… 

— А нас проста Лемантар у госці запрасіў! У вас няма малых дзяцей, а яму з 

намі цікава!— дадала Кася і на ўсялякі выпадак схавалася за брата. 

— Госці майго сына — мае госці,— Валадар пасміхнуўся ў вусы.— эН! 

Праводзь іх у пакоі зялёнага маршалка. Лемантар неўзабаве прыйдзе да вас, 

пачакайце. 

 
 Дзеці выйшлі следам за эН. Даручэнец Валадара болей не спяшаўся, 

паважна крочыў зялёным калідорам. Атрымлівалася тое даволі дзіўна, бо ступаў 

ён наперад усім бокам, не згінаючы нагі, паварочваючыся то ўправа, то ўлева, 

але Мсціслаў строга зірнуў на Касю, каб не думала гігікаць. Неўзабаве яны 

спыніліся перад наступнымі дзвярыма. Гэтыя дзверы былі таксама пазначаныя 

літарай. Убачыўшы яе, Кася ціхенька засмяялася: 

— Літара А згубіла сваю клямачку! 

— Запомні: гэта эЛ!— прамовіў брат. 

— Зразумела! Імя нашага сябра — Лемантар — пачынаецца з эЛ. 

Яны зайшлі ў пакой. З прачыненага вакна далятала размова Вялікага Князя з 

малодшым сынам. 

— Гэта дзеці, якія выпадкова трапілі ў наш свет. У іх ёсць дом, бацькі. 

Пастаў сябе на іхнае месца! Хаця… у цябе ж сваіх дзяцей няма, дзе табе 

зразумець… Не. Дзецям пара дахаты. Я адказны за іхную бяспеку і загадваю 

табе правесці іх да брамы… 
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— Валадару, можна, яны застануцца да вечара? Калі ласка, тата, 

дазвольце… А потым я іх адвяду… 

Вялікі Князь памаўчаў і адказаў строга: 

— Роўна а дзявятай дзеці мусяць быць за брамай. А ты — у кабінеце з 

дакладам. Ты ўсё зразумеў? 

— Так, тата! Дзякуй!— зусім па-хлапечы ўзрадаваўся Лемантар. 

— Ну, бяжы,— уздыхнуў князь.  

Мсціслаў і Кася перазірнуліся. Падслухоўваць, вядома, непрыгожа. Але 

такім чынам можна даведацца пра вельмі важныя рэчы. Да таго ж, ніхто не 

вінаваты, калі ў яго добры слых, а вокны прачыненыя. 

— Валадар дазволіў вам застацца да вечара!— радасна абвясціў з парога 

Лемантар.— А цяпер бяжым абедаць! 

Дзеці выбеглі за дзверы, яны былі і ўзрушаныя, і задаволеныя. Лемантар 

нечакана атрымаў сяброў для гульняў, Кася і Мсціслаў — цікавую прыгоду. 

— Перш-наперш наведаем сталоўку, а то я ўжо даўно есці хачу!— Лемантар 

пабег сходамі на першы паверх. Мсціслаў — за ім. А Кася спынілася на верхняй 

прыступцы: 

— Глядзіце! Чырвоны абаранак! 

І сапраўды, калідорам сунулася чырвоная істота, круглая, як абаранак. 

— Гэта літара О!— крыкнуў знізу Мсціслаўка.— Не стой, даганяй хутчэй! 

— Адкуль ты яго ведаеш?— здзівіўся Лемантар. 

— Я ўсе літары ведаю і чытаю даўно!— махнуў рукой Мсціслаў.— Я ж у 

школе ўжо тры гады адвучыўся!  

— Ты ўмееш чытаць?— юнак запытаўся так, нібыта не верыў. 
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— У нашым свеце гэта — звычайная рэч,— адмахнуўся Мціслаў. Ён 

забыўся, што Лемантар непісьменны, і цяпер пачуваўся няёмка.— А ты ж 

літары ведаеш? 

— Які б з мяне быў маршалак, калі б я літараў не ведаў. 

— І не блытаеш? 

— Як ты іх паблытаеш!— засмяяўся малады князь.— Вас жа дома ніхто не 

блытае? Я нават Аркуша са Сшыткам не блытаю. Яны часам вопраткай 

памяняюцца — аніхто не пазнае, а я ведаю. Але мы прыйшлі! 

Да сталоўкі, дзе акурат абедалі вольныя ад варты ахоўнікі-літары, 

прымыкала вялікая кухня. Там завіхаўся кухар у белай форме. Верхняя частка 

цела ў яго была худая, як палка, затое ніжняя палова круглым жывоцікам 

звісала да самай падлогі, закрываючы кароткія спрытныя ножкі. 

— А гэта таксама літара?— пацягнула брата за рукаў Кася. 

— Так, гэта — літара Мяккі Знак!— Мсціслаў пашукаў вачыма княжыча. 

Той ужо ўладкаваўся за сталом і нецярпліва пагрукваў прыгожай драўлянай 

лыжкай па стальніцы. Не паспелі дзеці сесці, як кухар Ь падбег да іх. 

— Добры дзень,— павітаўся за ўсіх Мсціслаўка.  

— Добры і вам дзень,— пасміхнуўся кухар Ь.— Счакайце хвіліначку, госці 

дарагія, зараз усё будзе гатова! 

— І паболей нясі!— прыстукнуў лыжкай Лемантар. Кухар пабег да сваіх 

катлоў. 

— Нешта я яго не бачыла сёння ў двары!— прыгадала Кася. 

— Ён на агляды не ходзіць. Валадар яго вызваліў, бо яму і тут працы 

хапае,— сказаў юнак.— Да таго ж сёння чакаюць прыезду пасла з Лягарытмы. 

А ўсе людзі з’ехалі на фэст у Звяз Мастацтваў. Ь гатуе. 
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— Кажуць, пасол Лягарытмы, Вярхоўны Чараўнік Кальк Улятар -— 

капрызны госць!— паківаў галавой Ь, які паспеў прынесці паднос з талеркамі і 

ўжо спрытна расстаўляў іх перад дзецьмі. 

— Дзякуй, Ь,— Лемантар падсунуў талерку.— Ты так смачна гатуеш, што 

дагодзіш і паслу! 

— Вашым братам дык аніяк дагадзіць не магу! Простага “дзякуй” не 

дачакаюся. Што з іх за Валадары будуць, барані божа Вялікага Князя Навуку. 

Лепей бы ўжо вас спадкаемцам прызначыў адразу… 

— Ды што ты, Ь, ты ж ведаеш, які я,— махнуў рукой юнак. 

— Ведаю. Лепей за каго ведаю, таму і кажу. Вы — сапраўдны сын свайго 

бацькі. А гэтыя — вырадкі нейкія. У каго пайшлі, невядома. Маці вашая залатая 

жанчына была. Бацька — як ад страты каханай ачуняў, то слова кепскага не 

скажаш. Па кім пайшлі... 

І кухар адышоў ад стала. У сталоўку зайшлі сіні і чырвоны маршалкі, селі за 

суседні стол. 

— Кухар! Дзе цябе чэрці носяць?— крыкнуў Аркуш. 

— Нясу, вашамосць,— Ь стрымгалоў пабег прэч, вярнуўся з двума 

падносамі, паставіў перад маршалкамі і знік. Мужчыны сталі есці, ціха 

перамаўляючыся. Да Мсціслава даносіліся абрыўкі слоў — галерэя, сутарэнні… 

І тут прагучэла: Кальк Улятар. Каб толькі што кухар не згадаў гэтае імя, такое 

дзіўнае ў свеце, дзе скачуць на конях і ядуць драўлянымі лыжкамі, хлопец мог і 

не заўважыць. А тут прыслухаўся. 

—Знянацку скруцім старога. На галаву мяшок, каб не бачыў, хто… і дурня з 

ім…  
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Мсціслаў напружыўся, кінуў есці і ператварыўся ў слых. Хто такі стары? 

Які-такі дурань? 

—Абвесцім, што ўдар хапіў… Павераць, куды падзенуцца. А калі што, бунт 

задушым… войска Лягарытмы… За летапіс пагодзіцца… 

Сіні маршалак азірнуўся. Калючыя чорныя вочы напаткалі позірк Мсціслава. 

Хлопец тут жа ўткнуўся ў талерку, але размова спынілася. Браты колькі секунд 

разглядалі дзяцей, а тады перазірнуліся, адначасова кінулі лыжкі й сышлі. 

— Наш тата кажа: ад ветлівых словаў язык не адсохне!— прыгадала Кася, 

праводзячы іх вачыма. 

— Смачна есці,— дабразычліва прамовіў, нібы праспяваў, Ь, ставячы кубкі з 

кампотам. 

— Дзякуй!— адказалі амаль хорам усе трое. 

Што за смачны абед прыгатаваў Ь! Салянка з грыбамі ў гаршчочках, 

смажаная бульба, салата з зялёнай цыбулі, курыныя грудкі і кампот! А звыш 

таго кожнаму дастаўся вялікі абаранак. 

— О?— спытаў Мсціслаў і падміргнуў Касі. 

— О!— паўтарыла яна і засмяялася. 

— Еж хутчэй, фокус пакажу,— паабяцяў брат і запрацаваў лыжкай. 

Падчысціўшы талерку, узяў у рукі абаранак, пакруціў, раптам спрытна выкусіў 

ладны кавалак і з набітым ротам прамовіў: 

— эС! 

Лемантар схапіў свой абаранак і гэтаксама выгрыз кавалак: 

— І ў мяне эС! 

Кася паглядзела на хлапцоў і надзьмула вусны: 

— А я хачу, каб у мяне было О! — і хутчэй пачала есці абаранак.  
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— А дзе ў вас нямыты посуд складаюць?— спытаў Мсціслаў Лемантара. 

— Ды прыбяруць без нас,— адмахнуўся той. Але Мсціслаў акуратна 

саставіў посуд на паднос. 

— Ты, княжа, як сабе хочаш, а мы дома за сабой прыбіраем. За намі абслуга 

не бегае. 

Ь вызірнуў з кухні. 

— Дзякуй вялікі, вельмі смачна!— прашчабятала Кася.— А чаму вы не 

зялёны, не чырвоны і не сіні? 

— Бо я — знак! Я не зусім літара, бо ў мяне няма свайго гука. Хаця я 

займаю ў алфавіце пачэснае дваццаць дзявятае месца. 

— А ва ўсіх астатніх яшчэ і гукі ёсць?— здзівілася Кася.— Чаму я гукі не 

бачыла? 

— Бо гукі нельга ўбачыць. Іх можна пачуць альбо прамовіць,— паспяшаўся 

патлумачыць брат. 

— Не, чаму? Я бачыў гукі неаднойчы. Толькі яны не кожнаму паказваюцца, 

а калі самі захочуць,— Лемантар прытрымаў дзверы сталоўкі, прапускаючы 

наперад гасцей. 

— А яны таксама чырвоныя, зялёныя ды сінія?— Кася ўбачыла ў калідоры 

знаёмую літару Ў і памахала рукой. Жаўнер пакланіўся ў адказ, запытальна 

зірнуў на маршалка, але юнак рукой паказаў, што нічога не трэба, а сам адказаў: 

— Яны розныя. Чырвоныя ды зялёныя літары толькі тут, у Пісьменску. Яны 

служаць Вялікаму Князю. Гэта іх форма. А ў Літараве яны кожны ў сваім. І гукі 

бываюць розныя. 
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— Кавалю, ці чуеш? Я з табой паеду,— цясляр Цэ прысеў на прызбу 

кавалёвай хаты, спусціўшы хвост долу.— Нарэшце трэба і нам сваё слова 

сказаць. І Ха паедзе, і сыравар эС, і малочнік эМ. Толькі я б жанок дома пакінуў. 

З кабетамі віску многа, плёну мала. 

— А ці мала жанок без мужыкоў дзяцей гадуюць? Хто за майго эН 

заступіцца?— сівенькая настаўніца эН паправіла акуляры.— Я з вамі паеду! 

— Твой эН пры князю Навуку як у бога за печчу,— буркнуў каваль.— 

Сакратар Вялікага Князя — вялікая літара! 

— Як вайна пачнецца, дык ён збраяносцам пойдзе і першым даручэнцам. У 

акопах не адседзіцца,— запярэчыла эН.— Так што і мне гэтая вайна ўпоперак 

горла. Бярыце мяне з сабой! І іншыя кабеты з вамі паедуць, і пірожніца Пэ, і 

лекарава нявестка эЛ… 

— Цмок ляціць!— пачуўся пранізлівы крык.— Цмок ляціць! 

Літары ўтаропіліся ў неба. Пад самымі аблокамі лунаў цмок. Вялікая 

лускаватая пачвара распусціла крылы і, ледзьве варушачы імі, аблятала кола за 

колам, не раўнуючы, як каршун на паляванні. І раптам, нацэліўшы кіпцюрыстыя 

лапы і задраўшы за спіну хвост, па-птушынаму рынулася наніз, аж паветра 

засвістала.  

Жаласна рыкнула кароўка Смятанка, забіла ў паветры нагамі, згубіўшы 

зямлю. Балоністыя крылы разагналі вецер, і карова, адчуўшы цмокавы кіпці пад 

рэбрамі, апошні раз адчайна замычэла... Агідная пыса пыхнула вагнём на 

скаціну, і ў блакітнай цішыні цмок панёс ў сваё логава смажаную ялавічыну. 

— Вось! Хто мусіць цмокаў выганяць? Князь! Самая княская работа! Не 

араць, не сеяць, не лес карчаваць — прагнаць цмока, каб жывёлу не цягаў!— 

цясляр Цэ ўздыхнуў.— Што, сыны Вялікага Князя ўтраіх аднаму цмоку рады не 
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далі б? Смешна чуць! Як дзяцей нашых па пляцы ганяць, дык яны малайцы. Як 

міжсобку на мечах рубіцца — ледзь не штодзень гатовыя. А тут — трэцяя 

карова за год!  

— А Вялікаму Князю на цмока скардзіліся?— шавец Ша з гатовымі ботамі 

йшоў паўз кузню да дому матухны Пэ.— Ці князь Навука сам мусіў вашую 

скаціну пералічваць, ці не зменшылася пагалоўе? 

— Не скардзіліся, бо ніякага плёну ім скардзіцца! А то яны ў неба не 

глядзяць і гэтай навалачы не бачаць!— абурылася эН.— А вам, пане шаўцу, 

мусіць быць сорамна: вы не з намі, нас не падтрымліваеце! А продкі вашыя, 

наогул, не толькі шаўцамі былі, але і шпіёнамі! 

— Продкаў чапаць — гэта вы майстрыха, пані настаўніца. А я вам так 

скажу: шаўцы ці шпіёны, а Ша сваю справу заўсёды на выдатна рабілі і за спіны 

не хаваліся!— агрызнуўся шавец.— Крый божа, прыйдзе вораг на нашую зямлю 

— я ўбаку не застануся. А праз розныя плёткі-чуткі Вялікага Князя марна 

турбаваць не пайду. Калі і пайсці, дык ад пачатку расказваць, пра таго злыдня 

лягарытмаўскага, што галаву вам задурыў. 

— Ідзіце, пане шавец, сваёй дарогай. Вы заўсёды сваёй пазіцыі трымаецеся. 

Навошта толькі вас у Раду штогод абіраюць! 

— Ды, пэўна, каб вашую энергію стрымліваць, пані настаўніца, іначай вы 

замест Вялікага Князя войны абвяшчаць пачняце!— зазлаваў шавец.— Ат, з 

вамі толькі мазоль на языку наб’еш! Усяго найлепшага! 
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ГЛАВА  ЧАЦВЕРТАЯ 

 

Здрада не застанецца 

непакаранай.  

Ніколі. 

Подых яе атруты вяртаецца  

дзень пры дні. 

І міжволі 

запытаеш сябе: навошта?  

Пазбягаеш адказаў  дарэмна, 

бо ведаеш іх 

да таго, як ступіў  

цераз нябачную рысу. 

І ў люстры, што вечна з табою, 

болей не бачыш адбітку. 

Толькі чорны ашчэраны цень,  

якому ты сам не даруеш 

ягонага нараджэння. 
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Па калідоры маршавалі шыхтом дзесяць чырвоных літараў. Наперадзе 

крочыла літара А. Дзеці некаторы час глядзелі на іх. 

— Я зразумеў!— раптам сказаў Мсціслаў.— Чырвоныя — падраздзяленне 

галосных, зялёныя — звонкія зычныя, сінія — глухія. Так, Лемантар? 

Зялёны маршалак спахмурнеў. 

— Тата мае рацыю. Ты — шпіён Лягарытмы. Давядзецца пасадзіць цябе ў 

вязніцу,— і паклаў вялікую далонь на плячо хлопца. Мсціслаў прыкусіў губу. 

Вось табе і маеш! Але Лемантар пляснуў яго па плячы і зарагатаў: 

— Паверыў! Далібог, паверыў! Я жартую. Але адкуль ты ведаеш? Табе эН 

распавеў? 

— А чаму галосныя?— улезла ў размову Кася.— Бо ў іх галасы добрыя?  

— Галасы ў іх добрыя, як спяваюць на маршы — далёка чуваць. А вось і мой 

пакой, заходзьце, калі ласка,— запрасіў княжыч і адчыніў дзверы з літарай эЛ. 

— Бачыш зялёную літару?— ціха спытаў Мсціслаўка, паказваючы ў канец 

калідора. 

— Перакулены мяккі знак?— спытала Кася. 

— Ага. Палачка і вялікая круглая галава на палову росту. Гэта літара эР. 

— Вось яшчэ выдумалі! Перакулены Ь! У Ь галоўнае — пуза, а ў мяне — 

галава! Як нас можна параўнаць!— пачуўся пакрыўджаны голас эР. Відаць, ён 

меў добры слых, ды не дужа лагодны характар. 

— Затое Ь вельмі смачна гатуе!— заступілася за кухара Кася.— А вы што 

ўмееце рабіць? 

— Не вашая спррррава!— агрызнуўся эР. 
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— Не крыўдуй, эР, яна малая, яшчэ толькі вучыць літары, хоча ўмець 

чытаць! — патлумачыў Лемантар.— Кася, эР — складальнік княскага радаводу, 

ён тут самы адукаваны з літараў. 

— Перрахваліце, марршалку,— змрочна буркнуў эР. 

— Прабачце,— Кася прысела ў рэверансе, як вучылі яе на занятках 

танцавальнага гуртка.— Цяпер я вас ведаю і ні з кім не паблытаю.  

Ахоўнік эР злёгку кіўнуў зялёнай галавой і паскакаў прэч, спружынячы на 

блізка пастаўленых нагах. 

Цяпер дзеці змаглі як след агледзецца. Лемантар займаў невялічкі пакой. 

Два вузкія акны выходзілі на зялёны мур побач з кабінетам Вялікага Князя 

Навукі. З мэблі былі стол, крэсла ды ложак, акуратна засланы зялёнай 

посцілкай, на падлозе — зялёны дыван. У куце грувасцілася дубовая шафа. На 

дварэ было даволі спякотна, але ў пакоі адчувалася прыемная прахалода: 

мураваныя сцены не пускалі спёку ў сярэдзіну палаца. 

— Узімку ў цябе халаднавата будзе,— Мсціслаўка не заўважыў нічога, што 

магло б служыць ацяпленнем. 

— У Маўляндыі даволі мяккая зіма. А яшчэ ў сталоўцы вялікі камін: калі яго 

добра напаліць, цёплае паветра ідзе вентыляцыйнымі хадамі ў сценах,— 

патлумачыў Лемантар.— У Валадара ў кабінеце камін ёсць, добра бывае 

пагрэцца. 

На сцяне вісела карта, размаляваная рознымі колерамі. Мсціслаўка вельмі 

любіў разбіраць карты і адразу ж падышоў паглядзець. Амаль што пасярэдзіне 

была пазначаная сталіца — Пісьменск. Лемантар таксама падышоў да карты. 

Паказаў невялічкую кропку паблізу ад вылучанай чырвонаю рысаю мяжы. 
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— Гэта Літарава, там далей, на поўнач, мяжа з Лягарытмай. На захадзе і 

паўднёвым захадзе Маўляндыя мяжуе з Зямлёй Земляведаў. Бачыш, 

намаляваная гара з агнём? Наш вулкан Бруднаслоў. Калі ён вывяргаецца, усе 

пачынаюць лаяцца ды брыдкасловіць. На паўночным усходзе — Шматгалосая 

пушча і мяжа са Звязам Мастацтваў. На ўсходзе найбуйнейшы горад Маўляндыі 

— Слоўнік. За ракой — самая маладаследаваная частка кніжнага свету, 

Федэрацыя Фаўна-Флора. А яшчэ мы мяжуем з краінай Хімланд і з уладаннямі 

Джонатана Джоўля — Каралеўствам Дынамікай. 

Хлопцы разглядалі карту, а Кася скруцілася калачыкам на мяккім дыване і 

задрамала. 

— А іншыя людзі, апроч вас, у Маўляндыі ёсць?— спытаў Мсціслаў. 

— Я пытаўся ў бацькі: шчэ 20 год таму хапала. І сваіх, і прыхадняў, і 

турыстаў. Потым людзі сталі з’язджаць з Маўляндыі. І гасцей даўно не бачылі. 

Напрыклад, у Пісьменску засталіся толькі нашая сям’я, садоўнік, пакаёўкі ды 

лекар з жонкай, конюх, кухар... Астатнія хто ў Слоўнік перабраўся, хто зусім 

з’ехаў. Бацька лічыць, гэта таму, што людзі ў сапраўдным свеце перасталі 

чытаць кнігі. Гэта праўда?— Лемантар трывожна паглядзеў на Мсціслава.— 

Вам цяпер не цікавыя кнігі? 

— Не, ну не зусім так, каб нецікавыя,— замяўся Мсціслаў. І перавёў размову 

на іншае: 

— А цацкі ў цябе ёсць? Гульні? 

— А як жа! Кубікі ёсць. Малы быў, гуляў… 

Ён выцягнуў мех з кубікамі, вялікімі, драўлянымі. На кожным кубіку былі 

напісаныя лічбы і літары. Мсціслаўка выграб з кучы чатыры кубікі. 

— Вось, глядзі: Т, А — ТА… і яшчэ раз — ТА. Што разам? 
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Лемантар пацінуў плячыма. 

— Браты кажуць, вялікі я ўжо для кубікаў.  

— Та-та,— нараспеў прачытаў Мсціслаў і адным рухам разбурыў кубікі. 

Лемантар насцярожана глядзеў на яго. Але маўчаў. 

— Пакажы мне!— запатрабавала Кася. Брат ахвотна склаў разам два кубікі. 

— Т, А — ТА. ТА і ТА … 

—ТАТА!— задаволена прачытала малая.— Давай яшчэ! 

Мсціслаў узяў Р і паклаў побач з А. Гэтаксама спалучыў К і А: 

— РА…КА… РА-КА.  

Потым памяняў пары кубікаў месцамі: 

— КА-РА. 

— А гэта — СА?— раптам спытаў Лемантар, паказаўшы свае два кубікі. 

Толькі склаў ён іх наадварот: АС. 

— Чытаем злева направа,— падказаў Мсціслаў.— Што спачатку? 

— А. 

— За ёй? 

— С… АС? 

— Добрага лётчыка называюць АС. Мне тата казаў!— пахвалілася Кася. 

—Памяняй кубікі месцамі. Што атрымаецца?— спытаў Мсціслаў.  

— С…А…. СА!— здагадаўся Лемантар.— Гэта даволі проста. Давай яшчэ? 

Але ў гэты самы момант у пакой зайшоў чырвоны маршалак. 

— А, ты тут,— незадаволена буркнуў ён.— Я прайду праз твой пакой? 

— Калі ласка, браце Сшытку,— ветліва адказаў Лемантар. Твар маршалка 

крыху перакасіла, ён хутчэй падбег да шафы, адчыніў дзверкі і знік. 
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— Гэта ж Аркуш,— здзівіўся Мсціслаў. Ён дакладна запомніў: чырвоную 

форму носіць маршалак чырвоных літараў, імя якога пачынаецца з галоснай. 

Аркуш. 

— Гэта Сшытак у вопратцы чырвонага маршалка,— паправіў яго 

Лемантар.— Калі Кася надзене тваю кашулю, яна не стане Мсціславам, праўда? 

— А што ён робіць у тваёй шафе?— акругліўшы вочы, шэптам спытала 

Кася. 

— Яго там няма,— Лемантар падняўся і шырока адчыніў дзверкі. Сапраўды, 

у шафе было амаль пуста: вісела на вешалцы зялёная цёплая куртка, і нікога не 

было. 

— І дзе ён падзеўся?— лыпнуў вачыма Мсціслаў.— Ён жа не выходзіў! 

— Ён не выходзіў праз гэтыя дзверы,— задаволена пасміхнуўся Лемантар.— 

Глядзі! 

Юнак штурхнуў заднюю сценку шафы, яна бязгучна адчынілася. У цемру 

праходу вялі прыступкі. 

— Гэты калідор цягнецца да самай сталоўкі, выходзіць за вонкавую сцяну 

амаль да самай ракі. Наш сямейны сакрэт. Сюды і з кабінета Вялікага Князя 

дзверы вядуць. Браты ні за што мне не сказалі б, але я іх прасачыў,— Лемантар 

зірнуў Мсціслаўку ў вочы.— Паказаць, куды ён пайшоў, ці збаіцёся? 

— Хто збаіцца?— абурыўся Мсціслаў. 

— Хто збаіцца?— рашуча паўтарыла за братам Кася. 

Мсціслаў схапіў Касю за руку і следам за Лемантаром нырнуў у цемру 

праходу. Яны зачынілі дзверы, але поўнай цемры не наступіла. Недзе каля 

плінтуса цьмяна міргалі агеньчыкі. 
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— Калі нехта заходзіць у сутарэнні, уключаецца ніжняе святло,— 

прашаптаў княжыч, нягучна ступаючы па шурпатай падлозе.— Гэта магічнае 

святло, яго наладзіў чараўнік, якога бацька даўным-даўно запрашаў у палац. 

Потым той штосьці не так зрабіў, тата яго выгнаў. Яшчэ да майго нараджэння. 

А святло працуе.  

— А свяцільнікі ў калідоры?ны не чадзяць, бо таксама чароўныя?— 

прыгадаў хлопчык. 

— Не, там проста наліты ачышчаны алей у сумесі з земляведскім воцатам, 

які паглынае чад. 

Наперадзе, за паваротам, замігцела няпэўнае святло, якое дае паходня. 

— Цікава, яму замала ніжняга святла,— прашаптаў Лемантар.— Паўзем, 

паглядзім. 

Нібы тры яшчаркі, папластавалі яны па халоднай падлозе і асцярожна 

зазірнулі за рог.  

Метраў за дзесяць спінай да іх стаяў Сшытак і трымаў паходню. Ён кагосьці 

чакаў. Дзеці баяліся нават дыхаць: кожны ведае, як паступаюць са шпіёнамі і 

выведнікамі, якіх удаецца злавіць! А зараз яны былі сапраўднымі шпіёнамі. 

— Глядзі! Аркуш!— шапнуў Лемантар.— А гэта хто з ім? Ніколі яго не 

бачыў! 

Другі маршалак, апрануты ў сіняе, таксама трымаў паходню. Трэці чалавек 

быў у чорным доўгім строі, з кароткімі сівымі валасамі, высокі і стройны, з 

дзіўным зялёным камянём, які зіхцеў на грудзях. “Чараўнік!”— пранеслася ў 

галаве ў Мсціслава. 

Дзве паходні давалі болей святла, і дзеці падаліся назад, за рог сцяны, каб іх 

выпадкова не ўбачылі. Але прыслухоўваліся да размовы. 
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— Нарэшце,— прамовіў Сшытак.— Я ўжо думаў, што вы пабаяліся прыйсці, 

Вярхоўны Чараўнік.  

— Адразу пяройдзем да справы,— перапыніў яго чырвоны маршалак.— Мы 

ўсталявалі ў пакоі для перамоваў слухаўку. Калі стары не пагодзіцца на вашыя 

ўмовы, а ён не пагодзіцца, бо лічыць вас ворагам Маўляндыі, вы падаяце нам 

сігнал. Па вашым сігнале мы заходзім у пакой, звязваем князя і таемным ходам 

вядземем у падземную турму. Літары прывыклі чакаць каманды, а скамандаваць 

ім можа альбо Вялікі Князь, альбо адзін з нас. Пакуль жаўнеры ўцямяць, што да 

чаго, справа будзе зробленая. Па ўсёй Маўляндыі мы абвяшчаем, што Вялікі 

Князь захварэў і неўзабаве памёр. Тады вы ўводзіце войска ў Пісьменск і 

падтрымліваеце парадак, пакуль мы не наладзім… 

— Шаноўныя маршалкі забыліся, што трэба мне. Я хачу атрымаць 

Дзяржаўныя Сімвалы Маўляндыі ў сваё карыстанне, - перапыніў чорны. Голас 

выдаваў старога. 

— Але ж гэта Сімвалы ўлады! Пячатка Вялікага Князя, Адвечны Летапіс ды 

Вогненны Прамень належаць Валадару Маўляндыі!— запярэчыў Аркуш.— 

Зразумела, мы можам дазволіць вам запісаць у Летапіс гісторыю, пасля таго, як 

усё супакоіцца. 

— Пячатку пакіньце сабе, яна мяне не цікавіць,— пагардліва скрывіўся 

чараўнік.— Мне патрэбныя Летапіс і Прамень. Не будзе гэтага — Навука 

атрымае свабоду і даведаецца пра ваш удзел у аперацыі.  

Маршалкі маўчалі. Напэўна, думалі пра тое, што адмаўляцца ад плана цяпер 

позна. Нішто не замінала чараўніку выкрыць іхную змову ў любую секунду. А 

Валадар Маўляндыі ўмеў быць суворым з ворагамі.  

Стары счакаў, потым халодна прамовіў: 
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— Дзейнічаць будзем так: падчас перамоваў, калі князь не пагодзіцца — а я 

на гэта не спадзяюся — я падам вам знак. Вы вяжаце Валадара і аддаеце мне 

Сімвалы. Пасля маё войска бярэ ў палон гвардыю літараў і абвяшчае вашую 

ўладу. Далей — вашая справа. Але сцеражыцеся: калі вы парушыце ўмовы, я 

вазьму тое, што мне трэба, сам. А ваш лёс будзе незайздросны. 

— Які сігнал?— хрыпла спытаў Сшытак. 

— Я скажу: “Мне вельмі шкада, Вялікі Князь“. І знікну. Далей вы. 

Сустрэнемся ля ракі. Там вы перадасцё мне Вялікага Князя і Сімвалы. А зараз я 

адпраўляюся туды, адкуль да брамы Пісьменска мусіць пад’ехаць пасол 

Лягарытмы.  

Бліснуў зялёны спалох. Галасы больш не даносіліся. Чуваць было толькі 

таропкія крокі дваіх чалавек. Святло стала аддаляцца. Малыя кінуліся назад, у 

пакой Лемантара. 

— Ты зразумеў, што гэта было?— спытаў княжыч у Мсціслава, калі ўсе трое 

крыху аддыхаліся. 

— Твае браты збіраюцца заняволіць твайго тату, каб самім кіраваць краінай. 

Гэта называецца “пераварот”,— узгадаў Мсціслаўка.— І чорны з імі заадно. Па-

мойму, трэба як найхутчэй папярэдзіць Вялікага Князя… 

— Бяжым!— крыкнуў Лемантар і першы выляцеў у калідор.— Чакайце, я 

пагляджу ў кабінеце! 

— Глядзі, зялёны жук!— Кася паказала пальчыкам на шырокую літару, што 

няспешна сунулася па калідоры. 

— Гэта літара Жэ,— патлумачыў брат. Тут вярнуўся Лемантар. 

— Вялікага Князя ў кабінеце няма, эН нічога не ведае. Давайце прабяжымся 

па палацы, можа, сустрэнем яго… 
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— Ты папярэдзіў эН?— спытаў Мсціслаў. 

— Не. Гэта датычыць людзей, літарам не варта ведаць лішняга,— цвёрда 

сказаў Лемантар. 

Але Вялікі Князь быў няўлоўны. Кожны раз знаёмыя ахоўнікі адказвалі 

дзецям, што Валадар толькі што быў тут, але сышоў. Лемантар у роспачы сеў на 

прыступках. 

— Некалі я захаплю Лягарытму і зруйную!— усклікнуў ён. 

— Нашто табе тая Лягарытма?— спыніў яго Мсціслаў.— Ты з Маўляндыяй 

упраўся як след, заваёўнік. У каго парадак у сваёй хаце, той чужую рабаваць не 

лезе. 

— Ты не князь, ты не разумееш,— адмахнуўся юнак.— Лягарытма — вораг 

Маўляндыі. Каб Маўляндыя жыла спакойна, трэба Лягарытму заваяваць і 

скарыць! Шкада, тата гэтага не хоча зразумець. Яму ўсё перамовы падавай. А я 

лічу, адна добрая вайна вартая сотні перамоваў. 

— Толькі пакуль цябе не заб’юць,— паціснуў плячыма Мсціслаў.— Бо на 

вайне заўсёды забіваюць, але не толькі ворагаў. Нават мірных жыхароў 

забіваюць — старых, жанчын, дзяцей. А ваяры — у іх таксама бацькі ёсць і 

дзеці. 

— Але з ворагам трэба змагацца!— сціснуў кулакі Лемантар. 

— Усё так. Калі ты прыйдзеш у Лягарытму як вораг, з табой будуць 

змагацца,— пацвердзіў Мсціслаў.  

Тут Кася, якая моўчкі слухала спрэчку, падняла галаву і сказала: 

— А вы што за літара? Я вас яшчэ не ведаю. 

Зялёная літара, што стаяла насупраць, больш за ўсё нагадвала трыкутнік на 

кароткіх ножках. 
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— Гэта ахоўнік Дэ,— прадставіў літару княжыч.— Што здарылася, Дэ? 

— Маршалку! Валадар загадаў вам ды вашым гасцям павячэраць у вашых 

пакоях, бо прыедзе пасол з Лягарытмы і ў сталоўку вас не прапусцяць. Нашае 

аддзяленне вартуе двор і ўваходы, а сінія і чырвоныя — палац ды сталоўку. 

— Дзякуй, Дэ,— кіўнуў Лемантар.— А дзе зараз Валадар? 

— Толькі што выйшаў з чырвонай вежы. Разам з маршалкамі пайшоў на 

ганак, сустракаць высокага госця. Ягоны загад перадаў маршалак Сшытак. 

Дазвольце ісці на пост, маршалку? 

Лемантар махнуў рукой. Літара Дэ знікла. 

— Якая там вячэра,— прабурчэў юнак.— Кавалак у горла не палезе. Што 

рабіць? Пры братах яго не папярэдзіш… Хадзем, хоць з балкона зірнем… 

Ля выхаду на балкон яны натыкнуліся на хударлявую сінюю літару, што 

трымала адну руку сагнутай проста перад сабой. 

— Чэ,— звярнуўся да яго княжыч,— дзе Валадар? 

— Унізе, сустракае пасла. Ідзіце сюды, на балкон, усё ўбачыце. Толькі ціха 

стойце. 

— Дзякуй, Чэ!— дзеці выбеглі на балкон. Чэ далучыўся да іх. 

Яны адразу ж убачылі на прыступках Вялікага Князя. Той быў без плашча. І 

корда пры ім таксама не было. 

— Чэ, а чаму Валадар без зброі?— шэптам спытаў Мсціслаў.— Нават 

параднай? На аглядзе быў з кордам... 

— Каб чужынцы бачылі, што ім нічога не пагражае. Глядзі, пасол таксама 

бяззбройны. Варта застанецца ў сталоўцы, і мы там застанемся, і маршалкі. А 

Валадар і чужынец пойдуць у пакой для перамоваў, сам-насам перамаўляцца 

будуць. 
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Чужынцы былі ўсе як на падбор: невысокія, худыя і цёмныя. Некалькі 

людзей, астатнія лічбы. Валасы ў людзей былі чорныя, і толькі стары пасол быў 

сівы. У дзённым святле сталі заўважныя рэзкія зморшчыны, што глыбока 

прарэзалі старэчы твар. Немагчыма было здагадацца, колькі яму год, але 

адчувалася, што жыве ён на свеце надта даўно. На грудзях госця блішчаў вялікі 

зялёны камень. 

— Гэта той брыдкі дзядзька, што мяркуе зрабіць твайму тату пераварот?— 

звонка спытала Кася ў Лемантара. Мсціслаў шыкнуў на яе, але ў гэты час 

ахоўнік Бэ пачаў біць у барабан, і словы дзяўчынкі ніхто не пачуў. 

  
— Надзвычайны і паўнамоцны пасол Лягарытмы Вярхоўны Чараўнік Кальк 

Улятар!— урачыста выгукнуў сакратар эН і схаваўся. Князь спусціўся на дзве 

прыступкі насустрач госцю. Чараўнік адным рухам загадаў сваёй ахове 

спыніцца і падняўся таксама на дзве прыступкі. Яны стаялі насупраць адзін 

аднаго, сталы і вельмі стары, але ад постацяў іхных ішла моц і ўпэўненасць. 

— Вітаю Валадара Маўляндыі,— нарэшце прамовіў Кальк Улятар. 

— Вітаю пасланніка Лягарытмы,— адказаў Навука, саступіў на паўкрокі 

ўлева і зрабіў рукой запрашальны рух у бок палаца. 

Яны поруч зайшлі ў дзверы, але гэтага дзецям з балкона ўжо не было відаць. 

— Куды яны зараз пойдуць, Чэ?— спытаў Лемантар.— У кабінет ці адразу ў 

сталоўку? 

— Не ведаю, княжыч, мой пост тут. Але запытайцеся ў Пэ, ён вам дакладна 

скажа,— параіў Чэ. 

Малыя следам за сябрам выскачылі ў калідор. 

— А які ён, гэты Пэ?— запыталася Касечка.— Бо я не пазнаю! 
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— Як турнік у нас на дачы! Два слупы і зверху перакладзіна,— патлумачыў 

Мсціслаўка і нават рукамі паказаў. 

— Дык вось ён, гэты Пэ!— дзяўчынка пабегла да ахоўніка ў сіняй форме.— 

Прабачце, вы будзеце літара Пэ? Падкажыце, калі ласка, куды пайшоў дзядзечка 

Вялікі Князь і што ён далей мяркуе рабіць? 

— У сталоўку яны рушылі, там праваднікі пасла вячэраць будуць, разам з 

нашымі ахоўнікамі, што ад варты вольныя. А Валадар з паслом перамовяцца ў 

асобным пакоі. Толькі наш маршалак перадаў валадараў загад, каб ніхто не 

замінаў ім. Дык вы лепей туды не хадзіце, не гнявіце Валадара,— і Пэ некуды 

пабег. 

Лемантар у роспачы апусціўся на падлогу пасярод спусцелага калідора. 

Здавалася, ён гатовы заплакаць. Касечка абняла яго за шыю і ўгаворвала: 

— Супакойся, мы нешта прыдумаем! 

Мсціслаўка напружана шукаў выйсце. Але нічога не прыдумлялася. 

Нарэшце Лемантар падняўся. 

— Усё роўна туды пайду. Не пусцяць браты — гвалт падыму, біцца буду. 

Хай бацька пачуе… 

— Чакай!— перапыніў Мсціслаў.— Зробім так: мы з табой распачнем бойку 

ў сталоўцы, вэрхал падымем. Адцягнем тым самым увагу аховы. А Кася ў гэты 

час прашмыгне да Валадара.  

— Толькі што сказаць, каб тата дакладна выйшаў?— задумаўся Лемантар. 

Кася доўга не думала. 

— Я ведаю, што сказаць! Я скажу, што Мсціслаў цябе б’е! Наш бы тата, 

пачуўшы, што сына б’юць, дакладна бы выйшаў. І твой выйдзе. 

— І заплачаш голасна, як ты ўмееш,— параіў брат. 
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— Ага, Мсціслаў мяне б’е. Каб бацька Мсціслава не бачыў, і то не паверыў 

бы. Хіба дзесяць Мсціславаў,— Лемантар паківаў галавой.— Табе самой 

давядзецца яму казаць. Хоць бы толькі ён пагадзіўся выслухаць! 

— Можа, лепей я?— прапанаваў Мсціслаўка.— Яна збаіцца... 

— Хто, я збаюся?— самаўпэўнена прамовіла дзяўчынка.— Твой тата зусім 

не страшны! 

— Гэта ты яго мала ведаеш. Як злуе, дык я сам пад лаўку схаваўся б,— 

прызнаўся юнак.— Але ты — госця, да таго ж дзіцё, да таго ж дзяўчынка. Ён 

стрымаецца. Толькі пастарайся не забыцца, што казаць. Іначай выставіць за 

дзверы — і ўсё прапала... 

 
Вялікі Князь Навука спыніўся, прапускаючы госця наперад, хоць дзверы 

дазвалялі прайсці абодвум адначасова. Кальк Улятар не прымусіў двойчы сябе 

прасіць, але, ступіўшы праз парог, спыніўся і пачакаў, каб ісці за князем. Навука 

больш не прыпыняўся да самай сталоўкі і ў кабінет перамоў зайшоў першы. 

— Сядайце, Вярхоўны Чараўнік. 

— І ты сядай, княжа,— Кальк Улятар паглядзеў на крэсла, крэсла само 

адсунулася ад стала. Чараўнік сеў. Князь сеў насупраць. Іхныя вочы сустрэліся. 

— Даўно я не быў у вас,— загаварыў чараўнік.— Ты вырас, Валадар 

Маўляндыі. Прыемна паглядзець, які стаў. Па бацьку пайшоў. 

— Я не меў гонару быць вам прадстаўлены падчас вашага апошняга візіту ў 

Маўляндыю,— адказаў Вялікі Князь, не адводзячы позірку. 

— Не магу не адзначыць, што менавіта пасля майго візіту ты змог заняць 

пасад Маўляндыі, князь Навука. Ці не пра гэта ты марыў, як марыў бы кожны 
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сын Валадара,— Кальк Улятар адкінуўся на спінку крэсла.— Па-мойму, ты 

атрымаў добры падарунак на народзіны. 

Вялікі Князь Навука не забыўся на той дзень. Менавіта тады ягоны бацька, 

Валадар Маўляндыі Вялікі Князь Прамова, выклікаў чараўніка з Лягарытмы на 

двубой. Князь Прамова быў цяжка паранены, і Навука часова заняў ягонае 

месца. Малады намеснік аказаўся здольным кіраўніком, і бацька, нават 

акрыяўшы, пакінуў яго за Валадара, а сам адышоў ад справаў. Старэйшыя сыны 

Прамовы даўно жылі асобна. Першы, Фаліянт19, з’ехаў у балоты Фаўна-Флоры 

вывучаць птушак, другі, Зборнік20, займаў пост Вярхоўнага суддзі Слоўніка і па 

гэты дзень спраўляў свае абавязкі. А Вялікі Князь Прамова не затрымаўся на 

гэтым свеце: праз некалькі год пасля паранення сканаў. Усё гэта Навука 

прыгадаў імгненна. Але што хацеў сказаць чараўнік, навошта варушыў такія 

трывожныя ўспаміны? 

— Я пакіну свае мары пры сабе, Вярхоўны Чараўнік. І я мушу запытацца пра 

мэту вашага сённяшняга візіту,— князь не спускаў з госця вачэй. 

— Ты не паверыш, княжа, але мэта ў мяне тая самая, што і трыццаць з 

лішнім год таму,— чараўнік падаўся наперад.— Аддай мне Адвечны Летапіс і 

Вогненны Прамень. І ты ўбачыш, што мары збываюцца. І на сэрцы стане адной 

ранай меней. 

— А чаму гэтага не зрабіў мой бацька трыццаць з лішнім год таму?— 

спытаў Вялікі Князь. 

                                                           
19 Фаліянт – патомны князь Фаліянт Разорка – старэйшы сын Вялікага князя Прамовы Разоркі (ад першай жонкі). 

20 Зборнік – патомны князь Зборнік Разорка – сярэдні сын Вялікага князя Прамовы Разоркі (ад другой жонкі). 
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Вярхоўны Чараўнік дазволіў сабе дробны смяшок. 

— Крыху не сышліся ў цане. Мара твайго бацькі моцна закранала мае 

інтарэсы. Ён, удавец з трыма дарослымі сынамі, прасіў узамен маю адзіную 

дачку. 

— Ён хацеў пабрацца шлюбам другі раз?— не паверыў князь Навука. 

— Княжа, як удавец і не стары яшчэ мужчына ты можаш яго зразумець,— 

крыва пасміхнуўся Кальк Улятар.— Ваш бацька не дазваляў сабе адкрыта мець 

палюбоўніц. 

— А ваша адмоўнае стаўленне да гэтага шлюбу чым было выклікана?— 

прымружыў вочы князь.— Пагатоў вы атрымлівалі добрую кампенсацыю. 

— Малады чалавек, я не гандлюю дзецьмі!— чараўнік сціснуў руку ў кулак. 

— Не такі ўжо і малады. Я не гэта меў на ўвазе і не хацеў вас абразіць,— 

спакойна адказаў Вялікі Князь. І дадаў: — Але, пагадзіцеся, Валадар Маўляндыі 

— не апошняя партыя. А іхныя дзеці маглі б стаць Ахоўнікамі Летапісу, што 

вам і трэба было б. 

— Калі б цябе, княжа, разам з братамі тваімі трасца пабрала, тады маглі б,— 

згодна хітнуў галавой Кальк Улятар.— Але ў кожнай трасцы заўсёды 

вінавацяць сціплага чараўніка з Лягарытмы, так што і тут усё было няпэўна. А 

галоўнай перашкодай была розніца ва ўзросце: мая дачка аднаго веку з табой, 

княжа. Я, шчыра кажучы, меркаваў, што ты пабярэшся з ёю, як пасталееш. 

— Сватоў ад вас не бачыў,— Вялікі Князь дазволіў сабе ў парушэнне 

этыкету пацягнуцца, але тут жа прыняў ранейшую паставу. 

— Калі я меркаваў пра гэта, ты быў трэці сын зусім не старога яшчэ 

Валадара. А потым ты быў Валадар, і твой лёс быў ажаніцца з прынцэсай крыві. 

Насуперак традыцыі ты гэтага не зрабіў. Але, калі адкінуць палацавыя прымхі і 
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забабоны, выбар твой быў добры. Шкада, што яна не перанесла другіх родаў… 

Дактары яшчэ пасля першых папярэджвалі… 

— Ці не досыць успамінаў, Вярхоўны Чараўнік?— не стрываў князь Навука. 

— Яшчэ баліць. Сямнаццаць год прайшло, а ўсе яшчэ баліць,— паспачуваў 

Кальк Улятар.— І таму мая прапанова мае сэнс: залячыць гэтую рану, каб сэрца 

тваё адкрылася зноў і не давялося табе паміраць у самоце. 

Чараўнік спыніўся на паўслове: за сцяной пачуліся валтузня і крыкі. І амаль 

адразу ў кабінет праслізнула дзяўчо, а разам з ёй на момант уварваўся вэрхал, 

што ўзнялі, відавочна, двое хлапцоў. 

— Там… — пачала дзяўчынка, але, сустрэўшы змрочны позірк князя, 

збілася і толькі паўтарыла са слязьмі: — Там… 

— Прашу прабачыць мяне, Вярхоўны Чараўнік,— Валадар Маўляндыі 

ўскочыў на ногі як раз’юшаны леў і штуршком адчыніў дзверы, ледзь не 

прыбіўшы чырвонага маршалка, які рыхтаваўся зайсці. Аркуш паспешліва 

адступіў да сцяны. Вачам Вялікага Князя адкрылася незабыўная карціна. 

На Лемантары віселі літараў пяць ці шэсць, дзве трымалі Мсціслава. Абодва 

хлапцы верашчалі і адчайна вырываліся, а ахоўнікі ўжо валаклі іх прэч са 

сталоўкі пад рогат чужынцаў. Князь знайшоў вачыма ахоўніка А і гаркнуў:  

— Замкнуць! 

— Бацька, тут змова!— адчайна крыкнуў Лемантар, але князь Навука, 

здавалася, яго не пачуў. 
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ГЛАВА 

ПЯТАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Маланка ўдарыла ў сэрца, пакінуўшы «знакі току». 

У вочы сыпнулі перца — праміргацца нялёгка. 

Адчуць пустэчу за спінай, робячы крок наперад – 

Неістотна, чыя правіна, істотна, у што ты верыш. 

Ты заўсёды паміж маланкай і ценем,  

цень табе не абаронца. 

Калі ты падаеш на калені — цень таксама, і так бясконца. 

Ляжаш ты — ляжа і цень. Між тым дакладна вядома: 

Каб цень за спінай узняўся з кален, трэ падняцца самому… 
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Валадар Маўляндыі вярнуўся ў кабінет. Кася Цярэшка забілася ў кут і 

насуплена, спадылба пазірала на лягарытмаўца. Чараўнік таксама разглядаў яе з 

цікаўнасцю. 

— А я і не ведаў, што Маўляндыю трэба павіншаваць з прыбаўленнем у 

сям’і Валадара,— з усмешкай паглядзеў ён на князя.— Прыгожая князёўна. 

— Вярхоўны Чараўнік памыляецца,— цвёрда прамовіў Навука.— Гэтая 

прыгожая паненка толькі гасцюе ў Маўляндыі. Я прашу ў вас яшчэ адну хвіліну.  

Князь падхапіў дзяўчынку на рукі і выйшаў у сумежны пакой, шчыльна 

зачыніўшы дзверы.  

— Што здарылася, што гэта значыць?— шэптам спытаў ён.  

— Сіні, чырвоны і гэты чорны хочуць… пераварот! Мы на свае вушы 

чулі!— гэтак сама шэптам адказала Кася. Ад хвалявання шэрыя вочы яе 

зрабіліся вялікія-вялікія. 

— А трасцу ім,— працадзіў скрозь зубы Вялікі Князь Навука і тузануў за 

нейкую вяроўку, што звісала са столі. 

— Дзядзечку, вы толькі на хлопчыкаў не сварыцеся, яны спецыяльна біцца 

сталі, каб вас папярэдзіць! А так яны вельмі сябруюць!— усхвалявана 

шчабятала малая. Валадар толькі пасміхнуўся. 

— Хадзем, паглядзім, што там робіцца.  

Яны вярнуліся ў кабінет перамоваў. Пяць ці шэсць ахоўнікаў-літараў 

разгублена азіраліся па баках. 

— Валадару, ён знік!— закрычаў А.— І ўсе чужынцы з ім разам! 

— І няхай,— спакойна адказаў Вялікі Князь Навука, выходзячы ў абедную 

залю.— Без іх тут значна спакайней. Ахоўнік А! Арыштаваць гэтых дваіх 

маршалкаў. Трымаць у сутарэннях. Ад сёння падпарадкоўваецеся асабіста мне. 
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— За што, Вялікі княжа?— абурыўся сіні маршалак, адступаючы да выхаду. 

— За спробу дзяржаўнага перавароту. За змову з Лягарытмай,— князь 

вымаўляў словы, як цвікі забіваў. Літары моўчкі абступілі маршалкаў і павялі 

прэч. Тыя ішлі, унурыўшы галовы, не спрабуючы супраціўляцца. 

— А мы з табой пойдзем да хлапцоў,— князь Навука прыязна пасміхнуўся 

Касі.  

Тая хуценька саслізнула з рук на падлогу. Хоць цяпер Валадар і не 

падаваўся ёй такім суворым, але дзяўчынка палічыла за лепшае трымаць 

дыстанцыю. 

— Сама пайду, я ж не малая! 

— Як пажадаеце,— развёў рукамі князь. Ахоўнікі заўсміхаліся, нехта нават 

рагатнуў. Але Валадар паглядзеў на веселуноў строга: — Цырк скончыўся. 

Служба працягваецца. Праверыць, ці няма ў палацы чужынцаў. На ноч 

паставіць узмоцненую варту. 

 
Яны падымаліся на другі паверх, калі перад князем апынулася смешная 

чырвоная літарка. Яна моцна выкаціла грудзі і выставіла наперад адну нагу, 

праз што выглядала вельмі важнай ды напышлівай. 

— Што скажаш, Я?— прыпыніўся Валадар. І Кася зразумела, што перад імі 

літарка Я, тая, пра якую тата казаў: Я — апошняя літара ў азбуцы. 

— Вязні размешчаныя, Валадару. Ахоўвае аддзяленне сініх,— адрапартаваў 

Я. 

— Добра,— сказаў князь і рушыў далей. 

— А яны з турмы не ўцякуць?— занепакоілася Кася.— Бывае, што вязні 

ўцякаюць! 
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— Нават калі ўцякуць, вялікай шкоды не наробяць. Яны былі небяспечныя, 

пакуль пра іхную здраду ніхто не ведаў. Цяпер ім веры няма,— адказаў князь і 

прыслухаўся. На другім паверсе панавала цішыня. 

Каля дзвярэй з літарай эЛ сядзелі, заткнуўшы вушы, Тэ ды эС. Убачыўшы 

князя, абодва ўскочылі і выцягнуліся. 

— Крычалі дужа хлопцы, Валадару,— пачаў апраўдвацца Тэ. – В толькі 

сцішыліся… 

— Можаце ісці,— адпусціў іх князь і ціха адчыніў дзверы. 

Хлопцы стаялі ля вакна плячо да пляча. Гаварыў Мсціслаў. 

— Яшчэ раз табе кажу: ты зрабіў усё, што мог. Супакойся, там поўна вашых 

жаўнераў і толькі некалькі чужынцаў… 

Лемантар толькі рукой махнуў. Адвярнуўся ад вакна і ўбачыў бацьку.  

— Валадару! З вамі ўсё ў парадку? 

— Распавядай усё, што ведаеш,— строга прамовіў сівы Валадар. 

— Калі я сышоў ад вас, прыйшоў Сшытак. Ён адправіўся ў сутарэнні, там 

былі Аркуш і Пасол. Яны дамаўляліся, што схопяць вас, а Пасол дапаможа 

войскам, калі пачнецца бунт літараў.  

— Што хацеў за гэта Пасол? 

— Адвечны Летапіс і Агністы Прамень. 

Мсціслаў і Кася адышлі ў самы кут. Ім хацелася б, каб Вялікі Князь ведаў, 

што яны таксама дапамагалі ягонаму сыну. Але Лемантар нічога пра гэта не 

сказаў. А можа, так было і лепей. Мама заўсёды казала: лепей, каб за цябе казаў 

не ты сам, а твае справы. 

І тут князь звярнуўся да хлопчыка: 

— А ты, дружа, што раскажаш? 
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— Вам ужо ўсё расказалі, Валадару,— ціха прамовіў хлопец. 

— Мсціслаў не майстра расказваць!— улезла Кася,— але гэта ён прыдумаў, 

як вас папярэдзіць. Проста ён хваліцца не хоча.  

— Бо гэта Лемантар прыдумаў. А я пагадзіўся дапамагчы,— буркнуў 

Мсціслаў. 

Валадар Маўляндыі працягнуў руку Мсціславу. Паціснуў моцна, як 

даросламу мужчыну: 

— Дзякую ад імя Маўляндыі і ад сябе асабіста. І табе дзякуй, дзяўчынка. 

Лемантар, восем гадзін. Твой абавязак гаспадара — правесці гасцей. Вазьмі з 

сабою Ў і яшчэ каго-небудзь. Бо жаўнеры Лягарытмы могуць быць паблізу. А 

цяпер — прашу прабачыць, бо ў неадкладных справах. 

І Валадар Маўляндыі выйшаў вонкі.  

— Вам пара ісці,— прамовіў Лемантар.— Я рады быў з вамі пазнаёміцца. 

Але вас чакаюць у вашым свеце.  

— Ты перадумаў з намі сябраваць?— наўпрост запыталася Кася. 

— Ты ж чула, яму бацька не дазваляе,— уступіўся за княжыча Мсціслаў. 

— А ён і не стараўся бацьку пераканаць! Цяпер, калі мы дапамаглі выкрыць 

змову маршалкаў, ты мог і папрасіць за нас!— не здавалася дзяўчынка. 

Лемантар развёў рукамі. 

— Я не магу. Валадару цяпер вельмі цяжка. Вы разумееце: ён дваіх сыноў 

адправіў у вязніцу! А тут я з капрызамі... 

— Мы разумеем,— Мсціслаў узяў Касю за руку.— Нас не трэба праводзіць, 

мы знойдзем дарогу самі. Будзь з бацькам. 

— Чакайце, я паклічу Ў, ён правядзе вас. Раптам нешта здарыцца.  

Лемантар вызірнуў у калідор. 
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— Гэй, Ў! Правядзеш маіх сяброў да брамы А. І дакладзеш, што зрабіў. 

Ён паціснуў Мсціславу руку, брат і сястра выйшлі з пакоя. 

Ў скакаў наперадзе. Яны без усялякіх затрымак мінулі замкавы мур (гэтым 

разам ахова выпусціла іх праз дзверы вартавога памяшкання) і пайшлі 

сцяжынай. 

— Гэта праўда, што вы прыйшлі нам на дапамогу з іншага свету, што па той 

бок брамы?— азірнуўшыся, спытаў Ў. 

— Мы прыйшлі да вас у госці, не ведаючы, што вам спатрэбіцца 

дапамога,— адказаў Мсціслаў. 

— Але цяпер вы ведаеце. Маўляндыя ў небяспецы. На нас вось-вось можа 

напасці Лягарытма. Нас мала. Людзі з Пісьменска з’ехалі на фэст і вернуцца 

няхутка. І вы, магутныя людзі з сапраўднага свету, сыходзіце? Чаму? Вы 

збаяліся? Ці вам усё роўна, што адбудзецца з нашай краінай, з намі? 

— Мы пабылі б яшчэ крыху, ды Валадар загадаў...— пачала Кася. Але 

Мсціслаў перапыніў яе. 

— А чаму мы мусім апраўдвацца? 

— Як гэта — чаму? Вы, людзі, у наш свет прыйшлі, вы далі нам надзею! Мы 

спадзяваліся, што вы — на нашым баку, з вамі мы пераможам. А вы пагасцявалі 

паўдня і дахаты! Зручна ўладкаваліся, турысты!— кіпеў Ў, і шапачка ягоная 

трымцела, як накрыўка на чайніку. 

— Паслухай,— узлаваўся ўжо і Мсціслаў.— Ты — усяго толькі літара. А 

краіна вашая — усяго толькі старая, пыльная, зацяганая кніга, нават без 

малюнкаў, і друкаваная на кепскай паперы! Ды ў мяне дома на паліцы сто кніг, і 

ўсе лепшыя за вашую. Каб вы былі разумнейшыя, дык даўно перабраліся б у 
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якую навейшую кнігу! А то седзіцё ў сваёй Маўляндыі, дзе не жыццё, а спрэс 

адныя цяжкасці! 

Здавалася, Ў стаў ростам з самога Вялікага Князя. Ён, збялелы да салатавага 

колеру, навіс над Мсціслаўкам, сцяўшы кулакі вечна ўзнятых угару ручак, 

глядзеў з гневам ды пагардай, а голас стаў моцны і гулкі: 

— Я дарую табе гэтыя словы толькі таму, што ты — бязглуздае дзіця. Ты 

пагарджаеш маёй краінай — гэта не робіць гонару табе. Але ў цябе таксама ёсць 

радзіма. І няхай я — толькі літара, але я — літара з тваёй мовы, мовы тваіх 

продкаў. Па той бок брамы — безліч краін. Ёсць і лепшыя, большыя, дужэйшыя 

і багацейшыя за тваю. Што ж ты не перабег туды, дзе моры, горы, неабсяжныя 

прасторы, цуды свету і незлічоныя багацці? 

Мсціслаў стаяў чырвоны як рак. Літары любяць і бароняць сваю маленькую 

краіну не горш ад людзей. Хлопец гатовы быў прасіць даравання, але Ў 

працягваў далей: 

— Вы, людзі, можаце кінуць сваю краіну ў пошуках лепшай долі. Вы 

можаце забыцца на родны кут, на родную мову. Вы можаце здрадзіць сабе, 

продкам і нашчадкам. А мова не можа здрадзіць. Да апошняе літары, да 

апошняга гука яна належыць таму, хто нарадзіўся з ёю. Але мова памірае, калі 

людзі здраджваюць ёй. 

— Дык Маўляндыя заняпала таму, што людзі перасталі гаварыць яе мовай… 

нашай мовай,— раптам здагадаўся Мсціслаў.— І толькі калі людзі вернуцца да 

сваёй мовы, Маўляндыя зажыве шчасліва… 

— Хадзем да брамы, дождж збіраецца,— скончыўшы прамову, Ў зніякавеў, 

зменшыўся ў росце і нібы страціў агонь унутры.— Іншым літарам лягчэй: іх у 
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розных мовах прымуць. А я ёсць толькі ў нашай мове. І калі мова звядзецца, 

мяне зусім не будзе. Вось так. Ды ідзіце вы ўжо дахаты. 

Яны стаялі ля самай брамы, Мсціслаў ўзяўся быў за клямачку, але спыніўся: 

— Ў, я не магу прайсці. Там сцяна! 

— Звычайна так і бывае, бо кніга звычайна згорнутая. Зараз штурхнем,— Ў 

разбегся і моцна штурхнуў сцяну. Але адляцеў сам, а сцяна не зварухнулася.  

— Нешта ў вашым свеце замінае кнізе разгарнуцца,— заклапочана прамовіў 

Ў. 

— Барбара знайшла кнігу і паставіла на паліцу,— прашаптаў Мсціслаў.— 

Пакуль кнігу не возьмуць, мы адсюль не выйдзем… 

Але, зрэшты, кнігу маглі ўзяць у любы момант. Гэта ж бібліятэка, там людзі 

толькі і робяць, што бяруць кнігі. І Мсціслаў Цярэшка прыняў рашэнне: 

— Ідзі, Ў, мы самі пачакаем. У цябе служба. І прабач, што я цябе зняважыў. 

Я цяпер зразумеў. Сядай, Кася, на лаўку. 

— А што я скажу маршалку?— Ў ніяк не адважваўся пайсці.— я ж загад не 

выканаў. 

— Загад быў: праводзь і дакладзі,— нагадаў Мсціслаў.— Ты правёў. 

Засталося дакласці. 

— Якія вы, людзі, брыдкія,— пакрыўджана ўсклікнуў Ў,— заўсёды ўсіх у 

дурні шыеце! Ну і сядзіце тут хоць да скону дзён! 

 
 Ў паскакаў у бок Пісьменска. Нейкі час дзеці сядзелі на лаве, штохвіліны 

азіраючыся на браму. Потым Мсціслаўка падабраў трэсачку і стаў маляваць на 

пяску літары, а Кася адгадвала. Перабраўшы ўсе знаёмыя літары, намаляваў 

новую. 
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— Гэта эС у другі бок павярнулася і язык высунула!— засмяялася Кася. 

— Гэта Э,— патлумачыў Мсціслаўка. 

— Цікава, Э якога колеру форму носіць?— спытала дзяўчынка. 

— Не ведаю. Але давай падумаем. Зялёную форму носяць звонкія зычныя. У 

іх імёны выбухныя, звонкія — Д, Р, М. Сіняя форма ў глухіх зычных, там і 

імёны больш сціплыя: П, Т, С. Чырвоную форму носяць галосныя. У іх ува ўсіх 

імёны працяглыя, хоць спявай. 

— Э-э-э!— працягнула Кася.— Спяваецца! Значыць, Э — чырвоны! 

Мсціслаўка, а ці доўга мы будзем тут сядзець? Можа, пашукаем пад’есці? 

— Хадзем,— пагадзіўся брат.— Вунь там кусты малінаў. 

Гусцелі прыцемкі. Мсціслаўка пакінуў Касю збіраць маліны і спусціўся да 

ручая. Напіўся чыстай вады. І пачуў плёскат ад крокаў. Хлопец адступіў у кусты 

і стаіўся. 

Ішлі двое. Дзве падобныя постаці шэптам перамаўляліся міжсобку. 

— Пераначуем у пячоры. Заўтра сустрэнемся з ім. Сімвалы ў нас, захоча 

атрымаць іх — хай выконвае абяцанку. 

— Нельга казаць, што Сімвалы ў нас. Мы ведаем, дзе яны, але аддаць 

зможам толькі пасля таго, як справа будзе зробленая.  

— А калі ён перадумае? 

— Тады мы раскажам, што гэта была правакацыя, дурань усё паблытаў. 

Выкруцімся. 

Постаці сышлі. Мсціслаў вылез з куста, чарпнуў яшчэ прыгаршчы вады, 

плюхнуў у твар. Задушна.  

А можа, брама не адчыніцца зусім? Што ім тады рабіць? Што думаюць 

іхныя бацькі, ці яны ўжо ведаюць, што дзеці зніклі? Можа, акурат зараз тата 
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тэлефануе ў міліцыю, а мама п’е валяр’янку... Мсціслаў паспяшаўся да Касі. 

Яна ўжо стамілася збіраць маліны. 

— Нарэшце! Дзе ты прапаў? Хадзем, праверым браму! 

Яны падышлі да літары А, Мсціслаў памацаў сцяну. Нерухомая. 

— Што будзем рабіць?— спытала Кася. 

І ў гэты самы момант дружна ўдарылі першыя буйныя кроплі. 

— Вось яно чаму так спякотна было! Навальніца ідзе!— Мсціслаўка з 

трывогай углядаўся ў хмарны далягляд. Далёка-далёка, адкуль і гром не 

далятаў, пырскалі з хмараў маланкі. 

— Можа, не зачэпіць? Я баюся навальніцы,— заплакала Кася.— Тут і 

схавацца няма дзе… Пад дрэвам жа няможна ад маланкі хавацца… 

— Пад дрэвам нельга. А пад лаўкай можна. 

Доўга не разважаючы, яны залезлі пад лаўку. 

— Ух ты, тут сапраўдны дах!— узрадавалася Кася.— Можна, я сяду да цябе 

на калені? 

І тут дождж лінуў як з вядра. 

 
Тым часам Ў нясмела пагрукаўся да свайго маршалка. Адказу не пачуў, але 

палоска святла прабівалася з-пад дзвярэй, таму Ў адважыўся зайсці. 

Лемантар стаяў ля вакна і глядзеў на дождж, але адразу ж павярнуўся да 

ахоўніка. 

— Маршалку… 

— Не пачуў цябе, грыміць надта. І ты трапіў пад залеву? Пераапраніся, каб 

не застыў.  

Ў уздыхнуў, набіраючыся адвагі.  
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— Ты правёў дзяцей?— па паводзінах ахоўніка малады маршалак адчуў, 

што нешта не так. Але Ў хітнуў галавой: маўляў, правёў. 

— Брама адчынілася? 

Ў пакруціў галавой. 

— І вы вярнуліся,— скончыў княжыч. 

— Не, толькі я вярнуўся, маршалку. Дзеці засталіся чакаць каля брамы,— 

гатовы праваліцца скрозь зямлю, вымавіў Ў. 

— Дзеці засталіся там?— Лемантар паказаў за вакно,— а ты прыйшоў 

сюды?  

— Яны адмовіліся, маршалку, што мне было рабіць… Можа я і вінаваты, 

што адмовіліся… Я нагаварыў рознага,— апраўдваўся Ў. 

— До’ ўжо,— спыніў ахоўніка Лемантар.— Я іду па іх.  

Але ў гэты момант у сынаў пакой зайшоў Вялікі Князь Навука. 

— Вы кудысьці збіраецеся, маршалку?— строга спытаў ён. Лемантар 

выцягнуўся перад Вялікім князем. 

— Валадару, двое дзяцей засталіся каля брамы. Дазвольце забраць іх у 

палац. 

— Чаму ты сам не правёў іх? Я казаў, каб ты зрабіў гэта асабіста,— грымнуў 

бацька-князь.— Такія рэчы не перадаручаюць! Да таго ж, як яны прымуць свой 

ранейшы памер? Яны ж не чараўнікі! Ты зрабіў гэта першы раз, ты мусіў 

зрабіць гэта і другі!                                                               

— Даруйце, Валадару, я проста не хацеў пакідаць вас аднаго,— ціха сказаў 

Лемантар.— І зараз не хацеў бы, але выйсця няма… 

— Зараз ім ты патрэбны больш, чым мне, таму слухай загад: ідзі 

сутарэннямі, каб было хутчэй. Вяртайся, павячэрайце і кладзіцеся спаць. 
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Валадар Маўляндыі выйшаў за дзверы, а Лемантар, схапіўшы плашч, 

кінуўся ў сутарэнні. 

 
Вялікі Князь Навука не пайшоў у кабінет. Ён праверыў варту і вярнуўся ў 

сынаў пакой. Непрыемныя сюрпрызы гэтага дня не скончыліся. Варта 

паведаміла яму, што вязніца пустая: Аркуш ды Сшытак здолелі ўцячы. Ды яшчэ 

ў які спосаб! Дакрычаліся да літараў, што пільнавалі дальні выхад з сутарэнняў, 

і падалі справу так, нібыта дзверы каморы захлопнуліся выпадкова. Зялёныя, 

што пільнавалі ад абеду выхад з сутарэнняў, не ведалі пра здарэнне ў сталоўцы, 

чым і скарысталіся здрайцы.  

Урэшце, Лемантар застаўся адзінай ягонай надзеяй. Здрада сыноў-блізнятаў 

балюча параніла князя і як бацьку, і як Валадара. А на малодшага сына ён ніколі 

ўсур’ёз не разлічваў: усе вакол пераконвалі яго, што Лемантар дзіўнаваты, а 

старэйшыя сыны папросту звалі яго дурнем. І вось атрымалася, што Лемантар 

— адзіны, хто зможа заняць месца Валадара Маўляндыі правам нараджэння, 

калі Валадар абвесціць блізнятаў дзяржаўнымі здраднікамі. Тут было пра што 

падумаць. 

Аркуш ды Сшытак з маленства былі хітрунамі, вучэнне давалася ім лёгка. А 

чытаць і хадзіць, дзякаваць іхнай маці Святаянцы, блізняты пачалі ледзьве не 

адначасова. А калі браты дасягнулі паўналецця, Вялікі Князь пасвяціў іх у 

Ахоўнікі Летапісу. Не перашкодзіла гэтаму нават першая няўдача ва 

ўніверсітэце, адкуль сыны былі выключаныя за звычайнае для блізнюкоў 

штукарства: адзін за другога пайшоў здаваць іспыт. Адумаўшыся, Аркуш і 

Сшытак паступілі на завочныя вышэйшыя курсы, што бацьку задавальняла, бо 

паралельна вучобе яны займаліся гарнізонам. 
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Сіротку Лемантару было год пяць ці нават меней, калі бацька задумаўся пра 

ягоную адукацыю. Але хлопец, здавалася, зусім не хацеў вучыцца. Ён моўчкі 

бадзяўся па палацы, і ўсе спробы настаўнікаў навучыць яго прынамсі чытаць 

сканчваліся нічым: малы проста ўцякаў. На княжыча-невука махнулі рукой: не 

ўсім быць вучонымі, а галадаваць, маючы такое заплечча, не даводзіцца. 

Адзінае, што Лемантар сапраўды любіў, гэта слухаць, як чытае бацька. Яны 

шмат размаўлялі, і падчас гэтых размоваў Навука не сумняваўся, што ягоны 

малодшы сын — разумны і шчыры хлопец. Але потым прыходзілі старэйшыя 

сыны і пачыналі скардзіцца на дзівацтвы і дурасці малодшага. А часам і літары 

часткова ці цалкам пацвярджалі гісторыі старэйшых. Лемантар жа апраўдваўся, 

і было відаць, што яму няёмка прымушаць бацьку перажываць. 

І вось цяпер Лемантар аказаўся адзіным спадкаемцам. Ці зможа ён стаць 

добрым Валадаром Маўляндыі? Ці ўся гэтая гісторыя не такая простая, і 

старэйшыя не так моцна вінаватыя? Тады чаму ўцяклі? Чаму нават не 

паспрабавалі апраўдацца? Урэшце, ён заўсёды імкнуўся быць з імі 

справядлівым... 

Вялікі Князь глядзеў у вакно і за грукатам навальніцы не чуў, як прачыніліся 

дзверкі шафы і чорная рука з усяе моцы кінула круглы камень у сівую галаву. 

Без аніводнага гуку Валадар Маўляндыі асунуўся на дыван. Чорны чалавек 

падхапіў волата-князя, і абодва, паляўнічы і ягоная ахвяра, зніклі. 

 
 Лемантар не хацеў надоўга пакідаць палац. Нейкае трывожнае прадчуванне 

падказвала яму, што непрыемнасці не скончыліся са знікненнем лягарытмянаў. 

Той, хто можа знікнуць невядома куды, звычайна ўмее і нечакана з’яўляцца 
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невядома адкуль. Хлопец прабег сакрэтным калідорам ад свайго пакоя да самага 

канца. Каля выхаду драмаў Ка. Пачуўшы крокі, Ка прахапіўся. 

— Маршалку, куды вы? 

— На загад Вялікага Князя,— адказаў юнак і нырнуў у сцяну дажджу. 

Выбягаючы са святла ў цемру, ён не мог убачыць чорную постаць у 

бліжэйшых кустах. Тры доўгія крокі – і кусты засталіся ззаду. Грымоты 

заглушылі свіст каменя і падзенне непрытомнага ахоўніка. 

Бліснула чарговая маланка, проста над галавой аглушальна загрукатаў 

пярун, і Лемантар убачыў звыклую сцяну за брамай, лаўку, кусты… Дзяцей не 

было. 

— Дзе вы?— крыкнуў ён, ледзьве змоўк гром. І аднекуль знізу пачуў адказ: 

— Мы тут! 

Стаўшы на калена, княжыч зазірнуў у схованку пад лаўкай. Кася сядзела на 

каленях у брата, дужа напалоханая. Нават не адразу пазнала Лемантара.  

— Вылазьце,— Лемантар шырэй расставіў ногі, каб захаваць раўнавагу, і 

абедзвюма рукамі дапамог дзецям вылезці.  

Да ўваходу ў сутарэнні было недалёка, але за некалькі хвілін ўсе трое змоклі 

да ніткі. Уваліўшыся ў цьмяна падсвечаны калідор, Лемантар спатыкнуўся аб 

нешта сіняе. Нахіліўся. На падлозе ляжаў непрытомны Ка. 

— У палац трапіў чужынец, можа, нават і не адзін,— юнак ускочыў на 

ногі.— Я мушу папярэдзіць Валадара. Мсціслаў, вы застаяцеся з Ка, 

паспрабуйце яго растармашыць. Будзьце асцярожныя: вораг можа сысці гэтым 

самым шляхам. 

І Лемантар пабег па калідоры ў глыбіню сутарэнняў. 
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Кася ціхенька плакала ад страху. Мсціслаў абмацаў Ка. Асцярожна 

перакуліў. Ахоўнік прастагнаў нешта незразумелае, але тут жа апрытомнеў і 

ўскочыў на ногі. 

— Што тут здарылася, Ка?— з трывогай запытаўся хлопец.— На вас нехта 

напаў? 

— Я быў на варце. Калі княжыч пабег за вамі, я стаў ля выхаду, каб 

паглядзець, сустрэць, дапамагчы, калі раптам што. І тут мяне нешта моцна 

ўдарыла, і больш я нічога не памятаю. 

Мсціслаў падняў вялікі, гладкі камень. 

— Падобна, у вас кінулі камянём з цемры. А даўно вы заступілі на пост? 

— Перад самым дажджом. 

І тут яны пачулі, як нехта тупае па каменнай падлозе. І ўбачылі княжыча 

Лемантара і двух ахоўнікаў — зялёнага Жэ і чырвонага Э. 

— Ка, усё ў парадку?— спытаў юнак і, не чакаючы адказу, працягваў: — 

Стаяць тут, пра ўсё падазронае неадкладна дакладваць асабіста мне. Мсціслаў, 

Кася, паспяшаемся. 

І, адышоўшыся так, каб літары не пачулі, прашаптаў: 

— Бяда. Валадар знік. Я не ведаю, што рабіць… 

 
Лемантар бег тым самым калідорам, які выкарыстаў і невядомы злодзей. Але 

збочыў крыху раней, каб патрапіць у кабінет Валадара. Аднак там было пуста. 

Каб не размінуцца з бацькам, юнак выскачыў у калідор і згледзеў пад сваімі 

дзвярыма палоску святла. Ён павярнуў ручку дзвярэй… Пуста. Толькі рудая 

пляма на вачох расплывалася па дыване, і камень-знарад блішчаў кроплямі 



  

96 

 

крыві. Ён здагадаўся, але не хацеў верыць, што адзіны родны чалавек знік 

невядома куды…  

Хлопец адчыніў дзверы шафы, але спыніўся на парозе. Святло ўнізе не 

гарэла, значыць, злачынца не пайшоў калідорам. Можа, ён знік, як зрабіў гэта 

некалькі гадзін таму чараўнік з Лягарытмы. 

Лемантар кінуўся назад. У калідоры ўбачыў дваіх ахоўнікаў, Э ды Жэ, і 

загадаў ісці з ім. Але апроч Ка і дваіх дзяцей, у сутарэннях нікога не было. 

Калі Лемантар паведаміў, што князя Навукі ў палацы няма, Мсціслаў і Кася 

нічога не адказалі. Толькі з двух бакоў сціснулі яму рукі на знак падтрымкі. А 

праз хвіліну яны апынуліся ў сталоўцы. 

Ь, пазяхаючы, выйшаў да іх. 

— Будзеце вячэраць, княжа? Яечню зараз зраблю… 

— Яечню дык яечню… І гарбаты,— Лемантар паклаў галаву на рукі. Дзеці 

моўчкі сядзелі побач. Праз некалькі хвілін падышоў Ь, паставіў талеркі з 

яечняй. 

— Маршалку, здарылася нешта благое?— ціха спытаўся ён. Лемантар 

прыўзняў галаву. 

— Бацькі нідзе няма. Падобна, што яго захапілі ў палон лягарытмяне… 

Аркуш ды Сшытак уцяклі з вязніцы… Ты разумееш, што гэта значыць? 

— Гэта значыць, што правам нараджэння вы, Вялікі Князь Лемантар, сталі 

Валадаром Маўляндыі!— і Ь схіліўся ў падабенстве прыдворнага паклону.— І я 

першы гатовы прынесці вам прысягу на вернасць. 

— Пачакай, Ь. Я веру, што Вялікі Князь Навука жывы і вернецца,— 

Лемантар сціснуў кулакі.— Ніякай прысягі, пакуль ёсць хоць слабая надзея… 
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— Я таксама спадзяюся на гэта, княжа. Але сёння і на бліжэйшы час 

Валадар Маўляндыі — вы, і вы заўсёды можаце разлічваць на мяне,— адказаў 

Ь.— Прысяга на вернасць вам абазначае, што ніхто іншы не зможа камандаваць 

войскам Маўляндыі, апроч вас. Успомніце, маршалкаў было трое. 

— Уяўляю сабе, як горка бацьку думаць, на каго засталася краіна,— 

прашаптаў Лемантар.— Дурны, пустадомак — Вялікі Князь… 

— Аднойчы, шаснаццаць год таму, Вялікі Князь прыйшоў сюды і прынёс 

нейкі скрутак,— сказаў Ь.— Ён быў вельмі засмучаны. Сказаў, што не ведае, 

што яму рабіць. Я паглядзеў у скрутак і ўбачыў немаўля. Гэта былі вы, 

княжычу. А вашая маці памерла за гадзіну да таго. Вялікі Князь быў у роспачы. 

Ён не хацеў верыць, што ягоная каханая пайшла з гэтага свету дзеля таго, каб 

жылі вы. Ён думаў, што гэта несправядліва. Гора ледзь не адабрала ў яго розум. 

Але цяпер, калі толькі Валадар жывы, ён дзякуе лёсу за тое, што ў яго ёсць сын. 

Малады Валадар Маўляндыі. Вы будзеце варты свайго бацькі, Вялікі Князь. 

— Не кажы пра гэта нікому… пакуль,— папрасіў юнак. Ь моўчкі пакланіўся. 

 
— Што ты будзеш рабіць?— спытаў Мсціслаў, калі яны, павячэраўшы, 

падняліся ў пакоі. 

— Перш чым абвяшчаць сябе Валадаром Маўляндыі, я мушу праверыць, дзе 

дзяржаўныя Сімвалы,— задуменна прамовіў Лемантар.— Бацька казаў, што 

толькі той, каму належаць Сімвалы, можа кіраваць краінай. 

Яны ціха прайшлі ў кабінет князя Навукі. Дзеці з цікаўнасцю аглядалі 

цяжкую мэблю, карціны на сценах, усё тое, чаго не заўважылі падчас першай 

сустрэчы з Валадаром, а Лемантар рыўся ў бацькавым стале, правяраў шуфлядкі 

— але чагосьці не знаходзіў. Урэшце выпрастаўся і развёў рукамі: 
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— Нідзе няма. Нехта завалодаў Сімваламі. Я не магу быць Валадаром 

Маўляндыі. 

— Пачакай,— Мсціслаўка зазірнуў пад стол.— Нешта ляжыць…  

Ён злазіў пад тоўстую стальніцу і працягнуў князю пячатку. 

— Што гэта? 

— Трэці Сімвал — дзяржаўная пячатка Валадара Маўляндыі!— усклікнуў 

Лемантар.— Значыць, той, хто скраў астатнія Сімвалы, не можа лічыцца 

Валадаром. Але хто мог гэта зрабіць? І чаму ён не ўзяў пячатку? 

— А можа, тут быў той, хто забраў твайго бацьку?— выказалася Кася.— Ці 

князь Навука меў тыя рэчы пры сабе… 

— У кожным разе, ніхто не мусіць пра тое ведаць, апроч нас,— Лемантар 

уздыхнуў.— Іначай пачнецца безлад у войску. А безлад у сталіцы — гэта 

непарадкі па ўсёй краіне. Хадзем спаць, заўтра давядзецца прыдумляць, што з 

гэтым усім рабіць. 

Але тут у кабінет зазірнуў эН. 

— Маршалку, ці ведаеце вы, дзе Вялікі Князь? 

Лемантар ссунуў бровы. 

— У гэты момант Валадара ў палацы няма. Часова з усімі пытаннямі 

звяртайцеся да мяне. А цяпер падвойце варту ля кожнага выхаду з палаца — 

уночы нас могуць чакаць непрыемныя сюрпрызы. Гэта загад Валадара 

Маўляндыі. 

— Будзе зроблена, маршалку,— адказаў эН.— Не хвалюйцеся, дамо рады. 
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ГЛАВА  

ШОСТАЯ 

 

 

 

 

 

Колькі цябе? 

Ты заўжды адзін, 

сябе не памножыш, з ценем не складзеш. 

Лёсу нітачкі — дзінь, дзінь — торгаюць душы ў бязладдзі. 

Марыянетка, не наракай, што кожны твой крок не табе 

вядомы, 

Бо так ты рухомы.  

А ніткі парвуцца — і бывай. 

Шукай сілы на кожны крок адвязаных ног, 

на кожны рух разблытаных рук. 

Галаву, і тую трымаць давядзецца.  

Толькі сэрца само б’ецца. Пакуль яно ў клетцы. 
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Вазы выехалі за браму Літарава пад раніцу, як толькі сціхла навальніца. 

Фурман эФ, шырокі, мажны, кіраваў першым возам, астатнія цягнуліся доўгім 

цугам.  

Літары амаль не перамаўляліся, толькі зрэдку пацмоквалі на коней. 

Няпэўнасць чакала іх наперадзе: ніколі на іхнай памяці падданыя Маўляндыі не 

паўставалі супраць Валадароў. Што скажа, што зробіць Вялікі Князь, пачуўшы 

патрабаванне распусціць войска? Ці не загадае іх родным дзецям сілай выгнаць 

сваякоў прэч? 

Тыя, хто цяпер застаўся ў сваіх ложках, асуджалі тых, хто вырашыў ехаць. 

Само сабой, лёгка разважаць тым, чые дзеці не служаць ваяўнічаму князю! А 

вайна — гэта не жарты, дый ад Лягарытмы да Літарава куды бліжэй, чым да 

Пісьменска... 

— Як думаеш, нас хоць за браму пусцяць?— спытаў у фурмана эФ ягоны 

сусед Ха.  

— Што будзе, тое і будзе,— адмахнуўся Эф.  

— А можа, усё гэта бабскія плёткі, а насамрэч Вялікі Князь ваяваць не 

збіраецца,— не сунімаўся Ха.— Тады дурнямі будзем выглядаць. 

— Не збіраецца зараз — збярэцца потым,— падаў голас каваль Ка, які ехаў 

следам за Ха.— А нам з Лягарытмай ваяваць ніякага сэнсу. І дзеці дамоў 

вернуцца. 

Ха болей нічога не казаў. Край неба святлеў. Дарога выбегла з лесу, і далёка 

наперадзе літары ўбачылі цёмныя вежы Пісьменска. 

 
— Функцый, ты зрабіў гэта!— пацёр рукі Вярхоўны Чараўнік Кальк Улятар. 

Функцыюш Трыгон толькі нешта неразборліва прабурчэў, скідаючы цела з 
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плеч.— Гэй, варта, зацягніце старога князя ў вязніцу. Хай адпачне ад 

дзяржаўнай працы. Сядай, Функцый. Гэта трэба адзначыць! 

— Няма чаго адзначаць!— злосна прамовіў Трыгон.— Вы зрабілі мяне 

злачынцам і асабістым ворагам Вялікага Князя Маўляндыі! Больш я не буду 

рабіць за вас вашую брудную работу, круціцеся самі. 

— Але ж ты абяцаў,  Функцый. Ці слова генерала Трыгона нічога больш не 

каштуе?— пакпіў чараўнік. Трыгон разюшана соп ды грыз вусы. 

— Я абяцаў заняць Пісьменск, каб адшукаць Сімвалы, якія не даюць вам 

спаць. А вось з Валадаром Маўляндыі вам збіраліся дапамагчы зусім іншыя 

людзі. І дзе яны?— Трыгон плюнуў пад ногі, адкінуў з ілба пасму сівых 

валасоў.— Шасцёрка, вады! 

— Што рабіць! Няма ў мяне разважных памагатых, апроч цябе,— развёў 

высахлымі далонямі Кальк Улятар.— Адны лайдакі ды недарэкі вакол. Адпачні 

крыху,  Функцый. Абоз выедзе з Літарава праз якую гадзіну, раніцай яны 

будуць у Пісьменску. Я закіну туды Тройку, ён дужа падобны да літары Зэ і 

зможа адчыніць браму, каб не выклікаць лішняга шуму ды падазрэнняў. Палац 

пусты, маршалкі ўцяклі з сутарэнняў, стары Навука ў нашых руках. Узначаліць 

абарону няма каму. 

— А гэты паўдурак, меншы княжы сын? Ён таксама, думаеце, уцёк? Я бачыў 

яго ля палаца, здаравенны бамбіза вымахаў, бацькава кроў. Выбег з таго 

таемнага ходу, сказаўшы ахоўніку, што ідзе на загад Вялікага Князя. Што гэта 

быў за загад, як вы думаеце? 

— Адкуль мне ведаць? Я сядзеў тут і чакаў твайго з’яўлення,— чараўнік на 

хвіліну задумаўся.— Загад князя… Можа, ён пабег шукаць братоў-уцекачоў? 

Альбо тыя выклалі бацьку ўсю праўду пра змову. Тады Навука мог паслаць яго 



  

102 

 

схаваць Сімвалы. Альбо гэта зусім не было звязана з нашым планам. Ясна адно: 

Навука лічыў, што ён справіцца з даручэннем. Значыць, не такі той дурань, як 

казалі блізнюкі. Але нам Лемантар не перашкодзіць. Яму не зладзіць з натоўпам 

раз’юшаных літараў. А калі ты будзеш у Пісьменску, проста скруціш яго і 

даставіш сюды. 

 Функцыюш Трыгон змрочна зыркнуў чорнымі вачыма. 

— Яшчэ хто каго скруціць! Кажу вам, ён на галаву за мяне вышэйшы. 

Шасцёрка, я прасіў вады! 

На парозе з’явілася чорная лічба 6 са шклянкай, моўчкі пакланілася. Прагна 

сёрбаючы, генерал прамовіў паміж глыткамі: 

— Тройку сюды пакліч. Хай у зялёнае апранецца. І не балбачы пра гэта. 

— Ты нават ведаеш, якога колеру падраздзяленне, дзе служыць Зэ,— 

заўважыў чараўнік. 

— Вывучаю патэнцыйнага суперніка,—  Функцыюш з грукатам паставіў 

шклянку на стол.— Пайду спаць. Разбірайцеся з ім самі. А, ты ўжо тут! 

— На ваш загад, генерал, – у парозе стаяў жаўнер 3, сапраўды дужа 

падобная да літары Зэ, асабліва ў зялёнай вопратцы. 

— Загадваць табе будзе Вярхоўны Чараўнік. Па вяртанні будзеш мець два 

дні адпачынку. Пра заданне нікому ні слова,— і Трыгон выйшаў, ляпнуўшы 

дзвярыма.  

Чараўнік колькі часу маўчаў, пакручваючы ў пальцах зялёны камень. Тройка 

стаяў нерухома, глядзеў у нікуды і чакаў загаду. 

— Праз хвіліну ты апынешся ў Пісьменску. Затаіся там да таго часу, як 

падыдзе абоз з Літарава. Там адныя літары будуць, не паблытаеш, спадзяюся. 

Ты мусіш адчыніць ім браму і замяшацца ў натоўпе. Крычы разам з усімі, 
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патрабуй выхаду князя. Калі выйдзе да вас малодшы сын князя, абзывай яго 

дурнем ды невукам, крычы “Ганьба”, “Незалежнасць ад Маўляндыі”. А калі 

літары паедуць назад, схавайся ды чакай нашых. Галоўнае —не трапляйся на 

вочы ахоўнікам і самому маладому князю, бо яны могуць пазнаць, што ты не з 

літараў. Зразумеў? 

— Зразумеў, Вярхоўны Чараўнік,— з паклонам адказаў Тройка. 

— Удачы табе!— урачыста і здзекліва адначасова прамовіў Кальк Улятар. 

Бліснуў зялёны камень, жаўнер знік. 

— А вось цяпер і старому злыдню не грэх і падрамаць,— прамармытаў сабе 

пад нос Кальк Улятар і пазяхнуў. Крэсла пад ім мякка расклалася, з борціка 

паказаўся край коўдры. Злёгку тузануўшы за край, стары захутаўся ў коўдру і 

заплюшчыўся. 

 
Мсціславу здалося, што спаў ён якія пару гадзін. Сонца яшчэ толькі паказала 

край над даляглядам, як нехта пагрукаўся, дзверы адчыніліся, і ў пакой забег эЛ. 

— Трывога, маршалку. 

Лемантар ускочыў на ногі, схапіў і імгненна прышпіліў да пояса корд. 

— Мсціславе, застаняцеся тут? 

— Не, мы ідзем,— хутка адказаў хлопец. Як жа можна заставацца ўбаку, 

калі трывога! 

Кася таксама прахапілася і гатовая была бегчы за братам. 

— Каля брамы сабраліся літары, цэлы натоўп. З самога Літарава прыйшлі. 

Лупілі ў браму і патрабавалі Вялікага Князя. Нехта з нашых ім адчыніў, і цяпер 

яны бушуюць ля ганку, каб іх пусцілі ў палац, хочуць да Валадара 
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прамаўляць,— на бягу тлумачыў эЛ, ледзь-ледзь паспяваючы за цыбатым 

князем. 

— Бацька пакуль не вярнуўся. Давядзецца ім са мной пагаварыць,— 

Лемантар рашуча адштурхнуў дзверы, што пакінуў прачыненымі нехта з ваяроў, 

і выйшаў на лесвіцу 

— Маршалку, іх больш за сотню. І яны страшэнна злыя. А нас тут тры 

дзясяткі. Калі яны ўварвуцца ў палац, мы іх не стрымаем. А раптам у іх 

нядобрыя намеры? Як не ў пару сышоў Валадар, хоць бы ён хутчэй вярнуўся,— 

нудзеў эЛ, тупаючы па прыступках, ды Лемантар ужо быў ля парадных дзвярэй. 

Ля ўваходу стоўпіліся ўсе ахоўнікі. Сінія, зялёныя і чырвоныя стаялі 

ўперамежку, чакаючы загаду. “Яны гатовыя служыць”,— з палёгкай адзначыў 

Лемантар. Ён паступіў па-свойму і не запатрабаваў уночы прысягі. Дасюль 

гвардыя не ведала, што іхны Валадар знік. Што будзе, калі гэта стане вядома? 

 Знадворку чуўся гул натоўпа. Лемантар прыслухаўся, але не мог разабраць 

асобных слоў. 

— Чаго патрабуюць тыя, што прыйшлі? 

— Патрабуюць Валадара, маршалку,— змрочна сказаў Ў.— Ці ведаеце, дзе 

ён, калі будзе? 

— Пакуль што я за яго. Я так разумею, там вашыя сваякі з Літарава?— 

спытаў малады князь.  

— Так, маршалку,— адказаў хударлявы І.— Але не хвалюйцеся. Мы верныя 

Валадару і выканаем кожны ваш загад, калі ўжо Вялікі Князь пакінуў вас сваім 

намеснікам. 
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— Я выйду, пагавару з імі,— голас князя, па-юначы звонкі, але цвёрды, 

раскаціўся пад зводамі палаца.— Валадар заўсёды казаў нам быць уважлівымі 

да жыхароў памежжа. 

— Маршалку, выйдзіце на гаўбец, з другога паверха вас будуць лепей 

бачыць і чуць,— параіў разважлівы Ша.— І, калі раптам якая неспадзяванка, 

схавацца паспееце. 

— Ці я не ў сябе дома? Ніколі не хаваўся і не збіраюся!— рэзка адпавёў 

юнак.— А вось што лепей відаць — гэта слушна. А вы можаце проста зараз 

далучыцца да сваякоў. 

Князь выйшаў на балкон другога паверха, адкуль звычайна рабіў агляд 

войску ягоны бацька. Пляц перад уваходам запаўнялі літары. Сярод іх Лемантар 

бачыў сям-там фігуркі ахоўнікаў, што абдымаліся са сваімі роднымі. Але 

настрой у натоўпу быў варожы. 

Князь адчуў, што ззаду нехта ёсць. Павярнуўся. Кухар Ь у сваім каўпаку.  

— Валадару, я з вамі. Пагаварыце з імі. Хай скажуць, чаго прыйшлі. 

  
Лемантар ніколі не прамаўляў да вялікага натоўпу. Сваім аддзяленнем 

зялёны маршалак камандаваў хутчэй як старэйшы брат малодшымі. За ім стаялі 

аўтарытэт і ўлада Вялікага Князя. І вось ён адзін апынуўся супраць сотні літар, 

большай часткай – непрыхавана варожых. Што ён скажа ім? Што яны хочуць 

пачуць? 

— Вітаю вас, грамадзяне Маўляндыі,— не чакаючы цішыні, пачаў 

Лемантар. І тут нехта з натоўпу выгукнуў: 

— Ганьба! 

—Ганьба!— падхапілі літары. Толькі ахоўнікі стаялі апусціўшы галовы. 
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Малады князь счакаў хвіліну і працягваў, перакрываючы гул. 

— Насталі цяжкія часы. Вораг ідзе на нашую зямлю. Час аб’яднацца ўсім, 

людзям і літарам. Так, як гэта было ў старыя часы. 

— Старыя часы не вернуцца!— выкрыкнулі з натоўпа.— Мы не хочам 

ведаць цябе, невук! Мы не хочам вайны! Мы больш не служым Маўляндыі! 

— Каму ж вы служыце?— спытаўся Лемантар спакойна, хоць унутры ўсё 

закалацілася.— Няўжо памежнае мястэчка Літарава перайшло на бок 

Лягарытмы? 

— Самі сабе служым! Вольнаму Літараву!— пачулася з розных бакоў. 

Лемантар учапіўся за парэнчы: падалося, што зямля сыходзіць з-пад ног. Але 

толькі на момант. Сын Вялікага Князя Навукі ўзяў сябе ў рукі і спытаў голасна, 

але спакойна: 

— Дык чаго ж вы хочаце, жыхары Вольнага Літарава? 

— Свабоды! Самастойнасці! Незалежнасці ад Маўляндыі! Ваюйце без нас і 

без нашых дзяцей! Незалежнасць! 

Апошняе слова гучала ўсё часцей, усё грамчэй і, нарэшце, злілося ў адзіны 

крык сотні глотак, набыло моц тарана, які няўмольна біў у вушы і ў сэрца: 

— Не-за-леж-насць! 

Князь глядзеў на іх зверху. Маленькія літары, кожная з якіх была яму крыху 

вышэй за пояс, сталі грознай сілай. А ён быў адзін. І ахоўнікі ягоныя 

рашчыніліся ў гэтым натоўпе, сталі часткай натоўпу. Ды нават калі б у яго за 

спінай было сапраўднае войска — што мог ён зрабіць? Кінуць войска супраць 

тых, хто стагоддзямі быў часткай Маўляндыі — можа, найлепшай яе часткай? 

Бацька ягоны ніколі не аддаў бы такі загад. Купіў бы, паабяцаў, падмануў — але 

не дапусціў крыві. Але ён яшчэ так мала ведае, нічога не можа… А раз так — 
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іншага выйсця няма. Даць ім незалежнасць. І няхай будзе як будзе. Толькі не 

вайна з уласным народам. 

І тут зноў голас з натоўпу выгукнуў: 

— Выйдзі да народу, княжа! Не хавайся ў палацы! Бо мы прыйдзем па цябе 

самі! Выходзь! А мо малады князь-невук яшчэ і баязлівец? 

Гэта была абраза ў твар. Натоўп пагрозліва прыціх. Лемантар, ні секунды не 

вагаючыся, прыняў выклік. Можа, ён не ўмеў напісаць сваё імя, але ганьбіць імя 

свайго роду не мог. 

— Добра, іду да вас!— напаўголасу прамовіў ён і, схапіўшыся правай рукой 

за парапет, скочыў з гаўбца ўніз. Кухар за спінай толькі ахнуў. Лемантар на 

момант павіс на руцэ, мякка прызямліўся і годна выпрастаўся. 

Натоўп загуў ад нечаканасці і падаўся назад. А юны князь з верхняй 

прыступкі аглядаў стракатую масу літараў, лёгка паклаўшы руку на зброю. 

— Дык хто з вас лічыць мяне баязліўцам?— злосна, з выклікам спытаў ён. 

Секундаў пяць панавала цішыня. 

— Невук!— данеслася з задніх шэрагаў.— Незалежнасць ад невукаў! 

І натоўп падхапіў ізноў: 

— Незалежнасць! Незалежнасць! 

— Добра,— прашаптаў Лемантар. 

— Добра!— крыкнуў ён з усяе моцы.— Хай будзе па-вашаму. Вы вольныя. 

— А што скажа твой бацька, як вернецца? Твае словы нічога не каштуюць, 

невук!— выгукнулі з натоўпу. І гэта выклікала гул незадаволенасці. 

— Вялікі Князь Навука ўчора быў выкрадзены з палаца ў выніку 

падступнага нападу Вярхоўнага Чараўніка Лягарытмы,— аддзяляючы кожнае 
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слова, пракрычаў Лемантар.— Ад учорашняга дня я — адзіны законны Валадар 

Маўляндыі. 

Цішыня абрынулася на яго. Літары нібыта знямелі, а можа, ён сам аглух на 

нейкі момант. Але тут, у Пісьменску, спрадвечным мястэчку людзей, ён, малады 

князь, па-ранейшаму заставаўся гаспадаром. І меўся паказаць, хто галоўны. 

Лемантар рушыў праз натоўп да брамы. Рушыў хутка, як праз пусты пляц, і 

былыя падданыя, бы пацукі, разбягаліся ў бакі.  

Вось і брама. Створкі прыкрытыя няшчыльна. Не збаўляючы хады, юнак 

пругка выставіў сагнутую правую руку і, нібы таран, адштурхнуў правую 

створку брамы. Толькі падзівіўся сам сабе: скуль сіла ўзялася? Левую кінуліся 

адчыняць чатыры ахоўнікі. 

Вялікі Князь Лемантар стаяў і глядзеў, а паўз яго ішлі тыя, хто толькі што 

выкрыкваў абразы, тыя, хто паўгадзіны таму сцвярджаў сваю вернасць, тыя, хто 

не чакаў такога канца, і тыя, хто яшчэ не верыў у жаданы зыход. Ніхто не 

адважваўся зірнуць яму ў твар. Жаўнеры апускалі галовы і моўчкі праходзілі 

міма. Кабеты спакваля пазіралі. Мужчыны спрабавалі глядзець у вочы, але ў 

сініх вачах было столькі горычы і болю разам, што ніводзін не вытрымліваў 

даўжэй за пару секунд. 

 Пляц пусцеў. Сярод апошніх ішлі Ь у кухарскім каўпаку і чырвоны Ю. Ь 

цяжка ўздыхнуў, але нічога не сказаў. А чырвоны Ю спыніўся перад князем, 

абцёр вочы рукавом і амаль нячутна папрасіў: 

— Даруйце, Валадару. 

— Дзякую за службу, Ю,— адказаў Лемантар назнарок гучна.— І астатнім 

перадай: Вялікі Князь Лемантар, Валадар Маўляндыі, дзякуе за службу. Я 

люблю вас усіх. 
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Ь ізноў уздыхнуў.  

— Я б застаўся з вамі, Валадар. Але неўзабаве ў Пісьменск вернуцца людзі, і 

быць сярод іх адзінай літарай я не гатовы. Пагатоў цяпер, калі мае сваякі ды 

суайчыннікі не хочуць быць падданымі Маўляндыі… 

— Ведаеш, кухару, лепей бы ты зараз нічога мне не казаў. Бывай,— 

Лемантар павярнуўся і пайшоў па прыступках у палац. 

Мсціслаў і Кася ўсё чулі і бачылі. Яны глядзелі з балкона, як падымаецца па 

сходах малады Валадар Маўляндыі. Лемантар правёў рукой па твары, нібы сцёр 

слёзы. І тут Кася схапіла Мсціслава за руку: 

— Глядзі! Што гэта? 

На даляглядзе, там, куды ад’язджалі на вазах літары — кожны сваім 

сямействам, а то і не адным — раптам заклубіўся пыл. Чорная палоса 

набліжалася. Спачатку было незразумела, што гэта, але вось вецер падзьмуў у 

іншы бок, адагнаў пыл, і ўсе — і літары, і дзеці на балконе — убачылі чорных 

вершнікаў на дзіўных істотах з загнутымі хвастамі. Вершнікі не былі падобныя 

да людзей. Мсціслаў напружыў зрок… Лічбы. На Пісьменск неслася войска 

Лягарытмы. 

— Княжа! Хутчэй сюды!— крыкнуў Мсціслаў. Лемантар падняў галаву, але 

дзеці ўжо збеглі з балкона, спяшаючыся яму насустрач. Яны не бачылі, як 

хаваліся па кустах ды канавах літары, як чорныя ваяры-лічбы атачылі 

Пісьменск, пусты, кінуты, з адчыненай брамай… Не бачылі, але разумелі: трэба 

хутчэй сыходзіць праз сутарэнні. 

 
Яны сустрэлі Лемантара на прыступках пры ўваходзе на другі паверх. 

— Княжа, там войска Лягарытмы,— выпаліў Мсціслаў.— Незлічонае! 
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— Памятаеш нашую размову, Мсціславе?— сумна пасміхнуўся Лемантар.— 

Вось і не далі мне навесці парадак у сваім доме. І ўдарыць першым не далі. 

Але... Хай я не буду Валадаром Маўляндыі, але і рабом Лягарытмы я не буду.  

І юнак выхапіў корд. 

— Бяжыце праз сутарэнні да брамы. Можа, у вас з’явіцца шанец выйсці ў 

свой свет. А калі не — здавайцеся ў палон чараўніку Кальку Улятару. Ён не 

пасмее зрабіць нічога кепскага людзям з сапраўднага свету. І дапаможа вам 

перайсці ў ваш свет. 

— А вы, княжа?— спытаў хлопец. Гэтае “вы” выскачыла само — так 

змяніўся ў некалькі хвілін юнак. 

— А я застануся тут. Каб добра валодаць мечам, умець чытаць неабавязкова. 

— Але ж гэта — пэўная смерць!— Мсціслаў падшукваў словы, каб 

пераканаць сябра. Ён не мог сысці і кінуць Лемантара аднаго, але не меў права і 

застацца, бо адказваў за сястру. 

— А што сказаў бы князь Навука?— раптам спытаў Мсціслаў. 

— Ён бы ганарыўся мной,— Лемантар зрабіў пробны выпад. На першым 

паверсе ўжо чуліся тупат ног і бразганне зброі. 

— А я думаю, ён больш за ўсё на свеце цяпер хоча, каб ты застаўся жывы і 

на волі. Бо ты,— Мсціслаў ізноў казаў сябру “ты”, хоць цяпер той і быў 

Валадаром цэлай краіны,— ты, князь Лемантар, адзіны, хто працягне род князёў 

у Пісьменску. Ты — апошняя надзея краіны. Ты не маеш права на смерць. 

Лемантар глядзеў яму ў вочы і пра нешта напружана думаў. І раптам адвёў 

пагляд, уклаў корд у похвы і прыслухаўся. 

— Шлях праз сутарэнні нас ужо не выратуе. Але ёсць яшчэ адзін ход. 

Бяжым туды!  
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Яны прабеглі да канца калідора і збочылі ў тупічок за бакавымі сходамі. 

— Лезь на плечы!— скамандваў малады князь Мсціславу.— Бачыш дзірку? 

Паўзі туды! Добра… Прымай дзяўчынку… 

Кася апынулася каля Мсціслава, брат пацягнуў яе ў глыбіню ходу, каб даць 

месца князю. Лемантар падскочыў, падцягнуўся і вужакам слізгануў у цесную 

адтуліну. 

— Ляжым ціха,— прашыпеў ён. 

 
У палацы гаспадарылі ворагі. Яны разбегліся па пакоях і нешта — ці некага 

— апантана шукалі. Лемантар уважліва слухаў кожны гук, кожнае слова і 

абрывак слова…  

— Кабінет і пакоі абшукалі. Няма. 

— Прастукайце сцены, мусяць быць тайнікі. 

— У сутарэннях няма. 

— У службовых памяшканнях няма. 

— У вязніцы няма… 

— Дзе ён мог падзецца… Тройка бачыў, як той вяртаўся ў палац… 

Шукайце! Па шафах, пад ложкамі, шукайце! Гэта не кацянё, а здаровы мужык, 

дзе яму схавацца! 

Сябры слухалі гэта, стаіўшы дыханне. Як хутка ворагі вырашаць, што палац 

пусты? Сыдуць яны прэч ці застануцца тут? Бо немагчыма бясконца ляжаць у 

вузкай шахце, а кожны рух можа нарабіць шуму і выкрыць іх ненадзейную 

схованку. 

І вось, нарэшце, пачуўся голас, які яны некалі чулі ў сутарэннях, а потым — 

на ганку палаца. Старэчы, але моцны голас Вярхоўнага чараўніка Лягарытмы. 
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— Вы знайшлі маладога князя? 

— Не, вашамосць, падобна, гэты княжы паўдурак уцёк,— адказаў нехта. 

— Калі ён уцёк, дык паўдурак — ты сам,  Функцый,— грэбліва прамовіў 

Кальк Улятар.— Вы адшукалі Сімвалы? 

— Не, вашамосць. Усё ператрэслі, знайшлі ў кабінеце Валадара тайнік, але 

ён пусты. Можа, вы дапытаеце як след старога чорта? Хай прызнаецца, дзе 

схаваў! 

— Дапытаць як след? Ды Навука лепей адкусіць сабе язык, чым скажа хоць 

слова! Адзінае, што магло прымусіць яго гаварыць — гэта калі б ішлося пра 

ягонага меншага сына. Якога ты ўпусціў, хоць бегчы яму не было куды і не 

было калі. 

Лемантар сціснуў кулакі. Бацька жывы! Ён лавіў кожнае слова, але галасы 

аддаляліся. 

— Затое я злавіў тых дваіх. Яны патрабуюць вас! Можа, усё ж такі яны 

знеслі камяні з сабой… 

Далей ужо не было як разабраць словы. У калідоры пацішэла. 
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ГЛАВА  СЁМАЯ 

 

Ад сцяжыны, якой уцякаеш, адкуль бы  ні бег, 

адыходзяць яшчэ не таптаныя сцежкі вяртання. 

Як пасланні, якія чытае сумленне праз шоры павек. 

Ніколі не позна. Ніколі не проста. 

На сцяжынцы вяртання няма медных труб.  

Толькі полымя пекла. Попел стратаў. Прысак праклёнаў. 

Прывідаў калоны. Шэпт шкадавання скрываўленых губ… 

Незайздросна. 
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Літары праводзілі вачыма войска Трыгона, якое схавалася за мурамі 

Пісьменска. Мала хто з іх да таго бачыў інтэграў — змеяконяў з пругкімі 

хвастамі, капытамі на падцятых да вузкіх грудзін нагах і моцных, як у кенгуру, 

задніх лапах. Іх цягавітыя вясковыя конікі спуджана храплі і стрыглі вушамі. 

— Вось вам і вайна. А вы казалі, бабскія плёткі!— крыкнуў, каб усе пачулі, 

каваль Ка.— Спяшаймася, хлопцы, бо не паспеем вярнуцца! 

Літары заляскалі пугамі, вазы шпарка пакацілі па дарозе да лесу. 

— Але ж ты казаў, што Маўляндыя нападзе на Лягарытму, а тут 

наадварот!— падаў голас маўклівы цясляр Цэ. 

— А табе не ўсё адно? У вайну не разбіраюць, хто там напаў, а хто побач 

стаяў,— прабурчэў тоўсты булачнік Бэ з вечна белымі ад мукі вусамі.— Мы 

цяпер Вольнае Літарава, значыць, самі вырашаем, з кім быць і супраць каго. Але 

зараз на дапамогу Маўляндыі мы разлічваць не можам. 

— Лягарытма на нас не нападзе,— запэўніў Ка.— Неўзабаве ўсё сцішыцца, 

будзем жыць лепей, як калі! 

Воз булачніка Бэ бягом дагнаў малады хударлявы Гэ. Прысеў побач з 

панурым байцом Бэ. Зашаптаў на вуха: 

— Слухай, нядобра гэтак. Атрымалася, мы маршалка нашага ў бядзе кінулі. 

Як ён там адзін? Яго ж забіць могуць ці ў палон узяць… 

— Сам пра гэта ўвесь час думаю,— змрочна адказаў Бэ.— Ды што мы 

можам зрабіць без зброі? Пісьменск заняты лягарытмянамі… 

— У Літараве зброя ёсць. У бацькі майго, гандляра Гэ, ладны запас быў на 

продаж. Калі нашыя пагодзяцца, дык мы можам адразу ж вярнуцца на дапамогу 

князю. Пакуль нікому нічога не кажы!— Гэ саскочыў з воза і знік. Малады Бэ 
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павесялеў і стаў пільна аглядаць наваколле: ці не хаваюцца ў лесе іншыя атрады 

лягарытмянаў. Але нічога падазронага відаць не было. 

 
Кальк Улятар выгодна разлёгся ў крэсле пад вакном. Спачатку ён меркаваў 

размясціцца ў кабінеце Вялікага Князя Навукі, але лічбы так старанна ўсё 

ператрэслі, што цяпер увайсці туды было немагчыма. Таму чараўнік падняўся 

па вузкіх сходах у зялёную вежу і размясціўся ва ўтульным пакойчыку, што 

належаў тутэйшаму лекару. Разглядаючы кнігі, ён чакаў Трыгона, які правяраў 

дзве астатнія вежы ў пошуках Лемантара. З лекарскага кабінета даносіўся пах 

разлітых лекаў. 

Чараўнік і сам быў знаны лекар, апроч магічных сродкаў ведаў і чалавечыя. 

Але нічога асаблівага ў пісьменскай аптэцы не вялося: па ўсім відаць, Вялікі 

Князь Навука на здароўе не скардзіўся, маладыя, моцныя целам дзеці не 

адставалі, і выкшталцоныя мікстуры ў Пісьменску былі не ў пашане.  

У кніжным свеце хадзілі чуткі, што Валадар Маўляндыі і лечыцца, і 

цешыцца адно земляведскім каньяком, якога мае незлічоныя запасы дзякаваць 

знаёмству з Чорным Лордам Глабузарам, лідарам Чорных Земляведаў21. Аднак у 

кабінеце знайшлі толькі тры пляшкі. А віннага сховішча дасюль не адшукалі, 

хоць перавярнулі дагары ўсе кладоўкі. Няўжо ў вінным падполе і схаваўся 

меншы княжы сын? 

 

                                                           
21 Апроч Чорных Земляведаў вылучаюць яшчэ шэсць рэгіёнаў: Белыя (палярныя), Лясныя, 

Пустэльныя, Астраўныя, Азёрныя да Горныя Земляведы, дзе кіруюць іншыя Лорды. 



  

116 

 

— Бацька жывы! І Сімвалаў пакуль не знайшлі!— ледзьве чутна прамовіў 

Лемантар, і Мсціслаўка адчуў, што той пасміхаецца.  

Крыкі і грукат чуваць было ўжо з іншага боку палаца.  

— Мсціславе, паўзі асцярожненька наперад. Там будзе вертыкальны ход на 

скрыжаванні і вентыляцыйная кратка. Гэта недалёка. А мы за табой… 

Хлопец асцярожна папоўз наперад. Сапраўды, праз некалькі крокаў ён 

патрапіў на скрыжаванне вентыляцыйных хадоў. Там можна было выпрастацца. 

Кратка была высока, не даскочыць, але пры росце Лемантара можна было 

спадзявацца на поспех. 

Кася вылезла следам, мурзаценькая, з растрапанымі коскамі. 

— Ты брудны, як парсюк!— прашаптала яна брату. 

— Ты такая самая,— адказаў ён і зазірнуў у ход, з якога яны прыйшлі.— Дзе 

князь? 

— Не ведаю,— спалохалася дзяўчынка.— можа, ён вярнуўся? 

Мсціслаў хутчэй папоўз назад. Лемантар быў на тым самым месцы. 

— Што здарылася?— спытаў Мсціслаўка. 

— Я не магу зрушыцца,— прызнаўся юнак.— Наперад ані кроку. Толькі 

назад… 

— Лухта нейкая! Праход шырокі… 

— Напэўна, гэта знак, што мне нельга ўцякаць,— сувора прамовіў малады 

князь.— Лепей загінуць у бойцы… 

— Вы ж на свае вушы чулі: загад — узяць вас у палон. Каб на князя Навуку 

ціснуць! Каб Сімвалы адабраць. Нельга здавацца!— Мсціслаў дакрануўся да 

пляча Лемантара. Пад рукой аказалася нейкая папружка.— А можа, вы 

зачапіліся вопраткай або мечам, княжа? 
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Лемантар моцна тузануўся раз, другі… нешта трэснула… 

— Гатова. Ідзі, я за табой. 

І вось усе трое апынуліся ў цеснай шахце. Проста над галавой князя была 

кратка. 

— Але ж я крыху падрос з таго часу, як апошні раз ішоў гэтым ходам! 

Галоўнае, каб лягарытмяне не дадумаліся патруляваць дах,— сам сабе 

прамармытаў Лемантар. Узяўся дзвюма рукамі за кратку і адным рухам выдраў 

яе з гнёздаў. Моўчкі падставіў хлопцу калена, плячо… Мсціслаў вобмігам 

выскачыў з невысокага коміна. Следам пругкай котачкай выслізнула Кася. 

Лемантар падцягнуўся на руках. 

 Утраіх яны падпаўзлі да краю. Лягарытмянаў не было відаць, але Трыгон, 

відавочна, не мог не выставіць варту. 

— Можа, яны на вежах?— спытаў Мсціслаў. 

— Тады яны могуць нас бачыць,— адказаў Лемантар.— Давай зараз 

падпаўзем пад сцяну, паляжым да вечара. А як сцямнее, будзем выбірацца. 

У цені вежы было прахалодна і ўтульна. Дзяўчынка задрамала. Хлопцы 

сядзелі моўчкі. Мсціслаў думаў, ці хутка яны змогуць трапіць дамоў. 

Выглядала, што няхутка: зараз не было як не тое што пільнаваць браму — нават 

проста правяраць хоць раз на дзень. Да таго ж ён успомніў, што, перш чым 

трапіць у кнігу, яны па волі Лемантара сталі меншымі мо ў сто разоў. Значыць, 

адны яны наогул не змогуць вярнуцца. І, можа стацца, застануцца ў княстве 

Маўляндыі назаўсёды. 

Мсціслаў прыкусіў вусны. Каб тыдзень таму нехта сказаў: ёсць магчымасць 

патрапіць у старыя часы, мець шпіёнскія прыгоды, біцца з ворагам на мечах — 

ды ён пагадзіўся б у тую ж секунду. А цяпер, апынуўшыся ў казцы з невядомым 
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далёкім канцом, больш за ўсё хацеў прачнуцца ў сваім ложку. “А што я зрабіў 

бы зараз?— падумаў ён.— Калі б я ўсё гэта ўжо ведаў, што я зрабіў бы — 

працягнуў руку Лемантару ці хутчэй загарнуў бы кнігу?” 

— Шкада, што вы не выбраліся адсюль. Чараўнік ведае ўсе выхады і будзе 

пільнаваць іх, каб я не вынес Сімвалы,— сказаў Лемантар.— А смех у тым, што 

я амаль анічога не ведаю пра гэтыя Сімвалы. Дзе яны? Што з імі рабіць? Мае 

браты былі Ахоўнікамі Летапісу. А я — не. Можа, і стаў бы праз якія год-два… 

— А што гэта за Сімвалы?— Мсціслаў рады быў пагаварыць хоць пра што. 

— Дзяржаўная Пячатка Валадароў Маўляндыі, Адвечны Летапіс і Агністы 

Прамень. З Пячаткай усё проста — гербавая пячатка, ты сам яе бачыў. А вось 

Летапіс ды Прамень — гэта чароўныя камяні, празрыстыя дыяменты. Летапіс 

захоўвае гісторыі і апавяданні пра ўсе часы існавання Маўляндыі. А запісаць 

туды гісторыю можна пры дапамозе Агністага Промня. Аднойчы запісаная 

гісторыя застаецца у Летапісу назаўжды.  

— А хто піша гісторыі?— спытаў Мсціслаў. 

— Ахоўнікі Летапісу і Валадары Маўляндыі. А яшчэ чараўнікі. Так казалі 

браты. І не забываліся нагадаць мне, што я нічога ў Летапіс не напішу, бо 

непісьменны, то і ў Ахоўнікі мяне няма сэнсу пасвячаць. 

— Цішэй, княжа!— прашаптаў Мсціслаў, схапіўшы юнака за рукаў.— 

Слухайце! 

У вежы чуліся галасы. Прыціснуўшыся да сцяны, хлопцы пасунуліся пад 

самае вакно. 

— Маладога князя нідзе няма, Вярхоўны Чараўнік!— паведаміў ужо чуты 

імі раней голас камандзіра Лягарытмянаў. 
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— Ты больш не клічаш яго паўдуркам?— Кальк Улятар хіхікнуў, смяшок 

ягоны нагадваў рып нязмазаных дзвярэй. 

— Ён тут у сябе дома. Быў бы ён у вашым палацы — не схаваўся б,— 

прабурчэў лягарытмянін. 

— А дзеці?— раптам спытаў чараўнік і хмыкнуў.— Я ледзь не забыўся пра 

іх! Хлопчык і дзяўчынка, адважны юны рыцар і прыгажуня-прынцэса ў 

хлапечых нагавіцах, госці маладога Валадара. 

— Ані знаку, вашамосць. 

— Шукайце! Яны дзесьці разам, а значыць, не маглі сысці далёка. Шукайце 

па ўсіх шчылінах і схованках. Людзям трэба есці, піць і спаць. Яны хутка 

вылезуць, не пазяхайце! 

— Ператрасу яшчэ раз ад даху да падполу, вашамосць. Ад  Функцыя 

Трыгона яшчэ ніхто не сыходзіў! 

І лягарытмянін выбег з пакоя. 

— Ну, Вялікі Князь Лемантар,— сказаў чараўнік, і юнак здрыгануўся, 

быццам яго выкрылі. Але Кальк Улятар па-старэчы размаўляў сам з сабой.— 

Паглядзім, ці ёсць у князя Навукі хоць адзін сын, варты яго самога і роду 

слаўных Валадароў Маўляндыі. 

 
Ледзьве адчынілася брама, прапускаючы ў Літарава вазы, жаўнеры 

пасаскоквалі долу. Бацькі і рота не паспелі раскрыць, як маладыя літары ў 

зялёным кінуліся да склада гандляра Гэ. 

— Што вы робіце!— крычаў гандляр.— Злодзеі! Рабаўнікі! 

Але замок ужо паляцеў на зямлю, і зброя пайшла па руках, ператвараючы 

аддзяленне зялёных у маленькае, але грознае войска.  
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— Спыніцеся! Што вы робіце!— залямантавала матухна Пэ. Яе сын, сіні Пэ, 

змрочна стаяў побач. Сэрцам ён ірваўся далучыцца да сяброў, але ж маці... 

— Хадзем з намі, Пэ,— паклікаў Гэ.— Няўжо баішся? 

— Не баюся. Ды толькі і тут ваяры спатрэбяцца. Лягарытма побач. А вы 

ідзіце, малады князь варты таго, каб за яго біцца,— адказаў Пэ, сціскаючы рукі 

ў кулакі. 

Але выбрык моладзі раззлаваў старэйшых. Што за свавольства! Пайсці 

супраць волі бацькоў? Не бываць такому! 

— Таму, хто пойдзе ваяваць за Маўляндыю, у Вольнае Літарава дарогі 

больш не будзе,— закрычаў каваль Ка, пабачыўшы, што і ягоны Ка наважыўся 

ісці.— Вы ідзяце да нашага ворага! Літарава не адчыніць перад вамі браму, хоць 

бы ўсё войска Лягарытмы гналася за вамі! Падумайце! 

Сіні Ка перавёў вочы на сіняга Пэ ды іншых жаўнераў свайго аддзялення і 

адступіў у натоўп, хаваючыся за спіны. 

— Ты што гэта надумаў, у цябе сынок малы!— закрычала стракатая эЛ 

свайму мужу. Малады жаўнер адвярнуўся. Да яго падышоў бацька, сівавусы 

сухенькі лекар эЛ. Дрыготкім голасам спытаўся: 

— Можа, застанешся, сынок? 

— Ягонае імя пачынаецца з эЛ — Лемантар. Як я магу яго кінуць?— адказаў 

эЛ.— Я вярнуся. 

— Бэ, грай марш!— загадаў Гэ.— Зялёныя, ідзяце? 

— Ідзем,— адгукнулася аддзяленне. 

— А мы тут вашым сем’ям дапаможам,— прамовіў чырвоны А. 

— І Лягарытме адпор дамо!— падхапіў сіні эС. 
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— Тады да сустрэчы!— кіўнуў эЛ, і маленькі атрад звонкіх зычных рушыў у 

бок Пісьменска. 

 
— Усіх сюды! Ахову, назіральнікаў — усіх!— данесся з пляца голас 

генерала Трыгона. Некалькі раней не заўважаных чорных постацяў 

прамільгнулі пад сцяной палаца. Момант быў найзручнейшы. 

Знакам паказаўшы ісці за ім, Лемантар бязгучна папластаваў між комінаў. За 

адным з іх тырчэла драбіна. Удваіх хлопцы перацягнулі драбіну і перакінулі яе з 

даху на край мура, там, дзе між зялёным крылом палаца і мурам была 

найменшая адлегласць. Бліжэйшы канец Лемантар прывязаў скураным пасам да 

коміна. 

— Кліч Касю,— шапнуў князь, зацягваючы вузел. Мсціслаў разбудзіў 

сястру. 

— Мсціслаў, ідзеш першы. Кася, ты за ім. Я апошні. Наперад! 

Кася зірнула на драбіну і закруціла галавой. Лемантар пагардліва скрывіўся: 

— Ведаў, што не варта браць з сабой дзяўчо! Толькі бяды з ёй! 

Кася адштурхнула брата і, як котка, не перапаўзла — перабегла на чатырох 

па-над дваром. Мсціслаў рушыў адразу за ёй. Драбіна падалася яму бясконцай, 

даўжэзнай, дрыготкай, хісткай… Дробныя камяні брукаванкі мігцелі ў вачох і 

нібыта раслі, набліжаліся… Калі праз цэлую вечнасць рукі ягоныя нарэшце 

схапіліся за мур, ён дрыжэў, як асінавы ліст. 

Праз момант Лемантар апынуўся каля яго. Моцна таргануў драбіну. Пас 

развязаўся, драбіна слізганула ўніз, і скакаць са сцяны на злом галавы ім не 

давялося. Асцярожна, каб не пакінуць паламаных галінак, схаваўшы драбіну ў 

кусты, Лемантар, Мсціслаў і Кася заспяшаліся ўніз па рэчцы. І ніхто з іх не 
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бачыў, як ля вакенца зялёнай вежы стаяў Вярхоўны Чараўнік Кальк Улятар і з 

усмешкай бывалага чалавека глядзеў ім услед. 

 
— Хутчэй!— падганяў малады князь, расплюхваючы ваду ручая. Дзеці як 

маглі паспявалі за ім.— Тут непадалёк была адна пячорка. Зможам нядоўга 

перадыхнуць і падумаць, куды далей. 

Ён аббег зарасці малінаў і радасна ўскрыкнуў: 

— Вось яна! Залазьце! 

Мсціслаўка і Кася нырнулі за князем. Пячорка была зусім неглыбокая — 

траім і не сесці як след. Так сабе пячорка. Але раптам Лемантар крыху ссунуў 

убок камень, прывалены да задняй сценкі, і запоўз туды, у нару. Малыя без слоў 

папаўзлі за ім і скаціліся ў глыбокі цёмны грот. Лемантар пакорпаўся секунду, 

пачулася чырканне запалкі. Грот асвяціўся кволым полымем свечкі. 

Тут змясціцца маглі і шасцёра. У куце чарнела яшчэ адна дзірка. 

— Там запасны выхад?— шэптам спытаў Мсціслаў. 

— Так,— пацвердзіў Лемантар. Ён пакруціў галавой, аглядаючы грот.— 

Ага, тут нехта быў, і зусім нядаўна. 

Мсціслаў і сам убачыў на пясчанай падлозе некалькі свежых адбіткаў ног і 

ямкі, як ад каленяў. 

— Княжа, мы ж пры ўваходзе пакінулі сляды!— захваляваўся хлопец. 

— Зараз затрэм,— Лемантар схапіў нейкую анучу, што валялася побач, і 

вылез.  

Прайшло хвілін пяць напружанай цішыні, чуўся толькі шорхат пяску. 

Раптам зямля задрыжала ад незразумелага тупату. Са сцен патроху абсыпаўся 

пясок. Малады князь вярнуўся, знутры пасунуў камень, каб засланіць лаз, 
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прыстроіў побач два меншыя камяні, стаў накідваць на іх пясок. Мсціслаў 

кінуўся дапамагаць. Праз хвіліну замест дзіркі была сцяна. Зямля дрыжэла 

мацней. Тупат набліжаўся.  

— Пагоня?— спытаў Мсціслаў. Кася спалохана прыціснулася да яго. 

Лемантар абаперся спінай на сцяну. 

— Яны шукаюць нас на інтэграх. Інтэгры — змеяконі, якія скачуць на задніх 

нагах. Хуткія, як маланка. Але тупаюць моцна, далёка чуваць. Думаю, нас яны 

не заўважаць, то не хвалюйцеся,— супакоіў сябра. І, каб змяніць тэму, пачаў пра 

іншае: — Ведаеце, хто тут быў да нас? Аркуш ды Сшытак.  

— Дык гэта іх я бачыў учора перад самай навальніцай!— прыгадаў 

Мсціслаў.— Я не мог разгледзець у прыцемках, але галасы падаліся знаёмымі. І 

яны казалі пра пячору… 

— Калі іх спытаюць, дзе я мог схавацца, яны тут жа назавуць гэтае месца. 

Нам тут надоўга заставацца нельга. 

Дзеці ўздыхнулі. Больш за ўсё ім хацелася зараз есці і спаць. А тут — ізноў 

бяжы невядома куды па краіне, дзе гаспадарыць вораг… 

— Мы можам раздзяліцца. Гэта не вашая вайна,— Лемантар казаў сур’ёзна і 

без крыўды.— Вас ніхто не кране. Усё адно ўтраіх мы — не войска. Я зраблю 

ўсё, каб выбавіць бацьку. Пайду ў Літарава. Не можа быць, каб ніхто з літараў 

не пажадаў ратаваць Вялікага Князя з лапаў Лягарытмы. 

— А калі не зможаце, княжа?— спытаў Мсціслаў.— Што будзе з краінай? 

— Я не веру, што пад Лягарытмай Маўляндыя расцвіце. Лягарытмяне зусім 

іншыя. Ім нават літары амаль не патрэбныя — яны абыходзяцца лічбамі. Літары 

ў іх ёсць, але яны не ўтвараюць словаў, а спалучаюцца з лічбамі і знакамі. І вось 

што крыўдна: да іх, у Лягарытму, штодня едуць і едуць госці з усяго свету. 
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Едуць вучыцца, працаваць… А ў Маўляндыю зазіраюць гады ў рады. Найбольш 

у вялікі горад — Слоўнік. І літаральна праездам. А застаюцца адзінкі. У 

Лягарытме людзей процьма. Лягарытма не знікне са свету. У іх моцныя сувязі і 

з Дынамікай, і з Хімландам, і з Зямлёй Земляведаў, і з Фаўна-Флорай, і нават са 

Звязам Мастацтваў! А мы… Ведаеш, мы ім не патрэбныя. Мова нашая ім не 

трэба — яны ведаюць шмат моў. Яшчэ адна ёсць альбо няма — ім неістотна. 

Каб мы прапалі, яны б не заўважылі.  

— Але ж Лягарытма шукае Сімвалы вашай краіны,— прыгадаў Мсціслаў. 

— Гэта адзінае, што маем мы і чаго не маюць яны — памяць продкаў. Мовай 

Лягарытмы гэтага не запішаш. Без нашай мовы запісанага не прачытаеш. І калі 

Маўляндыя страціць гэта, апошняе,— яна знікне. Такія, браце, справы,— 

Лемантар паправіў свечку, пацёр далонямі твар.— Не люблю пра гэта думаць. 

Брыдка робіцца на сэрцы. 

— Вы няпраўду кажаце, Вялікі Князь. Гэта і мая вайна. Гэта нашая вайна. Бо 

знікнеце вы — знікнем, разбяжымся ў гэтым свеце і мы. Правільна сказаў Ў. Раз 

мы ўжо ведаем, што матчына мова ў бядзе, мы мусім зрабіць усё дзеля яе. Так, 

Кася?— Мсціслаў зірнуў на сястру. 

— Так,— рэхам адгукнулася яна, хоць мала што зразумела.— Мы разам 

будзем. Разам і весялей, і нястрашна. 

Змеяконі тупалі зусім блізка. Мсціслаў, каб супакоіцца і не панікаваць, 

набіраў у руку і высыпаў пясок. Раптам пад пальцамі ён адчуў нешта накшталт 

матузка. Пацягнуў да сябе. На матузку быў брудны мяшэчак, там адчувалася 

нешта цвёрдае. Хлопец хацеў паказаць знаходку, але ў гэты момант тупат сціх 

проста ў іх над галовамі. Пачуліся крыкі лягарытмянаў. 
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— Тут, пад беражком, яма нейкая… Ад яе сляды ўніз па ручаіне… А вось 

кашуля… 

— Генерал, тут яны былі! Пераапрануліся, а рэчы кінулі! 

— Глядзі, кашуля толькі напалову намокла, уся не набрыняла, значыць, 

зусім нядаўна прайшлі! 

— Пагналі за імі! 

Ізноў затупала. Тупат аддаляўся. 

— Пойдзем і мы!— Лемантар затушыў свечку, і ў поўнай цемры яны 

папаўзлі праходам у задняй сцяне гроту. Каб вызваліць рукі, хлопец сунуў 

мяшэчак у кішэню і забыўся на яго.  

Праход вывеў іх на поплаў далей ад ручая, на ўскрайку пачыналася пушча. 

Адсюль вежы Пісьменска падаваліся зусім цацачнымі. Спусціліся прыцемкі.  

— Куды цяпер?— спытаў Мсціслаў, калі яны ўвайшлі пад шаты лесу і ўжо 

не баяліся, што іх убачаць здалёк лягарытмяне. Лемантар махнуў рукой туды, 

дзе толькі што села сонца. 

— У Літарава. А там будзе відаць. 

 
Князь Навука пачуў нейкі шум і павярнуў цяжкую галаву. Варта цягнула 

калідорам дваіх вязняў з мяшкамі, нацягнутымі зверху да пояса. 

— Даруйце, Вялікі Княжа, давядзецца пасунуцца,— весела прамовіў вусач 

Квінта, адзін з памагатых Трыгона.— Чараўнік загадаў сям’ю не разбіваць. 

Вячэра будзе крыху пазней. Выпіць за сустрэчу не давядзецца – рэжым не 

дазваляе. Толькі закусіць. 
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Навука нічога не адказаў. Ён і сам здагадаўся, хто ў мяшках. Радасць, што 

дзеці жывыя, была атручаная іхнай здрадай. Але, так ці іначай, ён меркаваў 

пагаварыць з імі.  

Бразнуў замок. Ахова сышла. Вязні тузаліся ў мяшках, відаць, былі 

звязаныя. Вялікі Князь не спяшаўся на дапамогу. Хай адчуюць, што нарабілі. Бо 

дасюль яны думалі, што кіруюць сваім жыццём. А зараз жыццё іх крута 

змянілася. Залежнасць узамен на ўласную волю — вось што яму самому 

назаляла больш за ўсё. 

“Мяшкі” ссунуліся блізка-блізка.  

— Не варушыся, паспрабую зубамі прыхапіць,— глуха прамовіў адзін, 

прылаўчыўся і стаў адсоўвацца, прыхапіўшы дно мяшка. Адчуўшы, што тканіна 

спаўзае ўверх, другі падаўся ў свой бок, але зачапіўся за ложак і з грукатам 

паляцеў долу. Разам з мяшком, які сядзеў ужо не так нізка, але па-ранейшаму не 

даваў глядзець і замінаў рухацца. 

— Вылазь ужо,— Навука працягнуў руку і, схапіўшы мяшок, вытрас 

сярэдняга сына адным рухам. 

— Шчыры дзякуй, тата,— Сшытак баяўся падняць вочы на бацьку. Рукі 

ягоныя былі прыпутаныя да цела, усе вузлы ззаду. Выбрацца самому не 

выпадала. Але і бацьку прасіць сын не адважваўся. Асцярожна падняўся на ногі, 

павярнуўся да брата. Той варушыўся ў мяшку, але на дапамогу не клікаў. 

Памалу браў зубамі мех і падцягваў вышэй, наколькі закідалася галава. Раз за 

разам, па тры сантыметры... 

— Упартасць, вартая лепшага ўжытку,— Навука прыўстаў.— Да вячэры ў 

цябе часу багата, паспеў бы. Але відовішча не дужа цікавае. 
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Вялікі Князь падняўся, абапіраючыся на спінку ложка, сцягнуў мяшок. 

Аркуш нядобра зыркнуў на бацьку і таксама апусціў галаву. 

— Лёс — занятная штука. Капалі яму мне, а сядзець у ёй будзем разам,— 

аглядаючы звязаных сыноў, Навука ціха засмяяўся.— Змоўнікі. Пераваротнікі. 

Дагуляліся? Як, паспелі сябе Вялікімі Князямі адчуць? Ці ў мяшках не надта 

атрымалася? 

Сшытак зніякавеў, галаву апусціў ледзь не на грудзі. Аркуш жа глядзеў 

спадылба, варожа, як у дзяцінстве, калі разумеў, што пазбегнуць бацькавай 

папругі не ўдасцца. 

— Што, літасці не просіш?— усмешка збегла з твару Навукі.— Даць бы табе 

поўху, ды звязаных біць не прывучаны. Павярніся. 

Стары груба штурхнуў сына ў плячо, той супраць волі павярнуўся, сцяўся, 

хаваючы галаву ў плечы. Але бацька болей і не дакрануўся да яго, спрытна 

шмаргануў вузлы раз, другі, і малады князь адчуў у руках палёгку.  

Аркуш адразу зашыўся ў дальні кут, расціраючы рукі. Праз хвіліну да яго 

далучыўся і брат. Вялікі Князь акуратна скруціў вяроўкі і схаваў у кішэнь. 

 
Сябры марудна сунуліся ў змроку, спрабуючы ісці нягучна, бо і самі не 

бачылі далей за свой нос. Невядома было, ці не прачэсваюць лес лягарытмяне, 

ці наогул не стаіць тут іхнае войска. І калі ўдалечыні, між векавых дубоў ды 

ялін, бліснула вогнішча, яны спыніліся. Бо агонь мог значыць як цёплы 

прытулак, вячэру і бяспеку, так і пастку, палон, смерць. 

— Пайду, зірну,— прашаптаў Лемантар. 

— Не кідай нас тут,— жаласна піскнула Кася. 
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— Пойдзем разам,— папрасіў і Мсціслаў. Нячутна падкраліся яны да 

вогнішча і ўбачылі знаёмую зялёную форму. 

— Гэта эМ, эР, эЛ! І астатнія!— узрадаваўся Лемантар.— Уся мая кагорта! 

— Хто тут?— раптам падскочыў Ў.  

— А ну, падыходзь на святло!— пагрозліва прамовіў падобны да тройкі Зэ. 

— Калі ёсць зброя — кідай!— крыкнуў эЛ. 

— Замнога хочаш, эЛ, каб я зброю кінуў!— зарагатаў Лемантар. 

— Малады княжа! 

— Маршалку! Адкуль! 

— А мы йшлі вас з палону вызваляць! 

— Гэй, кухару, вячэру Вялікаму Князю!— чулася адразу з усіх бакоў. 

Мсціслаў і Кася моўчкі падселі да вогнішча. Упершыню за гэты доўгі дзень яны 

былі ў бяспецы… 

 
— Ну, Функцый, давай яго хутчэй сюды,— нецярпліва выкрыкнуў Кальк 

Улятар, пабачыўшы на парозе генерала. Той, зайшоўшы ў сяк-так прыбраны 

падначаленымі кабінет князя Навукі, выглядаў змораным і злым. “Не дагнаў”,— 

амаль з задавальненнем падумаў чараўнік, паказваючы ваяру на мяккі фатэль ля 

каміна, у якім толькі што запалілі. 

— Забіце мяне, вашамосць, ператварыце ў жабу альбо адпраўце ў адстаўку, 

але я больш ані кроку зрабіць не магу,— Функцыюш упаў у фатэль.— 

Прабачце, я ўжо не хлопчык, каб паўсутак насіцца на змеекані па гэтых 

паплавах ды балотах. 

Стары чараўнік адкінуў галаву і зарагатаў. Смех яго, здзеклівы, хрыплы, 

запоўніў пакой і, напэўна, быў добра чуты і ў калідорах палаца.  
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— Старэеш, Функцый! Пара, пара табе на пенсію! Але ж хлапец! Але ж 

маўляндзец! Каму распавесці — не павераць: сам  Функцый Трыгон здаўся 

перад ім! 

Кальк Улятар абарваў смех. 

— Слухай, ён не паспеў у кустах схавацца, як ты ведаў, дзе ён быў, як 

сышоў і ў які бок рушыў. Ты пешшу мог яго дагнаць. А не дагнаў і на 

змеяконях. А з ім сямігадовае дзяўчо, між іншым. Я падказаў табе, што пад 

берагам ёсць схованка, пра якую казалі маршалкі. Ты быў там? 

— Што там за схованка! Ямка метра паўтара! Вось што мы там знайшлі,— 

Функцыюш выцягнуў з кішэні скамечаную чырвоную кашулю.— І сляды там 

былі, вялі ўніз па ручаіне. Ды толькі анікога мы тымі слядамі не дагналі! 

— Як цікава! Кашуля маршалка!— прамовіў Вярхоўны Чараўнік.— Эх, 

Функцый, Функцый. Я на чатырыста год старэйшы за цябе, але бачу, што гэта 

форма чырвонага маршалка. А мы з табой шукаем зялёнага маршалка, бо 

чырвоны ды сіні, па чыіх слядах ты йшоў, ужо ў нашай турме сядзяць. Даюць 

Навуку справаздачу аб дзяржаўным перавароце і сваіх планах на пасад 

Маўляндыі. Эх, дарма ты дзягу ў старога адабраў! Хай бы ўсыпаў сынкам-

пустадомкам. 

— Чырвоны, зялёны… Яны, бывае, перапранаюцца, калі ведаеце!— 

агрызнуўся Функцыюш і раптам падскочыў. 

— Калі я не тыя сляды бачыў, дзе ж тады ягоныя сляды? Ды ён жа там 

сядзеў, пад берагам! Можа, і цяпер там сядзіць! Я яшчэ падумаў: чаму камень 

пад берагам напалову ў пяску, а палову як абцёрлі! І пясок перад каменем як 

адпрасаваны, а далей раптам сляды зніадкуль. Ён і зараз там сядзіць! За 

камянём! Чараўнік, я прывяду яго праз гадзіну! 
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— Чакай, Функцый. Абшукайце схованку як след. Я думаю, там вы 

знойдзеце Дзяржаўныя Сімвалы Маўляндыі. І глядзіце, не нарабіце глупстваў! 

Гэты хлопчык мне трэба жывы і здаровы, я не хачу на сконе дзён мець за 

смяротнага ворага старога Навуку! 

Фунцый Трыгон пабег, склікаючы на хаду жаўнераў. Кальк Улятар падышоў 

да вакна. Ён не сумняваўся, што малады князь з сябрамі даўно пакінулі 

схованку. Але заставаўся шанец, што менавіта там альбо здраднікі Аркуш ды 

Сшытак, альбо сам Лемантар прыхавалі Сімвалы Маўляндыі, каб не рызыкаваць 

імі. 

“Куды ж ты пойдзеш, хлопчык? Слоўнік далёка, Прыказанка яшчэ далей. У 

Літарава ты пойдзеш, няма табе іншай дарогі. Толькі ў Літараве ёсць у цябе 

нехта знаёмы. Але настроі ў мястэчку не на тваю карысць, Лемантар. Ці 

захочуць дапамагчы табе літары ? Ці выйдуць на бой супраць баявых кагортаў 

Лягарытмы тыя, хто зранку крычаў пра незалежнасць ад Маўляндыі?” 

Чараўнік пасміхаўся, прыгадваючы, як спрытна слізгануў па драбіне малады 

князь. Затрымайся Кальк Улятар на нейкую хвіліну на сходах — і не ўведаў бы, 

якім шляхам юны Валадар Маўляндыі ўцёк з-пад носа ў варты! 

“І я такі быў у маладыя гады,— успамінаў сівы чараўнік.— Нецярплівы, 

гарачы, бясстрашны… Але за чатырыста з лішнім гадоў можна навучыцца 

чакаць. Я пачакаю, Лемантар, пакуль зловіць цябе Трыгон. А цяпер галоўнае — 

Сімвалы. Калі толькі яны там, ля рэчкі, Функцый іх адшукае. І ўсё скончыцца 

добра. Бо непрыемная гэта рэч — вайна, нават калі сам ты — амаль 

несмяротны…” 
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Кухар Ь завіхаўся каля маладога князя і ягоных спадарожнікаў, карміў-паіў і 

адганяў цікаўных. Цёплае зыркае полымя, простая паходная ежа, якая падалася 

лепшай за любыя прысмакі, увага ахоўнікаў — Лемантар і не памятаў, калі 

апошнім часам так добра пачуваўся. Дзеці засыналі на вачох, і малады князь 

загадаў ім адпачываць. А сам распавядаў жаўнерам, што адбылося ў 

Пісьменску. І Мсціслаўка праз сон ізноў адзначыў асаблівасць Лемантара: той 

расказваў пра падзеі, а не пра сябе. 

— І тады чараўнік аддаў загад ізноў ператрэсці ўвесь палац. Ён зразумеў, 

што ўтраіх мы не паспелі выбрацца. Пакуль Функцыюш Трыгон пачаў шукаць, 

у нас з’явіўся час уцячы за сцяну. Але нехта ўсё ж адсачыў нас. Чараўнік паслаў 

пагоню на змеяконях. Мы адседзеліся ў схованцы ля рэчкі. Выйшлі ў 

прыцемках, вырашылі ісці ў Літарава і напаткалі вас. 

І гэта ўсё! Мсціслаў не мог такога зразумець! А дзе іх выключная адвага, 

пільнасць, асцярожнасць, кемлівасць ды спрыт? Як можна ў пяці сказах 

пераказаць цэлы дзень прыгодаў, небяспекі, адчаю і перамогі? Ён пачаў 

складаць свой аповед, у якім трое супергерояў супрацьстаялі ўсяму войску 

Лягарытмы, але рабіў гэта ў сне. 

Лемантар жа перайшоў да іншых падрабязнасцяў: Вялікі Князь Навука 

жывы, але зняволены, у турме тамсама і два маршалкі. Сам ён бачыў каля 

трыццаці жаўнераў, зброя ў іх лёгкая — пікі, лукі, мячы. Змеяконі хуткія і 

нястомныя, але тупаюць так, што чуваць здалёк. Найперш шукае чараўнік не 

яго, князя, а Сімвалы, а навошта — невядома… 

Нарэшце Лемантар адчуў, што засынае. Прылёг на спіну, пазяхнуў. 

— Варту выставілі?— былі апошнія ягоныя словы. Адказу князь ужо не 

пачуў.  
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Калі Мсціслаў прачнуўся на досвітку трэцяга іх з Касяй дня ў Маўляндыі, 

малады князь ляжаў каля вогнішча, прыкрыты плашчом. 

Літары сядзелі воддаль і пра нешта шапталіся. Мсціслаў схадзіў па патрэбе ў 

бліжнія кусты, а калі йшоў назад, жаўнер эМ, пра якога Кася ўчора сказала, што 

гэта Пэ з праламаным дахам, паклікаў яго: 

— Хлопча, хадзі сюды! 

Мсціслаў падышоў. Літары глядзелі на яго і з цікаўнасцю, і з асцярогай. Ён 

быў чужы сярод іх. Але два дні ў Маўляндыі змянілі хлопца мацней, чым ён 

думаў. Мсціслаў спакойна вытрымаў іхныя позіркі, сам зірнуў кожнаму ў вочы, 

як роўны. 

— Сядай з намі,— нарэшце запрасіў яго эМ. — Раскажы пра сябе: хто ты, 

што ты тут робіш… Трэба ж пазнаёміцца, а то як разам ваяваць? 

     І Мсціслаў адчуў, што ад гэтага аповеду залежыць, як будуць ставіцца да яго 

ахоўнікі-літары. Ён на хвіліну задумаўся: што расказаць ім? Пра тое, што ён 

паспяхова займаецца спортам? Ім не гэта цікава. Пра тое, што ён кемлівы і 

адважны: здагадаўся ж зацерці сляды ля пячоркі! Але кемлівасць і адвагу лепей 

паказваць справай, а не словамі. 

— Я — Мсціслаў. Мсціслаў Цярэшка. Трапіў у Маўляндыю са свету па той 

бок брамы. Князь Лемантар распавёў мне крыху, што тут у вас адбываецца. 

Цяпер я з ім. Бо калі сёння бяда прыйшла ў ваш свет, заўтра можа прыйсці ў 

наш. Чым змагу — дапамагу. 

— Чым ты нам дапаможаш, дзіцятка,— з’едліва заўважыў Зэ. 

— Час пакажа,— годна адказаў хлопец. Пытанні пасыпаліся з усіх бакоў: 

— На мечах біцца ўмееш? 
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— Не. 

— З лука страляць? 

— Не. 

— Абед згатуеш? 

— Пакуль не спрабаваў. 

— Каня зацугляеш? 

— Не даводзілася. 

— Можаш зброю вастрыць? Вопратку рамантаваць? Будан зладзіць?  

Мсціслаў толькі адмоўна круціў галавой, а сам ледзь стрымліваў слёзы: 

сапраўды, ён не ўмее нічога, што можа кожны з гэтых ваяроў. Можна было 

сказаць: ды што вы прычапіліся, я ж яшчэ малы! Але на вайне малых і вялікіх не 

бывае. Альбо ты ваяр, альбо не.  

Літары больш ні пра што не пыталіся, толькі эМ паблажліва паляпаў хлопца 

па плячы: 

— Ды ўжо ж, вялікая ад цябе будзе дапамога. 

І тут Мсціслаў прыгадаў тое адзінае, у чым ён быў лепшы, мацнейшы за іх, 

за ўсіх. Ён падняў галаву, сустрэў позірк эМ і прамовіў: 

— Я ўмею чытаць. А астатняму навучуся ў вас. 
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ГЛАВА  ВОСЬМАЯ 

 

Калі хтосьці фарбуе неба — нашто гэта трэба? 

Можа, дзеля таго, каб дзеці — па ўсім свеце – 

Малявалі ўсімі фарбамі цуд, зразумелы без слоў на любой з моў, 

Бо ў кожнай мове на гэтай планеце шуміць вецер, 

Бруіцца крыніца, палае зарніца, маўчыць камяніца… 

І ў нашай, калі на яе не паспелі забыцца. 
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Было незразумела, спіць бацька ці не. Таму размаўляць свабодна яны не 

маглі. Даводзілася шаптацца. 

— Каб не Лемантар, усё атрымалася б,— шыпеў Аркуш. 

— Ды не збіраўся лягарытмянін нам дапамагаць! Яму сваё атрымаць 

хацелася,— Сшытак цяпер яскрава бачыў тое, што адчуваў адразу: пераварот у 

Маўляндыі не ў інтарэсах чараўніка. А значыць, дапускаць змены ўлады той не 

збіраўся. 

— Стары ашуканец! А ўсё ж, каб не брат, можа, усё было б іначай... Вечна 

ён лезе! 

— А ты за бацьку не палез бы? Лемантар усё слушна зрабіў. Самі вінаватыя, 

што кепска хаваліся. Я вінаваты, чаго мяне праз ягоны пакой панесла? Ды яшчэ 

ў тваёй кашулі. Ён і насцярожыўся, — Сшытак ведаў, што вінаваты ён не ў 

неабачлівасці, а ў дзяржаўнай здрадзе. Але думаць пра гэта было пеклам. 

Пачуўшы, што бацька варухнуўся на ложку, малады князь зірнуў у той бок.— 

Браце, у бацькі галава разбітая. Уся падушка ў крыві... 

— Ідзі ўжо, падлізвайся,— Аркуш адвярнуўся. 

— Я сур’ёзна. Трэба паглядзець,— сярэдні брат ціха наблізіўся да бацькі.— 

Тата, спіце? 

— Я сплю. Ты чаго не спіш? 

— У вас рана на патыліцы, дазвольце паглядзець, бо ўся падушка ў крыві... 

Навука моўчкі павярнуўся тварам уніз. Пад чорнымі прыкарэлымі валасамі 

сапраўды была невялічкая ранка, кроў ужо амаль не тачылася. 

— Нібыта і невялікая драпінка, але ж прамыць трэба... Аркуш, гукні 

вартавога. Чым яны вас? 

— Кінулі нешта. Камень, хутчэй за ўсё,— адказаў Навука.  
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—Ідыёты,— скрозь зубы прамовіў Сшытак.— Гэтак і забіць можна... 

Навука павярнуўся на бок, падпёр сівую галаву рукой і з цікаўнасцю зірнуў 

на сына. 

— А хіба ты не гэтага хацеў? 

Малады князь у шчырым непаразуменні глядзеў на бацьку. 

— У Маўляндыі, як табе вядома, дзяржаўны лад — манархія,— бацька лёг 

на спіну, падклаў далонь пад галаву, каб не ціснуць на рану.— А ў манархаў 

перадача ўлады адбываецца альбо па смерці манарха, альбо шляхам адцурання. 

Смерць бывае натуральная або гвалтоўная, адцуранне добраахвотнае ці пад 

прымусам. Вы на што разлічвалі? 

Абодва маўчалі, але маўчалі па-рознаму. Сшытак спрабаваў зразумець, на 

што менавіта ён разлічваў. Аркуш тое ведаў. Але не рызыкаваў прамовіць 

уголас. 

—Ты думаў, што я пасяджу тут, падумаю дый вырашу: “А, ну і добра, хай 

сыны пакіруюць, пара ўжо і ім сябе паказаць”, і мы радасна пойдзем дадому?— 

падказаў князь, шукаючы погляд сярэдняга сына.— З тваім братам усё 

зразумела: ён шчыра спадзяваўся, што яму не давядзецца мяне забіваць асабіста, 

бо ёсць жа Лягарытма. Але на крайні выпадак справіўся б і сам. А ты? 

— Вечна вы робіце выгляд, што ўсё за ўсіх ведаеце,— агрызнуўся Аркуш. 

— Атрута, Аркушу?— падвысіў голас Навука і рэзка сеў, падаўшыся ў бок 

старэйшага сына.— Ты не надта любіш праліваць кроў, задушыць мяне пятлёй 

магло не хапіць сілы. Застаецца атрута ці няшчасны выпадак. Ты гатовы быў 

патруціць мяне як пацука? А які лёс ты рыхтаваў малодшаму брату? 

— Тата, не трэба,— папрасіў Сшытак.— Я не веру, што ён мог так зрабіць. 
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— Дарма не верыш, братка. Бацька кажа як ёсць, ён людзей наскрозь 

бачыць,— Аркуш выпрастаўся на сваім ложку, пазіраючы ў столь.— Так, Вялікі 

Княжа. Атрута. Але ж не пацучыная. Ёсць сродкі, каб без ніякіх пакут... 

— Дзякуй і на гэтым,— Навука хацеў дадаь нешта яшчэ, але па вязніцы 

загрукатаў вазок з вячэрай. 

 
Лемантар пацягнуўся ўсім целам і хутка ўскочыў на ногі. Ля вогнішча 

завіхаўся Ь. 

— Добрай раніцы, Валадару. Сняданак ужо гатовы. Будзеце снедаць зараз ці 

збегаеце да крыніцы памыцца? Вунь у той бок, хвіліны тры ісці. 

Лемантар убачыў Мсціслава і Касю, якія ішлі да яго. Мурзатыя — адны 

вочы відаць. Пэўна, і ён выглядаў не лепей — па адных жа схованках лазілі! 

— Ь, можа, ручнік маеш, ці хоць анучу якую?— спытаў ён. 

— Князеў багаж прыбудзе пазней ці Валадар падарожнічае ўлегцы?— 

пажартаваў Ь, кідаючы юнаку ручнік. 

— Кася, Мсціслаў, хадзем!— крыкнуў Лемантар дзецям і пабег туды, куды 

паказаў кухар. 

Дзеці дагналі яго ўжо ля вады. Лемантар стаяў і ўважліва глядзеў на 

маленькую лужыну, на дне якой біўся струменьчык дробнага пяску. 

— Піце, пакуль не скаламуцілі,— параіў ён,— а потым умывацца будзем, бо 

выгляд у нас з вамі… 

— А куды адсюль вада збягае?— Мсціслаў азіраўся і не бачыў рэчышча. 

— Ды ў Жываслоўку, куды ж яшчэ,— Лемантар абцёр твар ручніком.— Эх, 

выкупацца няма як! Добрая глыбіня будзе хіба пад Літаравам. 
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— Гэта праз тое, што заняпала крыніца Жывога слова?— прыгадаў Мсціслаў 

выпадкова пачутую размову Вялікага Князя Навукі з маршалкамі.— Гэта тая 

самая крыніца? 

— Не, гэта не тая крыніца. Але тут мы можам напіцца чыстага роднага слова 

з нашай чароўнае мовы. Тая ж крыніца ў полі. Плешчуцца хвалі на волі… 

Лемантар зарагатаў, бачачы здзіўленне дзяцей. 

— Сам не магу прывыкнуць! Гэта крыніца Паэтка! Калі з яе напіцца, можна 

пачаць размаўляць вершамі. Праўда, дзейнічае нядоўга. Можаце паспрабаваць. 

— Не, дзякуй, я лепей гарбаты пап’ю,— засаромеўся Мсціслаўка. Ці мала 

якія вершы з яго палезуць! Дасюль ён вершаў не складаў. Паглядзеўшы на 

брата, пабаялася піць і Кася. 

— Але тут вада сыходзіць немаведама куды, падобна, ізноў пад зямлю, і пад 

зямлёй бяжыць у Жываслоўку,— вярнуўся да ягонага пытання Лемантар.— 

Бацька казаў, раней да гэтай крыніцы шмат паэтаў прыходзіла. А чаму цяпер не 

прыходзяць, не ведаю. Можа, звяліся ў вашым свеце паэты? 

— Не, трохі ёсць,— Мсціслаўка, да свайго сораму, не мог прыгадаць 

ніводнага знаёмага паэта. Тыя паэты, чые вершы ён памятаў са школы, ужо 

пайшлі. А што п’юць дзеля натхнення паэты нашага часу, ён не ведаў.— 

Валадару, а што, калі зараз мы разам з жаўнерамі пойдзем да той крыніцы і 

пачысцім яе? Калі гэта недалёка… 

Лемантар задумаўся. Да крыніцы Жывога слова было адсюль пехатой 

гадзіны тры. Ці варта было патраціць гэты дзень, ці лепей было хутчэй ісці ў 

Літарава… 

“Калі узровень вады бліжэйшым часам не падымецца, Літарава чакае 

засушлівы год”,— прыгадаў ён бацькавы словы. Урэшце, бацька ягоны хоць у 
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палоне, але ў бяспецы. Лягарытмяне шукаюць яго самога ў кірунку Літарава, а 

ад крыніцы можна пайсці іншай, хоць і даўжэйшай, дарогай. І няхай шукаюць 

маўляндца ў Замоўленай Пушчы! 

— Добрая ідэя, Мсціславе,— адказаў ён.— Калі загінем, дык хоць будзем 

ведаць, што не марна жылі. 

— Мсціслаўка, а што здарылася з жаўнерам Пэ? Ну, тым, сіненькім, які да 

турніка на нашай дачы падобны? 

— А што такое?— не зразумеў Мсціслаў. 

— Дык ён жа цяпер без адной нагі!— развяла рукамі дзяўчынка.— Левая 

нага ёсць, перакладзінка ёсць, а правай нагі як і не было! 

— Пра што яна?— здзівіўся Лемантар. Мсціслаў раптам засмяяўся. 

— Не хвалюйся, нага ў Пэ там, дзе была. Гэта іншая літара — Гэ! Ён 

заўсёды быў з адной нагой. Яму так зручна. 

— Тады добра,— пачырванела Кася.— А то я за яго хвалявалася. 

Яны вярнуліся да вогнішча. Жаўнеры ўжо зачакаліся. Есці раней за Валадара 

кухар не дазволіў. Таму літары ціха бурчэлі наконт таго, што юнак дзесьці 

бавіцца, а ім даводзіцца сядзець галоднымі. Лемантар адчуў змену настрою 

сваёй каманды і ціхенька спытаў у Ь, у чым рэч. 

Кухар Ь падаў яму міску і лыжку, важна абхапіў рукамі жывот і сказаў 

наўмысна гучна, каб літары чулі. 

— Прывучаю гэтых целяпнёў да прыдворнага этыкету. Вы ж цяпер Валадар 

Маўляндыі. Вам першаму і есці. А яны пачакаюць! 

— А чаму?— зрабіў вялікія вочы Лемантар.— А, зразумеў! На ўсіх лыжак не 

хапае? 

Жаўнеры, яшчэ секунду таму раздражнёныя і злыя, пакаціліся з рогату. 



  

140 

 

— Мсціславе, Кася, дапамажыце кухару хутчэй раздаць сняданак,— загадаў 

Лемантар.— А ну, Вэ, падыходзь, ты заўсёды апошні ясі, трымай міску! 

І аддаў сваю кашу жаўнеру, які, апроч галавы, як у эР, меў і жывот, не 

горшы, як у кухара Ь. 

— Яму падвойную порцыю трэба!— падаў голас Гэ.— Каб і галаву 

пракарміць, і пуза! 

— Зайздросць моўчкі, Гэ,— не змаўчаў Вэ,— у цябе і адну порцыю няма як 

запхнуць! Як не адужаеш, дык кліч, дапамагу даесці! 

— З гэтага дня,— нягучна прамовіў Лемантар, сустрэўшыся вачыма з 

кухарам,— новыя правілы дворнага этыкету: маршалак атрымлівае сваю 

порцыю апошнім. 

 
Вярхоўнаму чараўніку Кальку Улятару абрыдла сядзець у самоце. Што і 

казаць, сталіца Лягарытмы — мегаполіс Лікенбург — моцна адрозніваўся ад 

горада-замка Пісьменска. Лікенбург поўніўся людзьмі і лічбамі, усе кудысьці 

беглі, з кімсьці сустракаліся, рабілі адначасова процьму спраў. Сталіца кіпела і 

віравала ўдзень і ўночы. Параўнаць з гэтым вірам сталіцу Маўляндыі было тое 

самае, што параўнаць веснавы капеж з Ніягарскім вадаспадам. Затое стары 

выспаўся ў цішыні. 

Функцыюш Трыгон асабіста перарыў схованку Лемантара, шукаючы 

Сімвалы, знайшоў процьму доказаў, што князь і ягоныя спадарожнікі сапраўды 

былі там: дзявочую заколку, хлапечы гузік, гарэлыя запалкі, недагарак свечкі; 

генерал прайшоў другім выхадам, пастаяў на ўскрайку пушчы, куды маглі 

пайсці ўцекачы, плюнуў, абтрос ад пяску калені і выправіўся спаць. 
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Чараўнік нават не зрабіў яму вымовы. Ён проста голасна рагатаў, гледзячы 

на кучу доказаў, якія раззлаваны лягарытмянскі генерал зранку высыпаў на стол 

у кабінеце князя Навукі. Урэшце, Кальк Улятар ведаў загадзя, што Лемантар не 

будзе чакаць у пячоры. Хлопец спяшаецца ў Літарава. Там яго і трэба пераняць. 

Да таго ж Сімвалы, хутчэй за ўсё, цяпер у маладога князя. Так думаў і Трыгон: у 

пячоры ён бачыў ямку пад сцяной — акурат такая магла б застацца, калі б там 

хавалі Сімвалы, а потым выцягнулі мяшэчак, а падлогу не прытапталі.  

— Я пакіну ў Пісьменску гарнізон — два чалавекі і дзясятак ці два\лічбаў — 

на выпадак, калі Лемантар вернецца,— сказаў Трыгон, усё яшчэ раззлавана 

сапучы. 

— Ого! Ты ўпершыню назваў юнага Валадара Маўляндыі па імені! Яшчэ 

пару разоў упусціш — і пачнеш называць яго як належыць: Вялікі Князь 

Лемантар,— пакпіў сівы чараўнік.— А то — паўдурак, смаркач… 

— Ніякі ён не Вялікі Князь, пакуль жывы стары Навука,— прабурчаў 

Функцыюш.— І наогул, можа, Валадар і не пазбавіць старэйшых сыноў 

спадчыны. Быць трэцім сынам — значыць мець вельмі слабыя перспектывы на 

пасад. 

— А вось гэта невядома,— не пагадзіўся Кальк Улятар.— Калі гэтага 

хлопчыка прызнаюць самі Сімвалы, падпарадкуюцца ягонай волі, то, паводле 

Першага Спракавечнага Закона, ён — Абраны. І лічыцца Валадаром Маўляндыі 

да таго, як сам ад гэтага адмовіцца, альбо пакуль Сімвалы не пакажуць новага 

Валадара. 

— Але ж ён невук! Я дакладна ведаю, што ён не прачытаў ніводнага слова за 

ўсё жыццё!—  Функцыюш згроб “доказы” ў сметніцу і змахнуў пыл са стала 

рукавом.— Ён не можа быць нават Ахоўнікам Летапісу, не тое што Абраным! 
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— Ты прачытаў процьму кніг, Функцый Трыгон, ты найлепшы ваяр у 

Лягарытме,— ліслівым тонам праспяваў Кальк Улятар.— Дык знайдзі гэтага 

невука, пакуль ён не схаваўся ад нас за мурамі Літарава! 

— А што мне Літарава!— крыкнуў у запале лягарытмянін.— Будзе трэба — 

зруйную і Літарава! 

— Баюся, гэта будзе не так проста,  Функцый. Цяпер мы ваюем супраць 

траіх дзяцей. А праз тыдзень, можа стацца, супраць нас паўстане цэлая краіна. 

Выпраўляйся на пошукі. А я зараз адведаю нашага ўва ўсіх сэнсах высокага 

госця, Вялікага Князя Навуку. 

Вярхоўны Чараўнік Лягарытмы прашаптаў некалькі слоў, дакрануўся да 

зялёнага каменя і знік, каб з’явіцца ў вязніцы Лікенбурга, акурат перад кратамі, 

за якімі ў цемры і цішыні ляжаў палонны Валадар Маўляндыі. 

— Святло!— загадаў Кальк Улятар. Умомант прыбег ахоўнік і запаліў 

светачы ў калідоры. Ахоўнік моцна нагадваў літару Ч, толькі локаць рукі 

трымаў пад вастрэйшым кутом. Кася Цярэшка лёгка пазнала б у ім лічбу 

чатыры. 

Вярхоўны Чараўнік глядзеў праз краты на старога князя. А той нават вусам 

не варухнуў, лежачы на спіне на ложку, засланым мяккім дываном. 

— Маршалкаў павялі на шпацыр, князь адмовіўся,— даклаў Чацвёрка.— 

Есць, п’е, спіць. Устае рэдка, толькі па патрэбе. 

— Адамкні,— кінуў Чацвёрку стары чараўнік. Краты злавесна рыпнулі, 

Кальк Улятар наблізіўся да вязня. 

— Пагаворым, княжа?— спытаў, і, не пачуўшы адказу, працягваў: — Я па-

ранейшаму лічу цябе владаром Маўляндыі, цябе, а не твайго малодшага сына, 

які дзесьці ў пушчы прабіраецца ў Літарава. Ён добры хлопчык, кемлівы і 
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адважны, але зусім дзіця. Нават калі ён адшукаў Сімвалы, што ён можа з імі 

зрабіць? Пагадзіся, у Маўляндыі зараз не лепшыя часы. Твая цвёрдая рука і 

ясны розум прынеслі б больш карысці краіне, чым неўтаймоўнасць ды імпэт 

ваяўнічага, але неразумнага маладзёна. Таму я не разумею, чаму ты адмаўляеш 

мне ў той дробязі, пра якую я прасіў ваш род сто год!  

Князь Навука сеў, па-ранейшаму не зважаючы на госця. 

— Прыкра, што я размаўляю з пазіцыі сілы? Але ж ты першы падаў сігнал 

схапіць мяне, хоць на той момант я меў недатыкальную місію Пасла 

Лягарытмы. І не твая добрая воля, а мая выключная інтуіцыя, досвед ды спрыт 

дазволілі мне памяняцца з табой ролямі. Павер, я рады быў бы вырашыць гэтае 

непаразуменне. Дзверы вязніцы адчыняцца для цябе адразу, калі ты дасі слова, 

што... 

Як дзікі леў, кінуўся стары князь на чараўніка, жадаючы схапіць за горла. 

Але ў апошні момант Кальк Улятар крануў зялёны камень, і зыркі пошуг 

прымусіў князя скамянець і заваліцца на падлогу.  

— Твой дзед праклінаў мяне. Твой бацька выклікаў на двубой. Ты хацеў 

забіць мяне голымі рукамі. Твае старэйшыя сыны думалі мяне падмануць. 

Пачынаю баяцца сустрэчы з тваім трэцім сынам, княжа,— здзекліва прамовіў 

чараўнік.— І ўсё ж я адпушчу цябе, як толькі завалодаю Сімваламі Маўляндыі. 

Але я зраблю так, каб ты напраўду адчуў палёгку і ўдзячнасць лёсу… 

Вярхоўны Чараўнік Лягарытмы выйшаў, з бразгатамм зачыніў за сабою 

краты і скончыў: 

— Цяпер ты пажывеш у сапраўднай яме, сярод лесу. Там не так утульна, 

затое, кажуць, вельмі хочацца жыць. 
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 Пачуўшы, што ідуць чысціць крыніцу, жаўнеры занепакоіліся. Яны ўжо ў 

думках былі дома, у Літараве, адкуль сышлі насуперак парадам сваякоў. А тут 

затрымка! Лемантар, нязвыклы да таго, што літары могуць не пагадзіцца з 

людзьмі, нат крыху разгубіўся. І тады Мсціслаў падаў голас.  

— Вялікі Княжа, прабачце за пытанне. Валадар Навука не казаў, праз колькі 

ў Літараве пачнецца засуха, калі мы не пачысцім крыніцу ў найбліжэйшы час? 

— Дакладна не казаў,— шчыра адказаў Лемантар.— А толькі вельмі 

занепакоіўся, калі я паведаміў, што ў Жываслоўцы вады па калена. 

— Як — па калена?— захваляваліся літары.— Пазалетась князю Навуку па 

пояс было, а ў бацькоў палеткі сохлі! 

— Хадзем хутчэй! Трэба рабіць справу, а то ўзімку зубы на паліцу 

пакладзем! 

Яны выйшлі з пушчы да ручая і рушылі кустамі да крыніцы Жывых Слоў. 

— Не разумею: адкуль тут столькі ламачча? На беразе дрэвы і не растуць, а 

тут навалена! Дзіва што вада хутчэй высахне, чым тут працярэбіцца!— бурчэў 

Дэ, пераскокваючы цераз паваленыя камлі на сваіх кароценькіх ножках.— Ану, 

маршалку, хадзіце сюды! Зірніце: гэта бабры грызлі! Вунь хата іхняя. Але хата 

даўно закінутая.  

— Дык адсюль і пачнем,— сказаў Лемантар.— Дэ, камандуй тут, а мы 

пройдзем вышэй. эМ, Бэ, Ў, хадзіце з намі. 

— Бэ — гэта вунь той?— перапытала Кася.— Да Гэ падобны, толькі жывот 

адгадаваў! Вой, гэта не жывот, гэта барабан вісіць!  

— У мяне жывот як барабан,— пасміхнуўся Бэ, пачуўшы яе словы. 
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— Насіце камлі і складвайце на ўскрайку лесу ў штабелі. Танчэйшыя — 

злева, таўсцейшыя — справа, галлё — асобнай кучай,— пачаў распараджацца 

Дэ. 

— Дэ — сын дрывасека,— прашаптаў Ў Мсціславу.— Маршалак правільна 

яму даручыў! 

Яны ўшасцёх падыходзілі да вытоку, аж раптам з кустоў выйшла прыгожая 

дзяўчына. Доўгія зеленаватыя валасы, празрыстыя вочы, бледная скура. Яна 

была такая прыгожая, што князь Лемантар ажно рот раскрыў. 

— Вы хто такія?— непрыветна запыталася дзяўчына, свідруючы 

падарожнікаў халодным позіркам.— Што вы тут забыліся? 

— Я… мы… я… — Лемантар, здавалася, і мову згубіў. І толькі праз нейкі 

момант назваўся: — Я — малодшы сын князя Навукі, Лемантар. 

— Ах, княжыч Лемантар,— праспявала дзяўчына,— І за якой патрэбай вы 

тут? 

— Бацька казаў, крыніцу тутэйшую прачысціць трэба, каб вады ў рацэ 

прыбыло. 

— А ці здолееш, княжычу?— дзяўчына засмяялася, як срэбны званочак.— 

Крыніца Жывых Слоў няпростая! 

— Я не адзін. Не спраўлюся сам — разам дамо рады,— сур’ёзна адказаў 

малады князь. 

— Што ж, хадзем!— дзяўчына павярнулася і лёгкім крокам пайшла праз 

поплаў. Лемантар ішоў за ёю след у след, астатнія адставалі. І раптам Мсціслаў 

прыгадаў, дзе ён бачыў гэтую дзяўчыну! Хлопец кінуўся даганяць князя, які ўсё 

паскараў крок. 
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— Валадару! Княжа!— клікаў Мсціслаў. Юнак, нібы зачараваны, не чуў. 

Дзяўчына ступіла ў халодную крынічную ваду, нават не запаволіўшы хады. 

Мсціслаў дагнаў Лемантара, учапіўся ў кашулю. 

— Ды стой ты! Паслухай! 

— Га?— павярнуўся да яго князь.— Чаго табе? Пусці! Ды пусці ўжо! 

Мсціслаў выпусціў з рукі падол кашулі, крыху адсопся. 

— Валадару, не хадзіце з ёй… Яна… вадзяніца!.. Забярэ… 

— Ды ну цябе! Казкі ўсё гэта, нашыя вадзяніцы бяскрыўдныя,— адмахнуўся 

князь, але ў ваду ісці перадумаў. 

— Ах, брыдкі хлопец!— незадаволена скрывіла вусны вадзяніца.— Вось 

ужо і пажартаваць нельга! Шукайце самі сваю крыніцу! 

— Пачакай,— вінавата папрасіў Мсціслаў.— Яму зараз нельга… Ён зараз за 

Валадара застаўся, не да жартаў. 

— Валадар! Сам Валадар, ды такі прыгожанькі! І збраяносец у яго хлопец 

хоць куды! — адна за адной з кустоў выйшлі аж сем вадзяніцаў. Тут падаспелі і 

Кася з жаўнерамі. 

— Вы прыйшлі крыніцу ратаваць, дык ведайце: не проста так крыніца 

заняпала. Забываюцца людзі на жывое слова сваё. Не вады — слоў жывых ёй не 

хапае. Скажаце словы правільныя — напоўніцца крыніца, паплыве рака 

паўнаводная, - вадзяніца павяла рукой вакол сябе. 

— Як даведацца гэтыя словы?— спытаў Лемантар. 

— Загадкі мы вам скажам. Адгадаеце першую — адзін струмень заб’е. 

Адгадаеце другую — два зацурчаць. Трэцюю… 

— Нам бы паболей,— перапыніў князь.— Давайце, дзяўчаты, загадвайце! 
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— Назаві хоць дзесяць слоў, дзе ваду знайсці гатоў! Словы хутка называй, 

ды ваду не памінай! 

— Рака!— сказаў Лемантар.— Ручай, возера, мора, балота… 

— Пяць назваў, трэба яшчэ пяць,— падбадзёрылі вадзяніцы.— І сябры хай 

дапамагаюць! 

— Сажалка,— падказаў Мсціслў.— Лужына, крыніца, гейзер… 

— Якія ваш хлопчык словы ведае!— здзівілася вадзяніца.— Ну, апошняе 

слова? 

Мсціслаў і Лемантар пакутліва цёрлі ілбы. І тут Кася піскнула: 

— Дождж! 

— Туман! Капеж! Снег! Лёд! Аблокі! Пара! Вясёлка! Студня!— 

перакрыквалі адно аднога падарожнікі. І проста ў іх на вачох са дна ручая пачаў 

біць, набіраючы моц, свежы струмень. Вадзяніцы пасміхаліся, вады крыху 

паболела, яна даставала дзяўчатам да нізу доўгіх спадніц. 

— Другая загадка!— падала голас іншая вадзяніца.— Любіш ты вады папіць 

— палюбі яе хваліць! Кожны хай распавядае пра ваду: яна якая? 

— Чыстая! Празрыстая! Прахалодная! Смачная! Звонкая! Мокрая! 

Пяшчотная! Сцюдзёная! Хвалістая! Вірлівая! Гаманкая!— наперабой крычалі 

дзеці. І другі струмень забіў побач з першым. Вадзяніцы ўжо па калені былі ў 

вадзе. Астатнія крыху адступілі на вышэйшае месца. 

— Трэцяя загадка!— сказала-праспявала маленькая вадзяніца з залацістымі 

вачыма.— Вада — працаўніца да самага дна! Хутчэй адкажыце: што робіць яна? 

— Цячэ! Звініць! Бурліць! Віруе! Кіпіць! Мочыць! Размывае! Нясе! Залівае! 

Топіць! Выпараецца! Сплывае!— здавалася, словы не скончацца ніколі. Вада 
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паднялася вадзяніцам па клубы. струменьчыкаў на дне ўжо не было відаць. 

Узрушаныя падарожнікі чакалі наступнай загадкі. 

— Звонкая мова — мудрыя словы. Словы збіраюцца — прымаўкі 

складаюцца!— сказала самая высокая вадзяніца.— Ведаеце прымаўкі пра ваду?  

— Не плюй у крыніцу: прыйдзеш напіцца,— прыгадаў Мсціслаў. 

— Не разлі вада!— крыкнула Кася. 

— Пад ляжачы камень вада не бяжыць!— падміргнуў Бэ. 

— Вада камень точыць,— важна прамовіў эМ. 

— На пакрыўджаных ваду возяць!— Лемантар нахіліўся да ручая, набраў 

прыгаршчы ледзяной вады і плюхнуў на Мсціслава. 

— Дождж не дубіна, і я не гліна!— крыкнуў той у адказ, і не падумаўшы 

крыўдаваць. 

— Па пояс ужо!— запляскала ў ладкі Кася.— Давайце пятую загадку! 

Вадзяніцы перазірнуліся. 

— Досыць! Болей не трэба, а то разліецца Жываслоўка, бяды наробіць. 

Дайце ёй час прызвычаіцца да высокай вады, рэчышча аднавіць. Дзякуй, 

Валадару, што зайшлі да нас. І бацьку вашаму дзякуй. Прыходзьце вадзічкі 

халодненькай пакаштаваць ды з намі пасмяяцца! А на русальны тыдзень мо і мы 

да вас завітаем! 

Вадзяніцы зніклі пад вадой. 

— Хадзем назад?— спыталася Кася. Дэ здалёк убачыў іх, пабег насустрач. 

— Зроблена, маршалку! Глядзіце, як імкне! 

Жываслоўка бурліла, віравала, ледзь не выплюхваючыся з парослых травой 

берагоў. Смецце, бруд, дробнае галлё панесла плынь, а ззаду наплывалі 

празрыстыя ледзяныя хвалі крынічнай вады. Заглыбіўшыся ў пушчу, Лемантар 
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скамандаваў прывал. І, толькі прысеўшы ля камля магутнага дуба, адразу ж 

заснуў, адкінуўшы галаву, са шчаслівай усмешкай спрацаванага чалавека з 

чыстым сумленнем. Кася прысела побач і стала плесці вянок. 

Мсціслаўка ж адчуў, што хоча есці, і адправіўся шукаць кухара Ь. 

Кухар і не думаў брацца за справу. Разам з іншымі літарамі ён слухаў 

расповеды эМ, Бэ ды эЛ пра вадзяніц і паводзіны маладога князя. Мсцілаўка 

паклікаў быў кухара, але той толькі адмахнуўся. Хлопчык не ведаў, што Ь 

вырашыў правучыць маладога князя за ягоныя словы “маршалак атрымлівае 

ежу апошні”.  

Загадваць літарам Мсціслаўка не мог. Двойчы прасіць не дазваляў гонар. 

Але сапраўдны беларус у лесе не прападзе. Паблукаўшы трохі па наваколлі, 

малы нацерабіў “заечай капусты”, знайшоў некалькі сыраежак, а вяртаючыся, 

напаў на ляшчыну і нацерабіў колькі жменяў недаспелых гарэшкаў. 

Літары працягвалі сядзець гурточкам. Мсціслаў, не хаваючыся, прайшоў 

каля іх са сваёй здабычай, нават прыпыніўся, але жаўнеры палічылі за лепшае 

не звяртаць на яго ўвагу. Тады Мсціслаў падышоў да князя. Той прачнуўся 

некалькі хвілін таму, але не варушыўся, толькі глядзеў. Пасміхнуўся малодшаму 

паплечніку. 

— Падмацуемся?— прапанаваў хлопец. Ён быў гатовы і з ваярамі 

падзяліцца — як князь загадае. У адной з кішэняў Мсціслаў прыпас крыху 

гарэхаў для Касі, а астатняе — дзяліце, як хочаце.  

Літары заўважылі, што малады Валадар прачнуўся. Размова сцішылася. Яны 

і не глядзелі ў бок князя, але чакалі. Лемантар яшчэ раз агледзеў палянку. 

Вогнішча не раскладалі, вячэру не гатавалі. Так, ён не загадваў. Але ж учора ён 

таксама не загадваў — а яны неяк вячэралі! І сняданак быў гатовы… 
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Лемантар вырашыў, што прычына ў малым запасе прадуктаў. Але сонца 

спускалася, і трэба было альбо ісці далей, альбо ўладкоўвацца на ноч. 

“Раней выйдзем, хутчэй дойдзем”,— вырашыў Лемантар, акуратна абтрос ад 

ігліцы сыраежку, запіхнуў за шчаку і падняўся. 

— Частуйцеся. Зараз выступаем. 

Літары паўскоквалі на ногі, сцішана загаманілі адначасова, звяртаючыся да 

кухара. Той толькі рукамі разводзіў. Тады ваяры палезлі ў свае мяшкі ды кішэні, 

і хутка побач з Мсціслаўкавай здабычай былі і хлеб, і цукар, і сыр, і сёе-тое 

яшчэ. 

Лемантар вярнуўся праз пяць хвілін. Усе нецярпліва чакалі. 

— Маршалку, хадзіце хутчэй!— паклікаў Ў. 

Вячэра была кароткай, але вясёлай. Літары хіхікалі і штурхалі адзін аднаго 

пад бок, пазіраючы на прыдворнага кухара, які змрочна жаваў нявараную 

сыраежку. 

— Нічога, Валадару, на сняданак конікаў наловім,— паабяцаў Мсціслаў. 

Кухар Ь ускочыў, сплюнуў у кусты сыраежку і пад агульны рогат пабег да сваіх 

прыпасаў. Але Лемантар тут жа скамандаваў: 

— Рушылі, спадарове! 

  
— Някепска прагуляліся,— Сшытак спыніўся там, дзе загадаў канвойны. 

— Добра, ды нядоўга,— падхапіў Аркуш.— Тут бы паўдня гуляў, не 

паўгадзіны. Чым да вячэры сябе заняць... 

— З бацькам памірыся. Я ж ведаю: не змог бы ты яго забіць. Сказаў, каб 

дапячы, прызнайся,— Сшытак глядзеў трывожна.  
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— Вядома, сказаў, каб дапячы. А ці зрабіў бы... сам не ведаю. Мог. Але як 

жыць потым, калі такое зробіш... Гэй, варта, дык пойдзем у камору? Ці вы 

паснулі? 

— А, гаваркі князь!— ад каморы ішоў Вярхоўны Чараўнік Лягарытмы.— А 

вы пераязджаеце! Бацька вас ужо на новым месцы чакае! 

У вочы ім ударыў зялёны прамень, і тут жа згусцілася цемра. 

— Халера, куды ён нас закінуў?— Аркуш правёў рукой вакол сябе, ззаду 

намацаў дашчаную сцяну. Ля калена быў невысокі насціл з дошак. 

— Тут дзверы жалезам акутыя, знутры гладкія, без ручкі і клямкі. І вушак 

жалезны,— падаў голас Сшытак.— А сцены земляныя, збольшага дошкай 

абшытыя ў адзін слой... 

— Мы ў яме,— падаў голас бацька.— Так што прагулянак не будзе. 

Адгуляліся. 

— А чаго такія змены?— у цемры, не бачачы бацькавага твару і не 

паказваючы свайго, Сшытак пачуваўся свабодна. Аркуш адчуў вострую тугу па 

прасторы. 

— Я з чараўніком пабіўся,— весела прызнаўся Навука.— Так што заслужыў. 

А вас за што — нават здагадацца не магу. Пэўна, здраднікі і злыдням 

недаспадобы. 
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ГЛАВА ДЗЯВЯТАЯ 

 

Вятрыска шпурляе 

магутных ялін 

вершаліны, 

Страсаючы 

жменямі ветаха 

срэбра на дол. 

А прагнаму ценю 

замала  

начное даніны. 

І золата сонца 

глынуў бы, ды час  

не прыйшоў. 

Бо ў ночы лунае 

народжаны з рук 

чалавечых, 

Нястомны й гарачы, як тысячагоддзі й было, 

Адважны й упарты, бы сэрца ў воя, агеньчык. 

Так, цемра адступіць, калі ты запаліш святло. 
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Мсціслаўка ўпершыню ўбачыў паходны шыхт звонкіх літараў. Спераду 

крочыў барабаншчык Бэ, за ім парамі Вэ і Гэ, Дэ і Жэ, Й і Зэ, эЛ і эМ, эН ды эР. 

Замыкаў шыхт Ў, побач з якім прыстроіўся кухар Ь. 

— эМ! Павязеш дзяўчынку. Здужаеш?— спытаў Лемантар. 

— Так, маршалку!— бадзёра адказаў эМ. Кася завішчала ад захаплення і 

забралася на літарку, уладкаваўшыся ў “носіку” як на арэлях. Малады князь 

запытальна паглядзеў на Мсціслава. 

— Не, я пехатой,— заматаў галавой хлопец. Лемантар ухвальна кіўнуў і 

рушыў наперад, да барабаншчыка. Бэ загрукаў паходны марш, задаў рытм і 

змоўк. Мсціслаў прыстроіўся ззаду шыхта. 

Ён ішоў, падбіваючы хваёвую шышку. Раптам нешта мільганула цераз 

дарогу. Вавёрка! Нахабніца ўладкавалася на суку і разглядала хлопца. Вочкі-

бусінкі блішчэлі розумам — вось-вось загаворыць! Мсціслаў падхапіў шышку, 

шпурнуў па вавёрцы. Міма! Яшчэ адну… 

 А жаўнеры ўжо дружна тупалі па лясной дарозе. Хлопец апамятаўся і з усіх 

ног кінуўся наўздагон. Спатыкнуўся, паляцеў долу. Ускочыў, не зважаючы на 

чырвоныя кроплі, што пацяклі па назе. Дарога ўжо віднелася. Ды хлопец адчуў, 

што выбіваецца з сіл. Прыкусіўшы вусны, з апошніх намаганняў шкандыбаў па 

рыхлым пяску, а тупат шыхта памалу аддаляўся. І раптам сціх. Спалохаўшыся, 

што зараз згубіцца ў начным лесе, Мсціслаўка панёсся наўздагон і ледзь не збіў 

на павароце Лемантара. 

— Матузок развязаўся?— паспачуваў той. 

— Ага,— адказаў Мсціслаў, пачырванеўшы як рак: ягоныя сандалі былі на 

“ліпучках”. Садраў ліст трыпутніку, сцёр кроў. 
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— Бывае,— Лемантар павярнуўся і пайшоў да жаўнераў. Падышоўшы, 

скамандаваў:— Перапынак дзесяць хвілін. 

Мсціслаў зразумеў, што спыніліся дзеля яго. І не ведаў, што рабіць. 

Прасіцца, каб везлі? Сорамна. Ісці, як ішоў,— згубіцца. Прасіць, каб праз яго 

ішлі марудней… І параіцца не было з кім. Літары і так скоса пазіралі на малога: 

лішні клопат. 

— Аддыхаўся?— пачуўся зверху шэпт.— Давай пройдземся крыху наперад. 

Паглядзім-паслухаем. 

Лемантар загадаў ваярам адпачываць і паводзіцца ціха, а сам шырокім 

крокам рушыў наперад, туды, дзе дарога ізноў збочвала, абыходзячы купку 

хвояў. Мсціслаў подбегам кінуўся за ім. 

— Стой. Так не пойдзе,— юнак спыніўся.— Слухай, што мне бацька казаў 

на першым маршы. Ідзі свабодна, плечы ды рукі не напружвай, глядзі не пад 

ногі, а наперад: усе перашкоды ўбачыш загадзя.  

Яны пайшлі побач. Мсціслаўка прыладзіў крок да даўганогага князя. 

— Цяпер мы пойдзем хутчэй. Для гэтага проста робіш крок крыху 

даўжэйшым. Рытм не мяняеш. Спіну трымаеш… Яшчэ хутчэй! 

 Мсціслаў не мог паверыць: ён крочыў удвая хутчэй, але не задыхаўся! 

— Стой!— раптам шэптам скамандваў Лемантар і пацягнуў хлопца прэч з 

дарогі. За дрэвамі мігцела вогнішча. Наблізіўшы вусны да вуха Мсціслава, князь 

амаль нячутна загадаў: 

— Будзь тут. Калі праз некалькі хвілін не вярнуся, ідзеш да нашых, 

хаваецеся ў пушчы і зранку самі прабіраецеся ў Літарава. Я да вас далучуся. 
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Мсціслаў застаўся стаяць. Потым скеміў, што лепш прылегчы. І ледзьве 

ўладкаваўся пад кустом, як побач прайшлі дзве чорныя літары Зэ. А можа, дзве 

тройкі? 

— Чаго мы тут чакаем? Яны, пэўна, прайшлі ўжо дзве траціны шляху да 

Літарава! 

— Трыгон лічыць, што яны затрымаліся ля крыніцы. Ты бачыў, як паднялася 

вада! А вось заўтра мы іх тут і перастрэнем.  

Час, адведзены Лемантаром, выходзіў. Але вакол была цішыня, і Мсціслаў 

разумеў, што князь не папаўся, проста затрымліваецца. І тут нехта патузаў яго 

за нагу. Лемантар. Яны папластавалі на той бок дарогі і, толькі аддаліўшыся 

метраў на дзесяць у лес, падняліся на ногі.  

— Лягарытмяне. З дзесяць ваяроў спяць ля вогнішча, думаю, гэтулькі ж 

вартуе па лесе. На ноч трэба спыняцца ў гушчары, каб не напароцца на іхную 

варту,— падзяліўся думкай малады Валадар. 

— Я чуў размову дваіх. Яны ведаюць, што мы папраўлялі крыніцу: 

здагадаліся па значным пад’ёме вады. І лічаць, што мы дзесьці там начуем. 

Чакаць нас будуць заўтра. А мы… 

— А мы праскочым сёння!— падхапіў князь.— І хай яны ламаюць галаву, ці 

не засталіся мы жыць у вадзяніц! 

Задаволеныя, хлопцы прыцішана засмяяліся. І тут жа пачулі строгі вокліч: 

— Стой! Хто такія? 

— Лемантар,— падаў ціхі голас князь. 

— Прабачце, маршалку, не пазнаў,— гэта быў Ў.— Доўга не было вас… 

— Ціха падымай усіх. Тут непадалёк лагер Лягарытмы. Абыходзім яго і 

імкнемся адысці як мага далей,— Лемантар пачакаў, калі наблізяцца астатнія. 
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— Ідзем парамі. За метраў 50 адзін ад аднаго. Уважліва, каб не напароцца на 

патрулі. Праз гадзіну першыя падыходзяць да дарогі, спыняюцца і чакаюць 

астатніх. Хто ў цемры заблукае, ідуць зранку самастойна да скрыжавання дарог 

на Літарава і на Гукі, там паказальнік ёсць. Пачуўшы спераду шум, спыніцца і 

перачакаць. Пачуўшы шум ззаду, не вяртацца. Першыя — Мсціслаў і эМ з 

дзяўчынкай. Я пайду з апошнімі. Усім зразумела? Пытанні? 

Цішыня сведчыла, што ўсім усё зразумела. Мсціслаў аблізаў перасохлыя 

вусны. Сэрца грукала ажно дзесьці ў горле. 

— І апошняе,— Лемантар зрабіў крок да Мсціслава і паклаў яму руку на 

плячо.— Калі раптам нешта здарыцца са мной, ваш маршалак — Мсціслаў 

Цярэшка. 

Ніхто не сказаў ні слова супраць. Але і радасці ў вачох літараў асабліва не 

назіралася. 

— Наперад, Мсціслаў!— сціснуў ягонае плячо князь. Мсціслаў, не 

азіраючыся, асцярожна рушыў праз гушчар, эМ з соннай Касяй ішоў за ім след у 

след. 

Вось і паварот дарогі. Мсціслаў заглыбіўся ўлева. Ісці там было лёгка — 

дубы раслі рэдка. Але ж і ўбачыць іх было лягчэй. Таму, калі ізноў пачаўся 

хмызняк, хлопец уздыхнуў з палёгкай. Вось, здаецца, пад гэтай раздвоенай 

бярозай яны з Лемантаром раіліся. Значыць, тут самае небяспечнае месца. 

Далей яны будуць аддаляцца ад лагера Лягарытмы. 

Яны прамінулі яшчэ адну пятлю дарогі, трошкі зрушылі ўправа. Не маючы 

гадзінніка, Мсціслаў і паняцця не меў, колькі яны ідуць і калі спыняцца. 

— Колькі мы ўжо ідзем?— аднымі вуснамі спытаў ён у эМ. Той незразумела 

хмыкнуў. Мсціслаў сцяў зубы і рушыў далей. Раптам ён заўважыў, што неба 
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стала шэрым. Падымалася сонца. Ноч аказалася такой кароткай. Ці дастаткова 

аддаліліся яны ад стану ворага? Ці не кружляюць? 

— Ідзем да дарогі і спыняемся,— сказаў хлопец. 

Яны ўладкаваліся на мяккім лапіку моху. эМ з палёгкай ссадзіў з плячэй 

дзяўчынку. А праз хвіліну да іх далучыліся Бэ і Гэ. Вэ і Дэ падаспелі праз тры 

хвіліны, а адразу за імі выпаўзлі з кустоў, нібы змей і жук, Зэ ды Жэ.  

эР і кухар Ь паказаліся на дарозе. Кухар зусім задыхаўся, эР яго літаральна 

цягнуў. З імі ішлі Й ды Ў. Убачыўшы Мсціслава, Ў пабег проста да яго. 

Мсціслаў пералічыў вачыма жаўнераў. Не хапала эЛ, эН і маладога князя. 

Сэрца трывожна зашчымела, прадчуваючы бяду. Ён падняўся насустрач Ў. 

— Бяда!— паведаміў Ў, як толькі падбег бліжэй.— Апошняя група 

напаролася на патруль! 

— Як?— не паверыў Мсціслаў.— Дзе яны? 

Ў толькі сціснуў рукамі шапачку. Пэўна, так ён рабіў, калі быў у роспачы. 

— Загад князя быў не вяртацца. Мы толькі чулі, як эЛ ускрыкнуў. 

Патрульныя закрычалі, маўляў, хто там, і пабеглі. Потым нібыта страла 

прасвісцела. І зноў цішыня. 

— Чакайма,— вырашыў Мсціслаў.— Адпачывайце пакуль. 

 
Функцыюш Трыгон уважліва агледзеў месца, дзе патруль чуў нешта 

падазронае. Цяпер, калі развіднела, былі добра заўважныя паламаныя галінкі на 

кустах, праз якія ўцякаў невядомы звер, а можа, чалавек. Нейкая бурая плямка 

прыцягнула ўвагу ваяра. Над плямкай, ужо падсохлай, кружыліся мухі. А вось і 

яшчэ адна, і яшчэ… А вось і паламаная страла з акрываўленым наканечнікам. 
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— Ты дастаў яго, Кварта!— павярнуўся Трыгон да камандзіра групы, 

маладога вусача.— Малайчына! Але крыві зусім мала. Значыць, альбо драпіна 

несур’ёзная, альбо яго хутка перавязалі. Ого! Гузік. З прыгожай літарай Л. Іду ў 

заклад, уночы ты паляваў на маладога Валадара Маўляндыі! А значыць, мае 

разлікі правільныя. Праваждаўшыся з крыніцай, хлопчык рушыў на Літарава. 

Ведаць бы яшчэ, ці цяжка ён паранены. І куды адсюль падаўся — ці не назад у 

Пісьменск? Пахадзі тут крыху, Кварта, пашукай слядочкаў. А я пайду сустрэну 

чараўніка, каб на яго кадук. 

— І табе таго самага і па тым самым месцы, любы Функцый,— рыпуча 

засмяяўся Кальк Улятар, выходзячы з-за дрэва.— Вялікае шчасце, што я не 

пачынаю гікаць, калі ты мяне згадваеш ціхім добрым словам! Дык кажаш, 

малады князь паранены? Ты ўсё ж такі хочаш пасварыць мяне са старым 

Навукам. Хоць не забілі? 

— Цела пакуль няма,— змрочна агрызнуўся Трыгон.— А вы б, чараўнік, 

самі асцярожней паводзіліся. А то і да вас які сюрпрыз прыляціць! 

— Што я чую, Трыгоне? Ты апусціўся да пустых пагроз?— падняў бровы 

Кальк Улятар. 

— Не, я пра тую какашку, што скінула вам на плячо нейкая варона!- зласліва 

чмыхнуў генерал і павярнуўся да афіцэра: — Хадзем, Кварта, нічога ты тут не 

знойдзеш. 

 
— А куды твой брат сышоў? Туды, куды і мой тата?— унучка настаўніцы 

эН падышла да малодшага эМ. 
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— На вайну, куды ж яшчэ,— змрочна адказаў падлетак.— Каб я ведаў, з імі 

уцёк бы. Маці ўвесь час плача, а не плача, дык сварыцца. Бацька кухталя даў 

зранку, дасюль баліць. Жыцця ніякага не стала.  

— А яны калі вернуцца? Не казалі? 

— А вось выбавяць маладога князя, тады вернуцца. Ён іхны  маршалак, а 

маршалка бараніць трэба, яны прысягу давалі. А прысягу парушаць нельга. 

— А бабуля кажа, яны прысягу не маладому князю давалі, а старому, і таму 

можна было дома сядзець і нікуды не хадзіць,— эН прымерыла вянок. 

— Што гэтыя кабеты разумеюць!— эМ згледзеў на вуліцы эС і памахаў 

рукой.— Прысягу яны давалі Валадару Маўляндыі. Старога князя няма. Дзе ён 

— ніхто не ведае. Затое ёсць малады князь, Лемантар. Цяпер ён — Валадар, 

значыць, прысяга цяпер яму. 

— Лухту вярзеш. Прысяга была асабістая, бо літары служаць у асабістай 

ахове. І пакуль асабістую прысягу маладому князю не прынеслі, ніхто за яго 

ваяваць не абавязаны. Мне бацька казаў так!— малы эС скруціўся абаранкам і 

зноў раскруціўся.— А твайму брату-бандзюку проста кулакі свярбяць 

паваяваць! 

— Гэта твой брат — дэзертыр!— эМ падхапіў з зямлі пугу і апярэзаў эС, той 

аж завішчаў, але тут жа падхапіў камень і кінуўся біцца. 

— Ану, сцішыліся абодва!— шавец Ша, шырокі і дужы, схапіў за каўнер 

таго і другога і расцягнуў убакі.— Набраліся лухты! Табе што брат сказаў? Га? 

— Дапамагаць сям’і малочніка, пакуль эМ вернецца,— неахвотна прызнаўся 

эС. 

— А табе што брат казаў?— Ша злёгку страсянуў цыбатага эМ. 
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— Каб дапамагаў нашым бараніць мястэчка, калі нападзе Лягарытма, пакуль 

яго няма. 

— Жаўнеры патрэбныя і там, і тут. І дапамога вашая патрэбная! А вы як 

бабы дурныя, языкі параспускалі і за грудкі адзін аднога хапаеце! Што вашыя 

браты скажуць, калі даведаюцца? 

Падлеткі моўчкі адсопваліся. 

— Пусціце, дзядзька Ша, мы болей не будзем,— папрасіўся нарэшце эМ. 

— Так, не будзем,— падхапіў эС.— Я ішоў табе дапамагчы вады нацягаць 

скаціне. 

— А нам дапаможаце?— піскнула эН.— Мой тата на вайну пайшоў таксама.  

— Дапаможам,— важна абяцаўся эМ. 

  
Узышло сонца. Птушкі, кузуркі ды іншыя істоты пачыналі свой дзень. 

Маўляндыя, падавалася, жыла звычайным жыццём і ведаць не ведала ні пра 

якую вайну. 

Кухар Ь моўчкі раздаў кожнаму па кавалку хлеба. Мсціслаў сунуў скібу ў 

кішэню. Там нешта было. Хлопец успомніў, як выцягнуў з пяску мяшэчак, у які 

так і не зазірнуў. 

— Я зараз,— прамовіў ён і адышоў за кусты. Асцярожна расцягнуў 

гарлавіну мяшэчка, высыпаў усё на далонь. Два камяні, падобныя да дыяментаў, 

злёгку свяціліся таямнічым святлом. 

 — Дык вось вы якія, Дзяржаўныя Сімвалы Маўляндыі!— прашаптаў 

хлопец. Асцярожна схаваў усё ў мяшэчак, зашмаргнуў надзейна гарлавіну і 

павесіў найкаштоўнейшы скарб на шыю.  

— Ідуць!— выгукнуў Жэ. Мсціслаўка пабег на дарогу.  
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эЛ і эН ледзьве перастаўлялі ногі. На плячах у іх вісеў непрытомным грузам 

Лемантар. 

— Не кладзіце тут, цягніце ў лес,— Мсціслаў падхапіў юнака пад левую 

руку. Рука была халоднай, як лёд, і сіняй, нават чорнай. “Няўжо памёр?”— 

спужаўся хлопец. Але тут жа заўважыў, што князь дыхае, дый другая рука 

выглядала звычайна. Яны паклалі Лемантара на мох пад кашлатую яліну, і эЛ, 

адсопшыся, паведаміў: 

— У руку паранілі. Шмат крыві выцекла. Я павязку зрабіў, джгут наклаў, 

кроў спынілася. У мяне бацька лекар…  

Сапраўды, князева плячо было забінтаванае, на руку пад пахай быў 

накручаны скураны пас. Мсціслаўка пакутліва зморшчыў лоб. Бацька і маці 

нешта казалі пра джгуты… Вось! Джгут нельга трымаць неаслабна больш за 

гадзіну. 

— Даўно джгут наклаў?— спытаў ён.— Гадзіна прайшла? 

— Ды дзве прайшло, а мо і болей. Пакуль вас дагналі… 

— Здымай джгут. Толькі не адразу, аслабляй памалу. Ў, Й — на варту.  

Заклапочаны эЛ стаў распускаць джгут, а хлопец паклаў пальцы на згін 

халоднага локця. Вось і першы штуршок пульсу… Рука спакваля стала 

набываць жывейшы колер. Мсціслаў асцярожна размяў сябравы пальцы, і яны 

крыху пацяплелі. 

Напэўна, юнаку стала балюча, бо ён гучна застагнаў і апрытомнеў. Вочы 

слізганулі вакол трывожна і запытальна, перасохлыя вусны варухнуліся: 

— Усе?.. 

— Усе прыйшлі, Валадару,— Мсціслаў выпусціў руку.— Кухар, вады. 

Лемантар сеў. 
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— Жывы я, жывы,— прабурчаў ён у адказ на ўстрывожаныя позіркі 

жаўнераў.— Крыві крыху страціў, дык самлеў. 

Яму было відавочна няёмка, што знепрытомнеў. Прыбег Ь з пляшкай. 

Лемантар прагна глынуў… і закашляўся, аж да слёз. 

— Па… пярэджваць трэба! Што там — спірт? 

— Улюбёны каньяк князя Навукі!— з гонарам прамовіў Ь. 

— Вось яму і пакінь!— Лемантар асцярожна пагладзіў параненую руку.— 

Хто павязку рабіў? 

— Я, маршалку,— прызнаўся эЛ. 

— Тугавата. Давай здымай, хачу паглядзець, што там. Мсціслаў, у левай 

кішэні ў мяне нож. 

— А як зноў кроў свістаць будзе?— эЛ ажно збялеў. 

— І тады не свістала, і зараз не будзе,— адмахнуўся Лемантар. Бацькаў 

каньяк пайшоў яму на карысць. Дый боль у руцэ добра-такі паменшаў.— Вось 

бачыш, драпіна!  

Сапраўды, параненне выглядала не надта сур’ёзным. Нібы глыбока разадраў 

скуру нейкі востры сучок. 

— Дзе твой каньяк? Дай сюды!— загадаў юнак.— Добра, што не правую 

руку зачапіла. Лі, Мсціслаў. Каб хаця запалення не было.  

Мсціслаў асцярожна выліў некалькі кропель на рану, на скуру вакол. 

— До,— скрывіўся Лемантар.— Пакінь на потым. 

Калі эН прынёс ліст трыпутніку, Мсціслаў абмыў яго тым самым каньяком, 

заляпіў рану. Ь падаў палоску тканіны. І Мсціслаў наклаў першую ў сваім 

жыцці павязку. 

— Не цісне?— спытаў ён, як заўсёды пыталася мама. 
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— Добра. А цяпер — рушым далей, трэба адарвацца ад Лягарытмы,— 

Лемантар ускочыў на ногі, але пахіснуўся і ледзь не ўпаў.— Ды што са мной! 

І столькі крыўды і расчаравання было ў гэтым выкрыку, што літары палічылі 

за лепшае адсунуцца падалей. Мсціслаў успомніў: “Матузок развязаўся?” Тады 

Лемантар усё зразумеў, але дазволіў хлопцу, як кажуць, захаваць аблічча. І 

цяпер Мсціслаўка падняў вочы на маладога князя і ціха прамовіў: 

— Валадару, я вельмі стаміўся. Калі можна, давайце зробім кароткі прывал. 

— Прывал,— скамандаваў Лемантар і выцягнуўся на траве пад хвояй, 

пазіраючы ў сіняе неба. 

— Зараз хуценька паснедаем!— узрадаваўся кухар. Мсціслаў падышоў да 

літараў. 

— Князю добра было б чаго гарачага пад’есці. Калі ласка, раскладзіце 

вогнішча,— папрасіў ён. 

— Зробім,— адгукнуўся Дэ.— а вы адпачніце. Вы ж ста-мі-лі-ся! Паляжыце, 

пачакайце лягарытмянаў, яны вам бадзёрасці нададуць! Хіба яны не кінуліся па 

нашым следзе? Думалі, адна паненка ў атрадзе, а іх дзве!  

Дэ прысеў выдыгаючы, што вельмі смешна выглядала пры ягоных кароткіх 

ножках, і пайшоў па дровы. Астатнія літары моўчкі разышліся. Падышла Кася. 

Яна добра выспалася і згаладалася. 

— Мсціслаўка, дай гарэшкаў! Чаму ты такі сумны? 

— Ідзі, з Лемантаром пасядзі,— папрасіў брат.— Яго крыху паранілі… 

— Праўда?— акругліла вочкі Кася. І, не чакаючы адказу, пабегла да сябра. 

Мсціслаў накіраваўся да кухара. 

— Што дапамагчы, каб хутчэй было? 
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— У той бок цераз дарогу пойдзеце, там Жываслоўка бяжыць. Прынясеце 

вады. 

Мсціслаў узяў вядро і пайшоў у бок дарогі. 

— Асцярожней там,— крыкнуў услед кухар. З-за куста выйшаў Гэ. 

— Пайду, пасачу за ім. Прыкрыю, калі што. Досыць нам аднаго параненага, 

— і Гэ паправіў на спіне лук. 

 
Трыгон не пажадаў перакідацца, застаўся пры войску. Чараўнік вярнуўся ў 

Пісьменск. Можна было гэтак сама лёгка перакінуцца і ў Лікенбург, але Кальк 

Улятар даў сабе зарок не вяртацца, пакуль не развяжацца з маўляндскай 

гісторыяй. І хоць ніводная душа пра гэты абяцанак не ведала, стары не меў 

звычкі парушаць дадзенае сабе слова: калі не верыцт на слова самому сабе, каму 

ж тады верыць? Але і сядзець аднаму ў палацы абрыдла. 

— А ці не адведаць мне старога чорта Навуку,— сам сабе прамармытаў 

чараўнік, крануў камень і знік. Апынуўся ён каля высахлага векавога дуба. Дзве 

лічбы акурат налівалі ваду ў вядзерца і ад нечаканасці расплюхалі палову. 

— Як маюцца шаноўныя госці?— спытаў Кальк Улятар. 

— Што ім зробіцца,— адказаў Шасцёрка і не дужа ветліва прыбавіў: — 

Вашамосць. 

— Маладыя брыдкасловяць на ўвесь лес. Стары голасу не падаваў,— 

патлумачыў Дзявятка.— Але ж мы прыйшлі, ежу прынеслі ды сышлі. Што тут 

яны самі робяць — не вем. 

Шасцёрка прычапіў вядзерца да тонкага ланцужка і асцярожна спусціў у 

дупло. 

— Гэй, шаноўныя, забірайце вядро, пачапляйце сваё! 
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— Каб цябе маланка забіла!— зласліва гукнуў нехта знізу.— Цягні! 

— Як мяне маланка заб’е, дык вы будзеце ў гаўне па вушы і галодныя,— па-

філасофску заўважыў ахоўнік, вымаючы смярдзючае вядро і адпраўляючы наніз 

кошык з ежай.— То давайце пусты кошык. 

— І колькі ў вас цяпер тут… падапечных?— спытаў Кальк Улятар. 

— Пад хвояй двое забойцаў лічбаў, ім да скону сядзець. Яны ўжо 

ціхамірныя,— пачаў пералічваць Дзявятка.— Пад асінай адзін шпіён, Дыезоці, 

яго заўтра Актавій Гармонія збіраўся абмяняць на нашага шпіёна Арксіналя, і 

пад ліпай за абразу Вярхоўнага суддзі Эталона Крукапіса сядзіць ад пазаўчора 

наш мясцовы Паэт. Імя не памятаю. Але вы яго ведаеце: 

«16, 30, 28, 

2,2, 401…» 

— За абразу Вярхоўнага суддзі? І якую абразу? 

— Вершаваную, натуральна! Калі суддзя расставіў у прысвечаным яму 

вершы знакі дзеянняў замест косак, у кожным радку атрымаўся нуль! І 

Вярхоўны суддзя тут жа палічыў, што яго абазвалі круглым нулём!— 

патлумачыў Дзявятка. 

— І за гэта асудзіў?— не паверыў Кальк Улятар. 

— Не, асудзіў за нясплочаныя падаткі. 

— Якія ж з Паэта падаткі! Ён жа сваімі вершамі ні капейкі за ўсё жыццё не 

зарабіў! 

— Не зарабляць у нас можна, не забараняецца. А вось падаткі не плаціць 

забараняецца! З пазаўчорашняга дня,— паціснуў плячыма ваяр.— А Паэта 

адпусцяць, як толькі напіша выбачальны верш, у якім сума лічбаў будзе 999, а 

здабытак — 111. Ці наадварот… 
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— Цікава, мне аднаму падаецца гэта дурасцю?— прамармытаў чараўнік.— 

Добра, ідзіце. А я з вязнямі слоўцам перакінуся. 

Лічбы пасунуліся да ліпы, таксама ўжо добра падсохлай. Кальк Улятар 

падышоў да самага дупла. 

— Ізноў гэтая саланіна,— бурчаў нехта з маршалкаў.— Вы, бацька, маглі б і 

не кідацца на чараўніка! Плёну ніякага, а сядзець у Лікенбургу значна ўтульней! 

— Хутчэй бы ўжо гэтага дурня злавілі! Гэта праз яго мы тут апынуліся, дык 

хай бы і ён разам з намі тут пасядзеў!— прамовіў другі маршалак. 

Чараўнік пачакаў, ці не адкажа што-небудзь стары князь. Але той маўчаў. І 

тады загаварыў Кальк Улятар. 

— Гэй, Навука, ці чуеш? 

— Чаго табе,— змрочна азваўся князь. 

— Слухаю я тваіх сыноў і думаю: можа, не твае? Мала што паскудныя, дык 

яшчэ і мазгоў бракуе. 

— Гэй, вы там не надта абражайце!— выкрыкнуў маладзейшы голас. 

— Памаўчы, Аркушу,— загадаў Навука.— Чараўнік, я гэтых дваіх лепей за 

цябе ведаю, не турбуйся. 

— Дык яны маіх турбот не вартыя, лепей я табе пра трэцяга раскажу. З ім 

дык турбот хапае. 

— А што з ім? Хіба злавілі?— абыякавым тонам спытаў князь. Але Кальк 

Улятар добра ведаў, што стаіць за той абыякавасцю. 

— Ён, хлопец твой, трэці дзень водзіць за нос самога Функцыя Трыгона!— 

чараўнік захіхікаў.— Ды так спрытна, што я ўжо і кінуў бы яго лавіць. Але 

думаю я, што Сімвалы ў яго. Не знайшоў іх Функцый у той схованцы. 

Паслухай, князь. Хлопца ўночы ледзь не застрэлілі. Трыгон думае, нават 
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паранілі. Прашу цябе, калі ты схаваў Сімвалы — скажы, не даводзь да бяды. Бо 

не сёння дык заўтра зловяць яго, і добра, калі жывым-здаровым… 

Князь адказаў не адразу. 

— Ды не хаваў я! Калі мне было хаваць ды навошта? А хлопца майго ты 

яшчэ злаві… 
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ГЛАВА ДЗЯСЯТАЯ 
 

 

 

Хата з краю — з высокім плотам, 

ваўкарэза шалёны брэх. 

Перасцярога каваным ботам душыць у горле смех. 

Сонцу цесна ў шыбах закратаваных, 

вецер скавыча ў каляным калючым дроце. 

Цьмяныя блікі вачэй схаваных — міма праходзьце! 

Ды рукі ў кайданках, унутрана апраўданых, 

ніколі не стануць рукамі творцы. 
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— Тата, тата, нехта скаламуціў Жываслоўку!— маленькая Ю ледзь не 

плакала.— Дзе ж мы будзем ваду браць… 

— Бацька, я пайду, зірну, што там,— жаўнер Ю ужо перапрануўся з 

чырвонай формы ў хатняе і зусім не выглядаў на грознага ваяра.— Хадзем, 

стрыбаўка малая, паказвай, што там здарылася. 

— Доўга за сцяной не баўцеся,— крыкнуў стары Ю.— Час цяпер 

неспакойны! 

— Я хацела пакупацца, я там штодзень купаюся, а там плыве розная 

брыдота!— скардзілася Ю.— І трава, і кара, і галлё, і шышкі! І вада мутная 

зусім! Вось, паглядзі сам! 

Ю спусціўся між кустоў ляшчыны да вады. Халодныя, сярдзітыя хвалі, 

сапраўды, неслі смецце. 

— А ці глыбока тут учора было? 

— Ды не, я ўброд пераходзіла. 

Ю падабраў доўгую сухастоіну, прамацаў глыбіню і засмяяўся: 

— А цяпер табе тут з ручкамі схавацца! Паднялася вада і чысціць рэчышча, 

выносіць смецце прэч. Хадзем, усіх парадуем: палеткі сохнуць не будуць, 

адужала нашая Жываслоўка! 

 
Жываслоўка з ручая стала рэчкай. Скаламучаная вада сплыла, і цяпер праз 

халодныя хвалі відаць было на дне кожную пясчынку, на адваяваных беражках 

— кожную смарагдавую травінку. З-пад ног выскачыла вялікая жабка і 

плюхнулася ў ваду. 

Мсціслаў памыў твар, напіўся і, чарпнуўшы вады, заспяшаўся назад, нават 

не адчуўшы, што Гэ сочыць за ім. Вогнішча ўжо палала. Прыстроіўшы вядро 
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над агнём, хлопец пайшоў да князя. Лемантар прыветна махнуў яму здаровай 

рукой. 

— Сядай, дружа. Як там, па той бок дарогі, цішыня? 

— Цішыня,— пацвердзіў Мсціслаў.  

— Малайчына, што Гэ паклікаў з сабой. Заўсёды добра, калі ёсць каму 

прыкрыць,— пахваліў князь.— І дзякуй за перадышку. Сам хоць трохі адпачыў? 

— Ага,— няпэўна адказаў Мсціслаў. Не хацелася яму, каб праз яго атрад 

яшчэ затрымліваўся.— А ці далёка да Літарава? 

— Каб ісці дарогай, да вечара дайшлі б,— упэўнена сказаў Лемантар. І, 

павярнуўшыся ў бок вогнішча, крыкнуў: — Бэ і Гэ! 

Ваяры падбеглі. 

— Як толькі падмацуецеся, хадзіце наперад. Дарогай не ідзіце, каб не 

напароцца на каго. Бэ, пасылаю цябе, бо ў крайнім выпадку твой барабан далёка 

чуваць. На скрыжаванні з дарогай на Гукі чакайце нас. 

— Будзе зроблена, маршалку,— Гэ і Бэ пайшлі да вогнішча. 

— Ты сядзі, я табе прынясу пад’есці,— сказала Кася князю і пабегла да Ь. 

Мсціслаўка дагнаў яе, спыніў за руку. 

— Слухай, ён усё ж такі Валадар краіны. Кажы яму “вы”. Ёсць жа этыкет, у 

рэшце рэшт.  

— Ён — мой сябар!— катэгарычна адказала Кася і пабегла проста да кухара. 

Мсціслаў прыстроіўся ў канец чаргі. 

— Мне на траіх.  

— Глядзі, не лопні,— паздзекваўся Дэ.  

Роўна паўтары секунды Мсціслаў вагаўся, што адказаць. І прамаўчаў.  
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Рагатка Ў вытыркалася над кустамі, шукаць яго не спатрэбілася, а вось Й 

давялося вышукваць. Мсціслаў двойчы абышоў крывую алешыну, ля якой стаяў 

жаўнер, пакуль той сам не паклікаў: 

— Мяне шукаеш? 

— Вазьміце, падмацуйцеся. Неўзабаве здымаемся. Ці ўсё ціха? 

— Ціха. Анікога,— Й пачаў хуценька сёрбаць.— Як князь Лемантар? 

— Усё добра. Смачна есці. 

Кася прабегла з пустымі міскамі, па дарозе паказаўшы брату язык. Хлопец 

бачыў, як яна залезла на свайго вернага «каня» эМ. 

 
Выведка не падавала знаку, Лемантар спакойна ішоў наперадзе, і 

Мсціслаўка расслабіўся, пазіраючы па баках. Раптам ён улавіў нейкі рух 

спераду злева, за кустамі. Адным скачком апынуўся за тоўстай хвояй, 

асцярожна вызірнуў… 

Так і ёсць. Наперадзе, за кустамі, стаяла маленькая літарка Пэ, можа, яму па 

пояс, у смешных штоніках і хвартушку. Яна трымала за руку яшчэ меншага эЛ, 

які забаўна пераступаў тонкімі ножкамі. Больш нікога побач не было. Хлопчык 

ціха выйшаў з-за хвоі, падышоў да дзяцей — а ён чамусьці не сумняваўся, што 

гэта былі дзеці — і наўмысна гучна трэснуў галінкай. Малыя спалохана 

азірнуліся. 

— Што вы тут робіце?— спытаў Мсціслаў. Дзяўчынка Пэ жаласна 

шморгнула носам. Маленькі эЛ — Мсціслаў вырашыў, што гэта хлопчык — 

таксама шморгнуў, відаць, за кампанію. 

— Вы заблукалі?— спытаў хлапец і прысеў перад малымі на кукішкі, каб 

вочы глядзелі ў вочы. Дзеці заківалі. 
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— А куды вам трэба? У Літарава? 

Дзеці заўсміхаліся і зноў заківалі. 

— Мы ідзем у Літарава. Пойдзеце з намі?— спытаў Мсціслаў. І, не чакаючы 

адказу, узяў дзяцей за тоненькія ручкі і пайшоў на дарогу. Пераступаючы 

паваленыя карчы, хлопец заўважыў, што дзяўчынка накульгвае. 

— Баліць ножка?— спытаў ён і прысеў.— Давай да мяне на плячо. А ты — 

на другое. 

Літаркі павіслі на ім. Яны былі зусім лёгенькія і цёплыя. Мсціслаў, 

асцярожна прытрымліваючы іх за ножкі, дагнаў хвост сваёй калоны. Лемантар 

спыніўся на скрыжаванні і слухаў даклад выведнікаў. Мсціслаў ціха стаў на сваё 

месца. У гэты момант князь павярнуўся да шыхта. 

 — Жэ і Зэ, наперад. Мсціславе, адкуль трафеі? 

— З лесу, Валадару. Ідуць у Літарава, заблукалі, дзяўчынка ножку 

пашкодзіла. 

Жаўнер эЛ кінуўся да Мсціслава, схапіў маленькага эЛ, прыціснуў да сябе, 

хутка зашаптаў: 

— Лапушка… Ластаўчанятка… 

— Тата!— запішчаў маленькі і з гонарам азірнуўся: — Тата! 

Ваяры зарагаталі. эЛ павярнуўся да камандзіра. Той пасміхаўся. 

— Нясі ўжо! Ды рушым хутчэй. Другое не тваё? 

— Не, гэта пляменніца сіняга Пэ, дачка паляўнічага Пэ,— сказаў эР.— 

Добрая дзяўчынка, палахлівая толькі. 

— Хадзем. Мсціслаў, калі стомішся, эН панясе малую,— Лемантар 

павярнуўся і пайшоў наперад, эЛ з сынам паскакаў за ім. Маленькая Пэ абхапіла 

Мсціслава за шыю і задрамала. 
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А Лемантар спяшаўся. Прывалы былі кароткія, пераходы доўгія. Мсціслаў 

пасля бяссоннай ночы знясілеў. Даўганогі эН дагнаў камандзіра. 

— Хлопец знямогся. Загадайце, каб падвезлі яго, хоць бы трохі паспаў.  

— Мсціслаў,— гукнуў князь.— Давай эН малую. Жэ цябе паднясе. Што за 

ноч нас чакае, невядома, таму твая задача — спаць. 

 Хлопец азірнуўся на Жэ, той выгнуў рукі крыху назад.  

— Забірайся і кладзіся. Будзеш як у гамаку. 

Мсціслаў моўчкі падпарадкаваўся і ўмомант заснуў.  

Дэ незадаволена забурчаў: 

— Цягаем з сабой немаўлятка! Стамілася яно, калыску яму трэба! Я таксама 

стаміўся, можа, мяне хто паднясе? 

Лемантар пачуў яго, спыніўся, паказаўшы першаму шыхту, каб працягвалі 

рух, і знакам паклікаў Дэ з калоны. Дрывасекаў сын падышоў. Князь пачакаў, 

пакуль аддзяленне схаваецца за паваротам, і павярнуўся да байца. 

— Цябе я паднясу,— здаровай рукой Лемантар ухапіў Дэ за бакавінку і, 

падняўшы над зямлёй, так што таму заставалася толькі вісець галавой наперад, 

паволі пайшоў за аддзяленнем.— І калі ты не спыніш сваіх выбрыкаў, то занясу 

куды падалей ды выкіну. Надакучыла служба — трымаць не стану. Але сварак і 

скандалаў трываць не буду. Адпачыў, немаўлятка? Ножкамі пойдзеш? 

— Дзякуй, адпачыў. Дазвольце ў шыхт?—  не падымаючы вачэй, буркнуў 

Дэ, апынуўшыся на зямлі. 

— Я згодны з табой, што дзецям не месца на маршы. Але гэтым дзецям няма 

куды падзецца. Іхная бяспека залежыць ад нас. А ты — дарослы,— Лемантар 

пацёр параненае плячо і рушыў за калонай. 
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— Тата, што вы робіце?— Сшытак ужо некалькі хвілін як чуў хуткае 

дыханне Вялікага Князя, але ў цемры разабрацца не мог. Ціхі шоргат і дыханне, 

час ад часу рып дошак. Хвіліна амаль поўнай цішыні — і зноў тое самае. 

— Здагадайся,— крыху задыхана прамовіў князь. 

— Ды я ўжо дзесяць хвілін спрабую здагадацца,— прызнаўся малады 

князь.— Гімнастыка? 

— Далучайся,— прапанаваў з цемры бацька.— А то ўкарчанееш. 

— Няма ахвоты пакуль,— Сшытак перакуліўся на другі бок. Яму хацелася 

мець у запасе яшчэ пару бакоў, бо голыя дошкі лежака ўжо намулялі ўсе 

косткі.— А навошта вам? 

— Каб спаць лепей. Каб апетыт быў. Каб час бег. Каб думкі дурныя 

прагнаць. Каб выйсці адсюль чалавекам, а не руінай. Каб вам прыклад падаць, 

калі хочаш,— падобна было, што паміж фразамі князь робіць чарговыя высілкі, 

але што за практыкаванне, у цемры было незразумела. 

— Браце, а давай разамнемся. Хто больш,— падаў голас Аркуш.— Праўда, 

бацька добрую ідэю падаў. Тут звар’яцееш, калі не забаўляцца. 

— Давай,— без вялікай ахвоты пагадзіўся Сшытак.— Што рабіцьмем? 

— Адціскаймася,— прапанаваў Аркуш. Пэўны час чуваць было толькі 

сапенне.— Пяцьдзясят тры. 

— Сорак сем. Ты выгуляў. Прысядаем?— Сшытак адчуў азарт. Інтрыгі 

дадавала цемра, у якой толькі па дыханні можна было ўведаць, што і твой 

супернік гэтаксама стараецца, раз за разам, колькі ёсць моцы... 

— Сто дваццаць,— Сшытак паваліўся на дошкі.— Колькі ў цябе? 

— Семдзесят,— прамовіў брат.— Твая ўзяла. Прэс умацуем? 



  

175 

 

— Давай,— цягліцы разагрэліся, сэрца білася хутка і радасна, цела 

адгукалася на практыкаванні. Спіна змакрэла, валасы ліплі на лоб.— Слухай, я 

лічыць забыўся. 

Бацька са свайго месца ледзьве гучна засмяяўся. 

— Гэта нічога. Твой брат і рабіць забыўся. Ляжыць ды пыхціць, каб табе не 

сумна было. 

— Гэта ідэаматорная трэніроўка, — не разгубіўся Аркуш.— Я сабе ў думках 

уяўляю, як цягліцы напружваюцца і расслабляюцца. 

— Тады ты выгуляў,— засмяяўся Сшытак. 

— Як заўсёды,— заўважыў Аркуш.— Не, я спёкся на прысяданнях. Ты 

малайчына. 

 
Дарога наперадзе ўпёрлася ў браму Літарава. Жаўнеры захваляваліся. 

Лемантар загадаў спыніцца за паўсотні метраў. Мсціслаў саскочыў на дол, 

падзякаваў Жэ. 

— Мсціслаў, вазьмі дзяцей да сябе. Астатнім быць напагатове,— і Лемантар 

адзін пайшоў да брамы. 

Юнак быў за пяць крокаў, калі над брамай на муры паказаўся сівавусы Ка ў 

хвартуху і з молатам у руцэ. 

— Вечар добры,— павітаўся Лемантар, адкідаючы з твару даўгія валасы. 

— І вам добры вечар, малады княжа. З чым прыйшлі?— варожым тонам 

пачаў каваль.— Хавацца ў нас надумалі? 

— Па дапамогу да вас прыйшоў,— сур’ёзна і стрымана прамовіў князь.— Ці 

пусціце нас у горад? 

— Вас аднаго пусцілі б, княжа. Але вы — з войскам. Ідзіце, куды йшлі. 
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— Сюды йшоў. Не супраць вас ваяваць, а разам з вамі. 

— А мы не ваюем, княжа. Мы — незалежныя ад Маўляндыі, і з Лягарытмай 

у нас мір. Тыя літары, што да вас пайшлі, больш не нашыя жыхары. Яны 

ведаюць гэта, выбар свой зрабілі свядома. Нам балюча было іх адпускаць, але 

яны лічылі сябе абавязанымі вас ратаваць. Гэта іхная справа. Жаўнеры 

Маўляндыі ў наш горад не ўвойдуць,— каваль Ка азірнуўся.— Я правільна 

кажу, літары ? 

— Так, усё так! Хай ідуць сабе куды хочуць, а да нас не лезуць! Маўляндыя 

нам нічога добрага не зрабіла!— пачуліся галасы з-за мура. 

Лемантар моўчкі слухаў. Азірнуўся на сваіх. Ваяры глядзелі на яго. 

Мсціслаў стаяў, трымаючы за рукі літарак. Лемантар махнуў яму рукой. 

Мсціслаў падхапіў Пэ на руку і разам з маленькім эЛ пабег да князя. 

— Лекар, хадзі сюды!— паклікаў Ка.— Зірні, гэта ж твой унук! І старой Пэ 

ўнучачка… Князь, што вы робіце, гэта ж дзеці! Дзе вашае сумленне!— стары 

каваль грэбліва сплюнуў. Усхваляваны эЛ, сівабароды, увесь у белым, забег на 

мур. 

— Княжа, прашу вас… Адзіны ўнук… два дні шукаем… 

Лемантар падхапіў эЛ за ножкі, асцярожна перадаў на сцяну.  

— Дзеду!— запішчаў малеча, боўтаючы стройнымі ножкамі. І раптам 

паказаў на купку ваяроў у зялёным: — Тата! 

Лекар з дзіцём спусціўся за мур, а адтуль чуўся ўжо лямант старой Пэ: 

— Дзе яна, мая любая! Што з ёй зрабілі вырадкі?! 

Лемантар узяў з рук Мсціслава дзяўчынку Пэ і перадаў кавалю Ка. 

— У малой ножка баліць. І спужалася. Бывайце здаровы,— кінуў ён і 

пайшоў прэч.  
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На сцяну подбегам падняўся сівы эЛ. 

— Валадару, пачакайце! Што з рукой вашай? Дазвольце паглядзець… 

— Я не ваш Валадар. Вы — вольныя, я ад свайго слова не адступаўся,— 

гучна, каб чулі і ягоныя ваяры, адказаў князь. Яны ўжо былі калі атраду. І дадаў 

ужо толькі для жаўнераў:— Хадзем туды, бліжэй да лесу, там спынімся і 

пагаворым. 

Яны моўчкі прайшлі амаль пад самымі мурамі. Жыхары Літарава глядзелі на 

маладых сыноў, а тыя спакваля, крадком, кідалі позіркі на сваякоў. Лемантар 

больш не азірнуўся і толькі злёгку крануў рукой вернага эЛ, калі з-за сцяны 

данеслася тоненькае: “Тата! Дзеду! Тата!”  

Яны спыніліся ў пералеску, нябачныя ані з дарогі, ані з гораду. Лемантар 

скамандаваў прывал, але жаўнеры толькі збіліся ў гурт. Мсціслаў і Кася сталі 

побач з князем. Людзі насупраць літараў. Стаялі і маўчалі. 

— Сядзьма,— нарэшце прамовіў Лемантар і першы апусціўся на траву. Усе 

селі. 

— Нас не пусцілі ў горад, бо войска Маўляндыі не можа ўвайсці ў 

незалежнае Літарава,— загаварыў Лемантар.— Дарэмна я спадзяваўся, што 

літары падтрымаюць мяне. Наш атрад занадта малы, і весці баявыя дзеянні мы 

не можам, я не маю права затрымліваць вас. Я распускаю гвардыю Вялікага 

Княства Маўляндыі. Вы вызваленыя ад прысягі, можаце ісці дамоў. Вас 

прымуць. Дзякуй, што былі са мной... 

Лемантар падняўся і пайшоў, амаль што пабег прэч. 

— Што нам рабіць?— спытаў эЛ у Мсціслава. Той крыху памарудзіў, але 

нічога прыдумаць не змог. 
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— Ідзіце ў Літарава. Мы застаемся з ім. Ён адзіны, каго мы ведаем. А вы 

ідзіце. У вас там сем’і. 

— А ты не ведаеш, Дзяржаўныя Сімвалы ў князя?— шэптам спытаў эЛ. 

— Не, у яго няма. А што?— насцярожыўся Мсціслаў. 

— Я хачу адкрыць табе таямніцу, бо ты выратаваў майго сына. Калі Ахоўнік 

Летапісу сцісне ў руцэ Адвечны Летапіс ды Агністы Прамень і прамовіць хоць 

якое слова, усе літары гэтага слова з’явяцца перад ім, дзе б яны ні былі. Князь 

вызваліў нас ад прысягі, але прысяга Адвечнаму Летапісу — гэта назаўжды. 

Скажы яму гэта, калі раптам Сімвалы апынуцца ў яго,— і эЛ адышоў да сваіх. 

— Перадай князю,— выступіў наперад Вэ,— што мы гатовыя ісці з ім, хай 

толькі пакліча. Зразумела, мы гаворым за сябе саміх. 

— Я перадам. І вы звяртайцеся, калі што. Гэта я і за сябе, і за яго кажу. Ён 

вам не здрадзіць, як і вы яму не здрадзілі. 

Літары гуртом пайшлі ў бок Літарава. А дзеці — у той бок, куды пабег 

Лемантар. Праз некалькі хвілін Кася ўбачыла яго пад тонкай бярозай. Юнак 

сядзеў, ашчаперыўшы калені і апусціўшы на іх галаву. Дзяўчынка падбегла да 

яго, пагладзіла па плячы і прашаптала: 

— Не плач, калі ласка. 

— Валадары не плачуць, Кася,— падняў галаву Лемантар.— Што мне з вамі 

рабіць? Вось-вось сюды заявіцца  Функцыюш Трыгон альбо сам Кальк 

Улятар… А можа, пайсці ды здацца самому?  

— Давай, слушная ідэя,— падхапіў Мсціслаў.— Будзеш сядзець у турме 

разам з бацькам ды братамі, там і пакормяць, і напояць. Адказнасці ніякай, 

небяспекі ніякай, адпачнеш, сіл набярэшся, а можа, і розуму… Ёсць толькі адзін 

момант. Валадары не здаюцца. 
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— Які з мяне Валадар! Ані войска, ані падданых! Пусты Пісьменск з 

дзясяткам лягарытмянаў — вось усе мае ўладанні. Хоць бы Сімвалы былі са 

мной… 

— Яны з табой,— Мсціслаў выцягнуў з-пад кашулі мяшэчак.— Вось. Я 

выпадкова знайшоў іх у пячоры. А разглядзеў, што гэта, толькі нядаўна. 

У цішыні малады князь працягнуў руку і ўзяў Сімвалы. Нават праз брудную 

тканіну ўспыхнула чароўнае ззянне. 

— Валадары не здаюцца,— ціха сам сабе прамовіў князь.— Я, Валадар 

Вялікага Княства Маўляндыі, Вялікі Князь Лемантар, прысягаюся быць 

абаронцам сваёй краіны ад усіх ворагаў, яўных і таемных, да скону маіх дзён.  

Камяні ўспыхнулі і згаслі. Магчыма, гэта значыла, што прысяга прынятая. 

Лемантар паглядзеў на дзяцей. 

— Мсціслаў, маю да цябе просьбу. Падумай, перш чым адказаць. Адмовіш 

— злаваць не буду. Летапісу патрэбны Ахоўнік. Той, хто гатовы бараніць 

Сімвалы нават цаной жыцця. І той, каго, як і Валадара, слухаюцца Адвечны 

Летапіс і Агністы Прамень. 

— Я гатовы,— адразу адказаў Мсціслаў.— Я рабіў бы гэта і так… 

— Мсціслаў Цярэшка, з гэтага моманту ты — Ахоўнік Летапісу. Так сказаў 

Валадар Маўляндыі, і будзе так,— Лемантар перадаў мяшэчак Мсціславу, і ў 

тую ж секунду камяні зноў успыхнулі — на момант. 

 
 — Яны прайшлі паўз ваш лагер цэлай калонай,— бушаваў  Функцыюш 

Трыгон.— Вы што, усе спалі? 

— Генерал, не было ніводнага чалавека і ніводнай літары !— бараніліся 

лягарытмяне. 
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— Што вы мне кажаце, калі вось іхныя сляды! Яны нават не палічылі 

патрэбным хавацца! Вось адбіткі Лемантара, ён ішоў спераду і крыху ўбаку. А 

вось ягоны памочнік — след выразны, ён ішоў апошні. А паміж імі — палова 

алфавіта! 

— Ды мы крыху не дайшлі да гэтага месца, не бачылі слядоў. Проста 

Лемантар выйшаў з лесу на дарогу акурат перад тым, як мы спыніліся на 

прывал. Ягоны прывал быў вунь там — нават папялішча яшчэ цёплае!— 

апраўдваўся Кварта.— Мы яго дагонім перад мястэчкам! 

— А калі не дагонім? Калі яго пусцяць і зачыняць браму?— раз’юшыўся 

Трыгон.— Хто будзе штурмаваць — ты? Нас тры дзясяткі, а літараў — поўнае 

мястэчка! І ўся гвардыя Маўляндыі зараз апынецца там. 

— Спадзяваўся б я на твой спрыт,  Функцый, так бы і было,— Кальк Улятар, 

як звычайна, узнік зніадкуль проста за спінай генерала. Той ажно падскочыў, а 

чараўнік працягваў, насупіўшы сівыя бровы: 

— Падымай сваіх лайдакоў. Калі князь ужо ў мястэчку, пачняце штурм. А 

тым часам з Памежнага лесу падцягнуцца рэзервовыя. Яны ўдараць па мястэчку 

з іншага боку. Калі Рада гэтага Літарава не разумее, што такое быць 

нейтральнымі, хай літары атрымаюць сваё. І ўсё ж,  Функцый, пастарайся 

паспець. Бо вайну лягчэй запаліць, чым патушыць. 

— Пад’ём!— зароў Трыгон. Ускочыў на інтэгра.— Праклятая сакрэтнасць! 

На звычайнай вайне мы дагналі б яго за лічаныя хвіліны! Але перапалашылі б 

наваколле на пяць кіламетраў.  

 
Падышоўшы да Літарава, яны здалёк пачулі, як бразнула завала. У 

прыцемках ужо і не разабраць было, каго ўпусцілі местачкоўцы. 
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— Спыняймася,— прамовіў Трыгон.— Паспрабуем запатрабаваць выдачы 

княскага сынка. 

Чорнай віхурай падляцеў ён да брамы на сваім інтэгры. 

— Гэй, варта! Паклічце вашых начальнікаў! 

— Мы самі сабе начальнікі. Што вам трэба?— пачулася з-за брамы. 

— Мы ведаем, што вы далі прытулак князю Лемантару. І патрабуем выдаць 

яго нам! Іначай мы возьмем мястэчка штурмам!— выкрыкнуў Трыгон.— Вы 

прысягнулі трымаць нейтралітэт, значыць, вы не маеце права дапамагаць 

Маўляндыі супраць Лягарытмы! 

— Князя тут няма,— каваль Ка падняўся на мур.— Ідзіце сваёй дарогай. А 

як паспрабуеце штурмаваць — у нас знойдзецца чым адказаць. Між іншым, 

Лягарытма абавязалася не нападаць на нас, калі мы будзем незалежныя ад 

Маўляндыі. Няўжо вашае слова каштуе так мала? 

— Я даю вам паўгадзіны. Калі князь не выйдзе, пачынаю штурм,— адказаў 

Трыгон і паскакаў прэч. 

— Ну што, сыне, ці не казаў я, што ад гэтага Лемантара нам адны 

непрыемнасці?— каваль Ка ўздыхнуў.— Кліч усіх. Быў бы князь тут — выдалі 

б, і клямка. А як яго тут няма — няма каго і выдаваць. Будзем бараніцца. 

— Бацька, зялёны эЛ казаў, што Лемантар застаўся ў лесе. Можа, 

паспрабуем пераканаць яго здацца? Нашто нам кроў праліваць?— прамовіў 

сярэдні Ка.— Ці проста падказаць Лягарытме, дзе ён? 

— Мы пакляліся быць нейтральнымі, сыне. Значыць, не дапамагаем ані 

Маўляндыі, ані Лягарытме. Кліч нашых. Хай рыхтуюцца да абароны. 

Да мура падышлі бацька і сын эЛ. 

— Што здарылася, кавалю?— спытаў лекар эЛ.— З кім ты тут перагукаўся? 
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— Ды Лягарытма дае нам паўгадзіны на выдачу маладога князя. Штурмам 

пагражаюць,— развёў рукамі Ка. 

— І што ты ім адказаў? 

— Адказаў як ёсць, а яны не вераць. Можа, і праўда, паслаць каго да князя, 

хай здасцца ім, яны і супакояцца!  

— Не будзе такога!— закрычаў малады эЛ.— Што ён вам кепскага зрабіў?  

— Кліч сваю кагорту, сыне,— загадаў стары лекар эЛ.— Рыхтуймася да 

абароны. І галосных папярэдзіць трэба… 

— Галосныя ўжо тут!— нараспеў прамовіў чырвоны А.— Сустрэнем, як мае 

быць! 

— Можа, частку байцоў адправіць на другі бок мястэчка?— спытаўся лекар 

у каваля. 

— Не, не варта. Тут іх два дзясяткі жаўнераў — замала, каб штурмаваць з 

двух бакоў,— запэўніў Ка.— Дадзім ім адпор, дык пашкадуюць, што палезлі! 

 
А  Функцыюш Трыгон чакаў толькі сігналу ад падмацавання, якое ішло з 

Памежнага лесу. І вось над лесам замігцела яркая зорка, узляцела, расцвіла ды 

апала долу. Трыгон задаволена хітнуў галавой і прамовіў адно толькі слова: 

— Рушылі! 

Шэраг лічбаў падхапіў свежассечаную таўшчэзную хвою і пабег наперад, 

паскараючы крок. Абаронцы Літарава пачулі ўдар дрэва ў браму. 

— Літары, наваліся!— закрычаў А і першы ўпёрся ў браму. Каваль вызірнуў 

з-за мура. Тут жа каля ягонага вуха прасвісцела страла. Ка схаваўся, але паспеў 

убачыць, што ланцужок чорных постацяў бяжыць туды, дзе дарога падымаецца 

невялічкім узгоркам. Лягарытмяне адыходзілі, каб паўтарыць таран... 
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— Што цяпер будзем рабіць?— спытала Кася.— Цямнее.  

Валадар Маўляндыі павярнуўся да яе. 

— Ты, мусіць, галодная… 

— Рэстаранаў я тут не бачу,— хмыкнула Кася,— палявая кухня з’ехала ў 

Літарава. Якая карысць хацець есці! Вой, там! Ці чуеце? 

Дзяўчынка выцягнула руку ў кірунку ад Літарава. Тут і хлопцы пачулі крокі. 

Цэлы атрад ішоў пералескам не хаваючыся. Неразборлівыя галасы, хруст галля 

пад нагамі набліжаліся проста да іх. 

— На ўскрайку спыняемся і даем ракету. Генерал Трыгон пачынае, пакуль 

ён адцягвае ўвагу на сябе — мы бярэм мястэчка з гэтага боку. І запомніце: 

нашая мэта — малады князь, жывы,— чалавек, які гэта казаў, нават і не думаў 

прыцішваць голас.  

Ахоўнік Летапісу і Валадар Маўляндыі перазірнуліся. Лемантар махнуў 

рукой у бок Літарава і стаў асцярожна прабірацца да ўскрайку пералеска. Дзеці 

ішлі за ім. Шум ад іхных крокаў глушылі крокі байцоў Лягарытмы. 

— Пабяжым да мястэчка,— ціха шаптаў Лемантар.— Як пачуеце шыпенне 

за спінай, падаем долу і чакаем, пакуль не згасне ракета. Тады бяжым далей, 

кожны як мага хутчэй. Будуць іншыя ракеты — робім тое самае. Сустракаемся 

ўжо пад мурам. Нашая задача будзе прыцягнуць увагу літараў да другога пункту 

атакі. 

Пабачыўшы наперадзе прагал, малады князь з усяе змогі паімчаў да 

мястэчка. Дзеці несліся следам, хоць памалу і адставалі. І раптам за спінай 

пачулася змяінае шыпенне. 
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— Падай!— крыкнуў Мсціслаў і ўбачыў, як знікла постаць Лемантара, якая 

цьмяна маячыла наперадзе. Азірнуўся. Касі ў змроку не было відаць. Значыць, 

ляжыць. 

Над галавою расцвіла зорка. Высвеціла ўсё да апошняй купіны, і хлопец 

падумаў, што яны бачныя ўсяму свету як на далоні. Ён чакаў крыкаў, нечага 

накшталт “Вось яны! Трымайце!” Але раптам згусцілася цемра. І ён пабег 

далей. Вось і муры Літарава. Лемантар спрабуе пералезці… не, завысока. 

Аднекуль з іншага боку даносяцца крыкі. Там  Функцыюш Трыгон пачаў 

штурм. 

— Нам бы сюды хоць пару літараў прыцягнуць,— прашаптаў князь, з 

трывогай азіраючыся. 

— Мсціслаўка, успомні, што табе эЛ казаў! Летапіс прыцягвае літараў!— 

задыхана пракрычала Кася, падбягаючы да хлапцоў. 

— Ці зможаш?— князь азірнуўся назад. Там па полі ішлі лягарытмяне. 

— Змагу,— рашуча адказаў Мсціслаў. Ён прыгадаў, што сказаў эЛ: сціснуць 

камяні і прамовіць слова. 

— Тады я цябе падсаджу, і ты, як толькі апынешся за сцяной, зробіш гэта. 

Нагой на калена, каленам на плячо, і вось ужо Мсціслаў выпрастаўся на 

плячах сябра, а верх сцяны быў яшчэ высока над ім. Не ўчапіцца. 

— Трошкі вышэй бы,— папрасіў хлопец. 

— Трымайся за сцяну, правую нагу на далонь, раз, два, тры!— Лемантар 

выштурхнуў руку ўгару, і Мсціслаў узляцеў да грэбня сцяны, ўчапіўся пальцамі 

за грэбень, з апошніх сіл стаў падцягвацца… 
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— Закідвай калена,— параіў знізу князь. Мсціслаўка ўскараскаўся наверх і 

азірнуўся. Лягарытмяне прайшлі палову шляху ад лесу да мястэчка. А Лемантар 

нават Касю падаць сюды не зможа… 

— Хутчэй! Спусціся і пачынай!— загадаў знізу малады Валадар. Мсціслаў 

сціснуў мяшэчак з Сімваламі. Побач былі прыступкі. Хлопец кінуўся ўніз. 

— Бяжыце на дапамогу!— прашаптаў ён першае, што прыйшло ў галаву, з 

усяе моцы аберуч сціснуўшы мяшэчак. Тут жа перад ім апынуліся зялёныя Бэ, 

Жэ, Дэ, эМ, Гэ, сінія Цэ, Пэ, чырвоныя А, Я, Ы, Е, О ды У.  

— Лягарытмяне падыходзяць ад Памежнага лесу. Трэба даць ім адпор,— 

загадаў Мсціслаў літарам. 

— Хто ты такі!— абурыўся Дэ.— Ты не можаш нам загадваць! Ідзі прэч, 

пакуль я цябе не выкінуў за мур! 

— Я — Ахоўнік Летапісу Мсціслаў Цярэшка. Загадваю вам прыкрыць гэты 

ўчастак сцяны ад нападу лягарытмянаў,— Мсціслаў бягом узляцеў на сцяну. 

Лемантар стаяў тамсама. Ён павярнуўся тварам да чужынцаў, паклаў руку на 

корд і чакаў. Кася тулілася да яго. 

— Трэба дапамагчы ім падняцца,— Мсціслаў павярнуўся да эМ, які 

ўстрывожана глядзеў уніз побач з ім. 

— Вяроўкі няма,— развёў рукамі эМ.— Драбіны шукаць… 

— эН!— крыкнуў хлопец, сціснуўшы камяні ў далоні. Зялёны эН апынуўся 

на сцяне.— Ты можаш знайсці драбіну? 

— Лёгка,— запэўніў эН.— Пэ, Цэ, давайце, як у маленстве! 

Цэ зачапіўся хвастом за сцяну, рукамі схапіў за ногі эН, той схапіў за ногі 

Пэ, і яны звесіліся ўніз. 

— Валадар, лезьце,— крыкнуў Мсціслаў.  
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Лемантар азірнуўся, радасна пасміхнуўся і, падхапіўшы адной рукой 

дзяўчынку, узляцеў драбінаю наверх. 

— Не тырчыце на муры,— крыкнуў ён.— у іх ёсць лучнікі. 

— У нас таксама,— гэта падышоў стары Э, сам падобны да нацягнутага лука 

са стралой.— Вітаю Валадара Маўляндыі. Камандуйце, княжа, і пачувайцеся як 

дома. 

— Дзякую, дзядзька,— адгукнуўся Лемантар.— Пакажам ім! Лучнікаў на 

сцяну, а я зірну, што там з абаронай брамы. Не хапала яшчэ пусціць Трыгона ў 

мястэчка праз галоўны ўваход! Мсціслаў, за старэйшага! 

— Камандуйце, пане Ахоўніку,— падбадзёрыў стары Э,— зараз тут будзе 

горача! 

— Нам трэба штосьці, чым адпіхваць драбіны, а таксама камяні і вар, каб 

абліць тых, хто пад самым мурам,— нерашуча прамовіў Мсціслаў. Што ж яшчэ 

ён чытаў у кніжках пра асаду і штурм замкаў? Ён падумаў яшчэ крыху.— 

Шчыты, каб бараніцца ад стрэл.  

Літары слухалі ўважліва, але не рушылі з месца. 

— Дазвольце, я вам крыху дапамагу, пане Ахоўніку,— пасміхнуўся Э. І тут 

жа стаў сур’ёзным і гаркнуў на ўвесь голас: 

— Сінія, кіпяціце вар, зялёныя, нясіце камяні, чырвоныя, бярыце на ўсіх 

шчыты.  

Літары разбегліся хто куды. Э паляпаў Мсціслава па плячы, зняў са спіны 

лук і падняўся на мур. 

  
Чараўнік Кальк Улятар утаропіўся на мур, па якім падымаўся Лемантар. 
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— Ай ды князь!— усклікнуў ён.— Вось гэта спрыт! Гэй, Квінта, а вашыя 

лічбы змогуць зрабіць мне такую драбіну, каб я па-каралёўску годна ўвайшоў ў 

мястэчка з чорнага ходу? 

— Вярхоўны Чараўнік, Трыгон адкрые вам парадны ўваход,— сышоў ад 

адказа лягарытмянін.— Вы ж не збіраецеся лезці ў самае пекла? 

— Пабачым,— прамовіў Кальк Улятар.— Але ж сюрпрыз нам сарвалі, 

прычым у самы апошні момант. Баюся, сёння з парадным уваходам у Функцыя 

не атрымаецца. Мне патрэбны малады князь Лемантар, а зусім не папялішча на 

месцы Літарава. Зірні, Квінта, а хлопчык таксама тут! Збраяносец маладога 

князя і ягоны дарадца! Глядзі, камандуе. 

— Гэй, Чацвёрка, падстрэліш хлапца на муры?— павярнуўся лягарытмянін 

да лічбы, падобнай да Ч. 

— На тры-чатыры!— весела адгукнуўся баец. Але раней, чым страла 

заспявала ў палёце, сіні Пэ перадаў Ахоўніку шчыт. Мсціслаў прыкрыўся, 

страла адскочыла, і малы Ахоўнік са шчырым здзіўленнем вызірнуў: што там 

грукнула? 

— Не ваш сёння дзень, спадарове,— задумліва паківаў галавой Кальк 

Улятар.— Але пачынайце штурм. Што нам яшчэ застаецца. 

Тры чорныя фігуры пабеглі па драбінах, упёртых у край мура. Але тут з-за 

грэбня вызірнуў Чэ і чапялой адштурхнуў драбіну, другую… 

— Лучнікі, не падпускайце да драбін!— скамандваў Квінта.— А вы ўпірайце 

не так строма, каб бегчы было лягчэй!  

Мсціслаў чуў каманды чорнага ваяра. Напружана абдумваў, што рабіць. 

— Не паказвайцеся над сцяной… Добра было б скінуць штосьці цяжкое, каб 

пераламіць драбіну… 



  

188 

 

— А я вось гэтага злыдня скіну,— чырвоны У счакаў, пакуль ваяр Пяць 

падымецца на самы верх, і, выскачыўшы з-за сцяны, абедзвюма рукамі ўдарыў 

таму ў грудзі. Пяцёрка кумільгнуўся, пачуўся трэск і енк. Э скарыстаў момант і 

выпусціў стралу ў таго, хто трымаў другую драбіну. 

— Пад мур!— гаркнуў чорны Квінта,— Там стрэлы не дастануць!  

Мсціслаў убачыў Пэ і Цэ, байцы валаклі рондаль, ад якога валіла пара. 

Следам матухна Пэ і старэнькая эН неслі выварку. І ў самы той момант, калі 

Квінта нешта хацеў давесці сваім байцам, за каўнер лягарытмянам паліўся 

кіпень.  

— Глядзі, глядзі, не спадабалася!— закрычала матухна Пэ.— Завішчэлі, што 

парсюкі няскрэбеныя!  

Абодва бакі прыпынілі страляніну, прыкрыўшыся шчытамі. Мсціслаў 

напружана сачыў за ворагамі: што яшчэ прыдумаюць? Раптам бакавым зрокам 

ухапіў кароткую зялёную ўспышку. Азірнуўся ў той бок і ўбачыў высокую 

чорную постаць, удвая вышэйшую за кожную з літараў. Чужынец хутка знік за 

рогам бліжэйшага дома. Мсціслаў саскочыў са сцяны і пабег за ім. 

 
— Сюрпрыз не атрымаўся, Квінта!— чараўнік Кальк Улятар блізка не 

падыходзіў.— Стойце тут, рабіце выгляд, што збіраецеся з сіламі. А я 

прагуляюся па мястэчку. Як не вярнуся, чакайце ўказанняў Трыгона. 

— Чорт бы пабраў гэтага чараўніка,— прабурчэў Квінта, засланяючы вочы 

ад зялёнай успышкі.— Гэй, не лезьце блізка.  

 Вярхоўны Чараўнік узнік у далёкім куце пад сцяной і, пераканаўшыся, што 

на гэтым баку князя няма, паспяшаўся доўгай вуліцай да местачковай брамы, 

дзе яшчэ кіпела бойка. Чорная вопратка дапамагала яму быць непрыкметным, і 
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літары не звярнулі на яго ўвагі. Але адна маленькая постаць саскочыла з 

прыступак на дол і памкнулася следам за чараўніком. 

Кальк Улятар спыніўся ў ценю бліжэйшага да брамы дома і агледзеўся. Тут 

жа яму стала зразумела, чаму Функцый Трыгон яшчэ не прабіўся ў мястэчка. 

Супраць тарана местачкоўцы пад камандай Лемантара нагрувасцілі барыкаду з 

цяжэзнай мэблі. І цяпер са сцяны трымалі абарону ад нешматлікіх лічбаў, 

кідаючы ў іх камянямі з брукаванкі. Усіх лучнікаў Лемантар адаслаў на 

дапамогу Мсціславу, бо атрад Функцыюша быў значна меншы за свежыя 

рэзервы Лягарытмы. 

Малады Валадар з лёгкім шчытом у левай руцэ і важкай цаглінай у правай 

ускочыў на самы верх барыкады, замахнуўся, паслаў цагліну ў галаву Трыгону, 

які ледзь паспеў прысесці. І раптам успыхнула зялёнае святло. Лемантар 

пахіснуўся і стаў завальвацца на спіну. Упаў на шафу, скаціўся ніжэй, і, 

сарваўшыся з нейкай шыфаньеркі, бразнуўся на разабраную брукаванку ў пяці 

кроках ад чараўніка. Кальк Улятар прыбраў руку з каменя. Святло згасла. 

Чорная постаць прысунулася да непрытомнага князя, але тут Мсціслаў, не 

помнячы сябе, кінуўся наперад і ўсёй вагой штурхнуў чужынца. Пераляцеўшы 

цераз цела Лемантара, Кальк Улятар урэзаўся ў буфет, дастаў па галаве палічкай 

і раней, чым навакольныя літары паспелі хоць нешта зразумець, знік, нібыта яго 

і не было. 

Хлопец жа сам ад свайго штуршка адляцеў назад, але не пабіўся і, 

зразумеўшы, што Вярхоўны Чараўнік Лягарытмы ўцёк, падпоўз да князя. Той 

быў жывы, але непрытомны. Кроў з рассечанага брыва залівала твар, і Мсціслаў 

успомніў словы бацькі: “Рана на брыве можа быць нікчэмная, паўсантыметра, а 

крывяніцца будзе як з зарэзанага парсюка”.  



  

190 

 

Адшукаўшы выпадковую ў ягоных кішэнях рэч — насоўку, Мсціслаў 

заціснуў рану, каб спыніць кроў. 

— Што з  маршалкам?— спытаў эЛ, які цягнуў абаронцам цэглу.— Жывы? 

— Упаў з барыкады. Жывы,— адказаў Мсціслаў.— Як у вас? Страты ёсць? 

— У сіняга Ка прастрэленая рука, а сіні Пэ зламаў нагу, спатыкнуўся на 

сходах. Астатняе — не вартыя ўвагі дробязі. 

— Яны адступаюць!— крыкнуў нехта са сцяны.— Атрады аб’ядналіся і 

адыходзяць у Памежны лес! 

— Перамога!— закрычала Кася. Мсціслаў зусім забыўся на яе і цяпер 

спалохана азірнўся: ці не пацярпела? 

— А я ў іх з лука страляла!— пахвалілася Кася, спусціўшыся з барыкады.— 

Праўда, толькі ў шчыт пацэліла. 

— Добра, што яны ў цябе не пацэлілі,— адгукнуўся брат. Вакол сталі 

збірацца літары. За некалькі хвілін усе даведаліся, што князь жывы, хоць і 

паранены. 

— Ну што, паваявалі, пара і пад’есці,— бадзёра сказаў нехта над галавой у 

Мсціслава.—Па хатах, хлопцы. 

За паўхвіліны вуліца стала пустой. Мякка свяціліся вокны дамоў, цішыню 

парушалі толькі конікі. Мсціслаў, які спрабаваў разварушыць непрытомнага 

Лемантара, падняў галаву.  

— А дзе ўсе? 

— Па хатах разышліся,— адказала Кася.— Нас з параненым кінулі, а самі 

пайшлі. 

— Слухай, ён на зямлі ляжыць, гэта зусім нядобра,— Мсціслаў падняўся, 

прайшоўся ўдоўж барыкады. Дзверкі на адной з шыфаньерак ледзьве трымаліся 
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на адной шрубе. Мсціслаў адарваў іх і прыцягнуў да параненага. Удваіх яны 

перакацілі князя на дзверкі. 

— Сядзі побач, я пайду шукаць дапамогі. 

 
— Ці ёсць хто дома?— Мсціслаў пагрукаўся ў бліжэйшую хату. Ніхто не 

адказаў. Усярэдзіне сціхлі размовы. Хлопец тузануў за ручку. Дзверы былі 

шчыльна замкнёныя. 

— Хадзем далей,— сам сабе загадаў Мсціслаў і ўзбег на ганак суседняй 

хаты. 

— Чаго вам трэба? Ідзіце, куды йшлі!— пачуў ён. 

— Ідзі прэч, а то вазьму чапялу, мала не будзе!— заверашчаў старэчы голас 

з трэцяй хаты. 

 У нейкай хаціне хлопца прыстрашылі сабакам. Дзесьці ўжо не было 

святла… Абышоўшы амаль усё мястэчка, Мсціслаў вярнуўся ні з чым. 

Кася нешта казала, седзячы на зямлі. Мсціслаў убачыў, што Лемантар 

апрытомнеў, і ўзрадаваўся да слёз. 

— Як вы, Валадару? 

— Галава трашчыць,— прызнаўся той.— А так нібыта жывы. Што 

адбылося? Ці пацэліў я ў Трыгона? 

— Не-е, ён прысеў,— Кася засмяялася.— Але раззлаваўся страшэнна. 

Плюнуў і загадаў усім адыходзіць, пакуль гэты маўляндскі хуліган не 

раструшчыў каму-небудзь галаву. Так і сказаў! 

— Не магу зразумець, чаму я ўпаў. Ці хто з вас бачыў? 

— Гэта Кальк Улятар. Ён узнік тут раптам і вас зачараваў. Нібы сцягнуў да 

сябе. Думаю, хацеў забраць вас і знікнуць. Але яму перашкодзілі, і ён уцёк… 
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— Якая сціпласць,— хмыкнуў нехта ў цемры. На святло выйшаў каваль 

Ка.— Хлопец, так ты ў генералы не праб’ешся. Бачылі б вы, княжа, як гэты 

верабей наляцеў на таго крумкача з Лягарытмы. Кальк Улятар ад нечаканасці 

пералякаўся, як уляцеў у шафу, так і чараваў адтуль, дагары нагамі, каб хаця 

жывым сысці! Не здзіўлюся, калі і рэбры ў яго добра памятыя!  

Мсціслаў апусціў галаву. Кожнаму прыемна, калі яго хваляць. Але ён не мог 

забыцца, як іх з князем не пускалі ў мястэчка, дый кагадзе амаль у кожнай хаце 

адмовілі ў дапамозе. Каваль Ка азірнуўся і гукнуў у цемру. 

— Гэй, лекар, дзе ты там? Тут Валадару Маўляндыі дапамога трэба. 

— Іду, даражэнькія, іду,— задыхана адгукнуўся з цемры стары эЛ. Каваль 

схіліўся над Лемантаром. 

— Паслухайце, княжа. Вы — чалавек малады, але, з усяго відаць, разумны. 

Памяркуйма, як нам з вамі быць… 

Лемантар з цяжкасцю сеў. 

— Няма пра што размаўляць. Вас я зразумеў з першага разу. Мы сыходзім, 

каб вы маглі захаваць нейтралітэт. Толькі першы раз вам гэта не дапамагло. 

— Затое нам моцна дапамаглі вы, княжа,— падаў голас шавец Ша, які 

незаўважна падышоў з цемры.— Мы, літары, добрыя майстры і адважныя 

байцы, але без разумнага камандзіра мы слабыя ваякі. Каб не вы ды ваш 

намеснік, тут была б ужо Лягарытма. 

— Заставайцеся, княжа, у Літараве. Куды вам ісці. А тут узначаліце 

гарадскую варту, і вам прытулак, і нам спакой,— намаўляў Ка.  

Лемантар зрабіў яшчэ адно намаганне і падняўся, схапіўшыся за плячо 

Мсціслава. 
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— Не ведаю, хто яны такія, але начальнікам варты ў іх Валадар Маўляндыі. 

Гучыць — няма чаго й дадаць. Не, дзякуй вялікі! Я… 

Мсціслаў падхапіў сябра, які пахіснуўся. Тут жа збоку князя падтрымаў 

лекар. 

— Ні слова больш, княжа, вам трэба ў ложак. Астатняе — потым… 

— Давайце да мяне!— прашалясцеў Ша.— Я цяпер адзін жыву, два пакоі 

вольныя. 

— Да канца вуліцы ці дойдзеце, княжа?— занепакоена спытаў лекар.— Ці 

лепей мы вас аднясем? 

— Ад Пісьменска дайшоў неяк,— прашаптаў Лемантар. А ўголас адказаў: — 

Дзякуй, больш нічога не трэба. 

Лекар зрабіў крок убок. 

— Дзядзька, дзе вас знайсці, калі што?— спытаў Мсціслаў. 

— Вунь той дом. Ён цяпер цёмны, не відаць. Паміж жоўтым акном і 

аранжавым. У кожную пару буду рады бачыць,— і эЛ расплыўся ў цемры. 

— Адпачывайце, княжа, яшчэ пабачымся,— каваль Ка нырнуў у цёмны 

завулак. 

— Вось мы і прыйшлі, дзеткі,— шавец Ша падняўся на ганак, адчыніў 

дзверы і запаліў святло.— Праходзьце сюды, а я збяру павячэраць. 

У пакойчыку стаялі тры ложкі. Напэўна, раней тут быў дзіцячы пакой. 

Перш-наперш Мсціслаў зацягнуў на вокнах шэрыя фіранкі. Лемантар узяў 

крэсла, каб сесці, але хлопец спыніў яго: 

— Валадару, вы лепей адразу на ложак. Калі стане блага, я вас потым не 

перацягну. Як рука? Кашулю сцягнеце? 

— Я дапамагу,— падбегла Кася. 
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— Мсціславе, прынясі папіць, калі ласка,— папрасіў юнак. Хлопец выйшаў з 

пакоя, а калі вярнуўся з кубкам вады, Лемантар ужо спаў. 

— Ну вось, павячэраў,— Мсціслаў сам выпіў ваду, паставіў кубак на столік 

ля вакна.— Трэба хоць чаравікі з яго зняць… 

— Ідзіце, дзеткі, вячэраць. Я тут сам,— шавец Ша спрытна абхапіў 

параненага доўгімі рукамі і, уклаўшы на бок, стаў распранаць. 
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ГЛАВА 

АДЗІНАЦ-

ЦАТАЯ 

 

 

 

 

 

 Плача, скуголіць, скавыча ды ўсхліпвае, 

стогне, скрыгоча, надрыўна рыпіць, 

вісне, рагоча, іржэ ды хіхікае, 

плёскае, крапае, звонка цурчыць, 

цінькае, свішча, стракоча, чылікае, 

клацае, ляскае, цокае, хрумстае, 

яўкае, брэша, сычыць альбо рыкае, 

грукае, пляскае, лопае, тупае, 

шорхае, шастае, шморгае, шмыгае 

ці навакольнай звініць цішынёй 

рознагалосае і шматлікае Тое, што мовы не мае сваёй.  
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— Шашлык. Шпінат. Шкваркі,— пералічвала Кася.— У куце шалі. На 

варштаце шыла і шарыкі. На вешалцы шапкі ды шалікі. Тут многа слоў на Ша. І 

мэбля дзіўная — на трох ножках, як Ша, толькі перакуленыя. А колькі ботаў 

тут… 

— Бо я — шавец, шыю боты,— прамовіў Ша з пакоя.— І бацька мой быў 

шавец, і дзед.  

— А дзе вашая сям’я, дзядзька Ша?— спытаў Мсціслаў. 

— Сын пайшоў вандраваць. Як вярнуліся нашы з Пісьменска, дык адразу і 

сышоў, сказаў, хачу свет паглядзець. Вось хвалююся, каб не напаткаў па дарозе 

лягарытмянаў. А вы як дабіраліся?  

— З прыгодамі,— Кася запхнула за шчаку апошні кавалачак хлеба.— 

Тройчы нас чужынцы ледзь не схапілі. Але мы іх падманулі. Толькі чаму вы нас 

адразу ў мястэчка не пусцілі? Магла бяда здарыцца і з намі, і з вамі. 

— Добра тое, што добра скончылася,— уздыхнуў Ша. 

— Невядома яшчэ, ці яно напраўду скончылася,— прабурчаў з поўным 

ротам Мсціслаўка.— Ці далёка тыя злыдні адышліся. І дзе чараўнік. Трэба на 

ноч варту паставіць… 

— Добрая думка, пане Ахоўніку. Ды толькі ўсе спяць ужо. Дзе ты каго 

знойдзеш,— развёў рукамі шавец. І тут на ганку пачуліся крокі. 

— Шавец, адчыняй! 

— Іду,— шавец Ша пусціў у хату сівога пузатага Вэ.— А вось і пан 

вартаўнік! Праходзьце! 

— Добры вечар у хату!— Вэ уважліва агледзеў дзяцей, павярнуўся да Ша.— 

Як малады князь? 

— Спіць, турбаваць не варта. 
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— А з кім жа тады… — пачаў быў Вэ, але Мсціслаў вылез з-за стала. 

— Са мной. Я Ахоўнік Летапісу Мсціслаў Цярэшка. Замяшчаю Валадара на 

час хваробы. 

Вэ з хвіліну выпрабавальна глядзеў на хлопца, той не адвёў вачэй. Тады 

стары вартаўнік загаварыў да рэчы. 

— Пане Ахоўніку, баюся, спачываць не пара. Чужынцы могуць вярнуцца ў 

кожны момант. Трэба дзяжурства. Адзін я добра спраўляўся ў спакойныя ночы. 

Цяпер жа трэба мець сур’ёзную варту. 

— Але ж ці пагодзяцца… Спаць, пэўна, ляглі… 

— Калі цяпер вы — маршалак, вам і камандаваць. 

— Добра,— Мсціслаўка сціснуў у руцэ Сімвалы, але тут жа раскрыў далонь 

і ўдакладніў: — Пяцёх даволі? 

— Так, даволі,— пагадзіўся Вэ.— Вы толькі прызначце, а размяркую я іх 

сам. І майго клічце, заўтра выспіцца. 

— А, Бэ, Вэ, Гэ, Дэ,— пералічыў хлопчык. Сонныя літары ўзніклі перад ім. 

А быў у начным каўпаку, Бэ хутаўся ў коўдру, Гэ быў з мылам у руцэ, а Дэ 

моцна прыціскаў да сябе падушку. Толькі Вэ, нібыта і чакаў, што яго выклічуць, 

быў у форме і з мечам на поясе. 

— Што здарылася, Ахоўніку?— злосна прабурчаў Дэ.— Чаго вам не спіцца? 

— Пойдзеце разам з панам Вэ на дзяжурства. За тры гадзіны вас зменяць,— 

Мсціслаўка стараўся гаварыць упэўнена, але атрымалася не вельмі. 

— Ідзіце самі! Я спаць пайшоў!— Дэ хацеў выйсці з пакоя, але хлопец 

зразумеў, што гэтага дапусціць нельга. 

— Дэ, застаньцеся,— загадаў ён ціха. Жаўнер вухам не павёў, ідучы да 

парога. Мсціслаў сціснуў у руцэ Летапіс, хацеў вярнуць ваяра супраць волі, але 
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раптам перадумаў. “Не сілай, а розумам”,— кажа прымаўка. Ён мусіць быць 

разумнейшым за літару. 

— Спадарства, я абраў вас на першую змену не таму, што вы першыя ў 

алфавіце,— пачаў Мсціслаў. Дэ спыніўся. 

— А чаму ж? 

— А — ахоўнік, абаронца, адважны, адданы. Бэ — бясстрашны, бадзёры, 

баявы, ды яшчэ і барабаніць умее. Вэ — верны, валявы, дый патомны вартаўнік, 

Гэ — гнуткі, годны, гарачы, галавы не шкадуе. Дэ…  

Мсціслаў не любіў Дэ, і адчуваў, што і той яго не любіць. Але зараз ён з усіх 

сіл шукаў добрыя словы для пятага ваяра. 

— Дасціпны, дбайны, добразычлівы… 

— Ну, наконт добразычлівага ты, хлопча, паспяшаўся,— буркнуў Дэ.— Чаго 

сталі? Хадзем. Лягарытма не спіць. Глядзіце, пане Ахоўніку, каб змена не 

праспала. 

Мсціслаў перавёў дух. Праўду кажуць людзі: добрае слова і кошка цэніць. 

Але трэба было прызначыць яшчэ дзве змены. 

— Е, Ё, Жэ, Зэ, І,— выклікаў ён. І тут жа зразумеў, што на Е ды Ё ён столькі 

слоў не прыдумае. Але пачуўшы, што першая змена ўжо заступіла на варту, 

жаўнеры спрачацца не сталі. Хлопец шчыра падзякаваў ім і папярэдзіў, каб за 

тры гадзіны памянялі сяброў. Заставалася трэцяя змена. 

— Й, Ка, эЛ, эМ, эН,— паклікаў ён. Жаўнеры апынуліся перад ім. эН ды Й 

нібыта і не клаліся, а вось Ка ледзьве трымаўся на нагах, а рука была 

перавязаная. 

— Прабачце, я забыўся, што вас паранілі,— засмуціўся Мсціслаў.— Ідзіце, 

адпачывайце. Хто яшчэ пацярпеў? 
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— Пэ нагу зламаў,— адказаў Ка.— Спатыкнуўся на сцяне ды ўпаў. Астатнія 

цэлыя. Дабранач, пане Ахоўніку, дзякуй, што вызвалілі. Зараз з мяне ваяр ніякі. 

— Тады я сам з вамі пайду,— вырашыў Мсціслаў.— Толькі вы, эМ, зайдзіце 

па мяне, я гадзінніка не маю… 

— Дамовіліся, пане Ахоўніку,— падміргнуў эМ.— А пятай раніцы буду ў 

вас. 

Літары сышлі, і шавец уладкаваў дзяцей спаць. А калі Мсціслаўка 

прачнуўся, была ўжо дзясятая гадзіна. Ён праспаў сваю варту! 

— Чаму ж эМ не прыйшоў! Я ж прасіў… — хлопец быў у роспачы. 

— Ён прыйшоў. Перадаў, каб вы не турбаваліся: замест ваяра Ка пайшоў 

ягоны брат, кушнер Ка,— супакоіў малога Ша.— Ідзіце снедаць, вашая 

дзяўчынка ўжо на стол сабрала. 

 
Да самай раніцы Вярхоўны Чараўнік Кальк Улятар не мог заснуць. На стале 

мігцела газніца, але святла амаль не давала. І калі развіднела, Кальк Улятар 

падняўся са свайго выгоднага крэсла і падышоў да вакна. Шырокі медны 

паўабруч сціскаў памятыя рэбры, і хоць дыхаць так было лягчэй, ды ляжаць 

аказалася нязручна. І цяпер мурашкі пабеглі па баках, узмацняючы 

раздражненне старога. “У маладосці і не заўважыў бы такой дробязі. Гады, 

гады... І чаго ты, стары корч, палез у бойку,— дакараў ён сам сябе.— Толькі 

абняславіўся перад маўляндцамі. Цяпер гэты хлопчык падумае, што… Ай, хай 

думае, што хоча. Я не магу чакаць долей зручнага выпадку. Яшчэ некалькі год, і 

не будзе каму запісаць гісторыю яе жыцця. Каму прыйдзе ў галаву згадаць 

старога чараўніка, які не здолеў пакінуць па сабе добрых дзяцей ды ўнукаў. Не, 

сам, толькі сам, усё жыццё сам.”  
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Але было гэтае начы і нешта іншае, даўно забытае: тое захапленне бойкай, 

якое адчуў на хвіліну Кальк Улятар, здзівіла яго. І ад гэтага было яшчэ больш 

прыкра, што маладосць даўно прайшла.  

Функцыюш Трыгон анічога такога не адчуваў. Яшчэ поўны сіл, звыклы да 

поспехаў, першы ваяр Лягарытмы ў душы меў вялікую злосць на “старога 

штукара”: авантура з нападам на Літарава наўрад ці застанецца невядомай Радзе 

Лягарытмы. А выкраданне Вялікага Князя Маўляндыі — і пагатоў. І цяпер, 

шпарка ідучы калідорам палаца, ён больш за ўсё хацеў пачуць, што аперацыя 

завершаная, князь Навука праз гадзіну будзе вызвалены, ваяры вяртаюцца ў 

Лягарытму. 

Чараўнік стаяў ля вакна. “Не спіцца старому чорту”,— падумаў з’едліва 

Трыгон і гучна прамовіў з парога: 

— Дабрыдзень, вашамосць! Што мусім рабіць далей?  

— Здавацца на літасць маладога князя!— павярнуўся стары.— Рыхтуйся, 

пойдзеш на перамовы! 

Трыгон раззалавана ляпнуў цяжкой далоняй па стале, перакуліўшы газніцу. 

Ягоныя мары завяршыць паход расталі пад здзеклівым позіркам старога. 

Перамовы! Калісьці даўно, у маладосці, Трыгон зрабіў страшную памылку. І 

цяпер Кальк Улятар меў волю над ім, самым грозным ваяром Лягарытмы. Волю, 

якую Трыгон не мог адпрэчыць. Казаць старому чараўніку насуперак мог. А 

зрабіць — не. 

— Не да жартаў. Яны скалечылі пяць найлепшых маіх ваяроў, яшчэ трое, і 

сярод іх — Квінта, атрымалі сур’ёзныя апёкі. Я не магу пакінуць гэта 

беспакараным. Альбо я цягам бліжэйшых дзён вазьму Літарава, альбо ганьба 

прымусіць мяне падаць у адстаўку! 
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— Ну што ты, Функцый. Дзе ж тут ганьба!— лагодна адказаў чараўнік.— 

Вось я дык зганьбіў сябе спрэс. Стаяў за спінай Лемантара за два крокі, і мала 

што нічога не паспеў зрабіць, дык ледзьве ўцёк! Старэем мы з табой, Функцый. 

Пара даваць дарогу маладым. 

— Не, я пакуль пенсію не зарабіў,— Трыгон узяў сябе ў рукі, толькі чорныя 

вочы сыпалі іскры нянавісці.— Уночы мае жаўнеры пачнуць падкоп пад сцяну. 

Пастаўце нам магічную абарону, каб ніхто выпадкова на нас у лесе не 

натыкнуўся. 

— Ты хочаш капаць ад Памежнага лесу? Там жа больш за палову 

кіламетра,— недаверліва прамовіў чараўнік. 

— Пяцьсот шэсцьдзясят чатыры цэлыя трыста дваццаць тысячных метра ад 

крайняга дрэва напрасткі. Не, я пакуль пры сваім розуме. Я не збіраюся сядзець 

у Маўляндыі да зімы. Вы нас перанесяце ў бліжэйшы лес, з якога дарога вядзе 

да брамы. Там і пачнем. Адзінаццаць метраў дванаццацць сантыметраў агораем 

як-небудзь. Я маю там апынуцца ўжо сёння ўночы. Калі вашамосць не 

супраць,— Трыгон пакланіўся і выйшаў. Кальк Улятар бязгучна засмяяўся.  

— Зацяўся, ваяка! Хоць, можа, гэта і да лепшага. За пару дзён усё 

вырашыцца, і можна будзе скончыць недарэчную варажнечу паміж  княствам 

літараў і рэспублікай лічбаў. Я нават гатовы прасіць прабачэння ў Вялікага 

Князя Навукі — зразумела, пасля таго, як атрымаю Адвечны Летапіс ды 

Агністы Прамень,— мармытаў стары. І раптам падняўся на ногі.— А ці не 

наведаць мне сваіх дарагіх вязняў? Хоць не, не трэба. Недаўна ж быў. А то 

будуць думаць, што Вярхоўнаму Чараўніку Лягарытмы і клопату іншага няма, 

апроч як да іх бегаць. Лепей наведаю Літарава. 
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Падняўшыся на сцяну (а сходы з яе пачыналіся акурат за шаўцовым домам), 

Мсціслаў ды Кася апынуліся амаль за тры метры над наваколлем. 

— Глядзі, вось той лес, адкуль прыйшлі лягарытмяне,— хлопец некалькі 

хвілін напружана ўзіраўся ў лясны гушчар, але не заўважыў нічога падазронага. 

Яны пайшлі нешырокім, але роўным грэбнем сцяны і нарэшце змаглі 

разгледзець Літарава — невялічкае мястэчка вольналюбівых літараў. 

Цэнтральная вуліца рассякала Літарава на дзве няроўныя часткі. Па той бок, 

дзе жыў шавец Ша, дамы стаялі даволі рэдка, кожны дом абкружаў невялічкі 

садок, але платоў не было. Акуратныя сцежкі дазвалялі прайсці ад галоўнага 

пляца мястэчка да вузкай вулачкі, што аббягала Літарава пад абарончым мурам. 

Ля брамы дзеці ўбачылі кузню, адкуль чуваць быў звон жалеза.  

Іначай выглядала супрацьлеглая частка паселішча. Проста ля брамы стаяла 

некалькі хат, разлічаных на дзве сям’і кожная. Паміж імі Мсціслаў згледзеў 

студню. Далей хаткі стаялі вялікім простакутнікам, у сярэдзіне якога былі 

нейкія павеці ды будынкі без вокнаў, кшталту складоў.  

— Ты заўважыў, што ў іх дамы рознай формы?— спытала Кася. 

— Так, дамы ў іх у форме літараў,— задумліва прамовіў Мсціслаўка.— Вось 

і шаўцова хата ў форме Ш — тры вузкія пакойчыкі ды агульны калідор. 

— Князь пытаўся пра вас,— убачыўшы дзяцей, сказаў шавец Ша. Ён сядзеў 

на невысокім услончыку і папраўляў бот.  

— Хадзем хутчэй!— захвалявалася Кася. 

Калі ўчора Мсціслаў думаў, што з Лемантаром усё добра, дык сёння ён 

пераканаўся ў адваротным. Малады князь ляжаў бледны, блакітныя вочы 

пакутліва мружыліся. 
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— Як ты пачуваешся?— Кася першая падбегла да хворага, памацала 

галаву.— Тэмпературы няма, гэта добра. 

— Галава ўвесь час баліць,— паскардзіўся юнак.— Але так бывае, калі 

галавой трэснуўся. Што ў мястэчку — спакойна? 

— Так,— адказаў Мсціслаў.— Стратаў няма, двое параненых… 

— Хто?— цяжка пракаўтнуўшы сліну, спытаў Лемантар. 

— У Ка рука пашкоджаная, Пэ нагу зламаў.  

— Адведай іх,— папрасіў малады князь.— Перадай… маю падзяку. 

— Да Пэ я не пайду,— Мсціслаў зацяўся.— Яны мне ўчора так шчыра 

жадалі прапасці разам з усімі невукамі… 

— Трэба схадзіць,— настойваў князь. Шмат казаць ён не мог, і Мсціслаў, 

каб хутчэй скончыць з гэтым, махнуў рукой. 

— Добра, схаджу. А вось што з вартай рабіць? На гэтую ноч я прызначыў, 

але яны мяне не надта слухаюць… 

— Напішы загад. Я прыкладу пячатку. Паслухаюць. 

Лемантар адвярнуўся да вакна, дзеці на дыбачках выйшлі з пакоя.  

— Пісьмовы загад! Як я сам не дадумаўся?— прамовіў Мсціслаў.— Але ж 

гэта трэба папера, дый тое, чым пісаць. Пане шавец, дайце, калі ласка, паперы. І 

аловак які або асадку… 

— У мяне зроду не было паперы,— пасміхнуўся Ш.— Нашто шаўцу папера? 

А замест алоўка ў мяне шыла. 

— Хадзем, у каго іншага папытаем,— спахмурнеў Мсціслаўка. Ён раптам 

падумаў, што непісьменным літарам папера не так ужо і трэба. Яны не пішуць 

лістоў, не чытаюць кніг ды газет… Апынуўшыся на ганку, дзеці ўбачылі на 

вуліцы хударлявую постаць. 
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— Спадар Гэ!— паклікаў хлопец і, пабачыўшы, што літара ў чорнай 

вопратцы спынілася, падбег бліжэй.— Спадар Гэ, ці няма ў вас паперы ды 

алоўка? 

— Няма,— адказаў Гэ.— Я гандляр, а не пісьменнік. Я вяду свае рахункі ў 

галаве, запісваць мне не трэба. 

— А ці ёсць у мястэчку пісьменнікі?— на ўсялякі выпадак запыталася Кася. 

— Або паэты? Ці журналісты? — падхапіў Мсціслаў. 

— Дзеткі,— паблажліва пасміхнуўся гандляр.— Тут ніхто не марнуе часу на 

чытанне — для каго пісаць? Не, тут жывуць простыя літары, якія сумленна 

працуюць, а не тлумяць галаву сабе ды іншым чытаннямі-пісаннямі. Бывайце 

здаровыя! 

— Вось табе і маеш,— развёў рукамі Мсціслаў.— І што рабіць? 

— Ша — шавец, Гэ — гандляр,— задумліва прамовіла Кася. 

— Ну так, Ка — каваль, эЛ — лекар, што з таго? 

— Можа, эН — настаўнік?— хітра пасміхнулася дзяўчынка. 

Яны перабеглі вуліцу і на другім баку неўзабаве адшукалі дом, збудаваны 

літарай эН. Мсціслаў падышоў пад вакно і прыслухаўся. У пакоі гаманілі дзеці! 

Маленькія літаркі стаялі вакол сівенькай настаўніцы і нешта хорам шчабяталі. 

Мсціслаў ветліва пагрукаўся, але праз гоман яго не пачулі. Тады хлопчык 

прачыніў дзверы і зазірнуў. 

— Добры дзень, ці можна да вас? 

Запанавала цішыня, літаркі ва ўсе вочы глядзелі на хлопца, які побач з 

малечай сам сабе падаўся дарослым дзядзькам. 

— Добры дзень,— ветліва адказала настаўніца эН.— Заходзьце, калі ласка. 

Чым магу дапамагчы? 
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— Я хацеў папрасіць у вас паперы і аловак. Тут жа школка? 

— Нічым не магу дапамагчы,— развяла ручкамі настаўніца.— Мы не 

вывучаем пісьмо і чытанне. 

— А што вы вывучаеце?— гэта Кася ўсунула галаву ў дзверы. 

— Найперш — правілы паводзінаў: напрыклад, што заходзячы ў 

памяшканне, трэба вітацца,— строга зірнула на дзяўчынку літара эН.— А яшчэ 

мы вучым гісторыю Літарава і гісторыю ўсёй Маўляндыі. Вучым правілы 

бяспекі... Мы займаемся выхаваннем дзяцей сапраўднымі грамадзянамі 

Вольнага Літарава. А практычнае навучанне літары праходзяць у сям’і. 

— Гэта — вельмі важна,— паківаў галавой Мсціслаўка.— Але, можа, вы 

ведаеце, дзе можна адшукаць паперу і чымпісаць? 

— Я дам вам, пане Ахоўніку,— раптам сказаў нехта за спінамі ў дзяцей. Тыя 

павярнуліся і ўбачылі эН ў форме войска Маўляндыі. 

— Да пабачэння,— развітаўся з настаўніцай і дзецьмі Мсціслаў і зачыніў 

дзверы. Зялёны эН спусціўся з прыступак і павёў гасцей у іншую частку дома. 

Апроч дома шаўца, дзеці не бачылі літараўскіх хацін знутры. Таму ім карцела 

зірнуць на абстаноўку. Але эН не запрасіў іх праходзіць, а хутка вынес ім аркуш 

паперы і аловак. 

— У мяне застаўся невялічкі запас, бо я ж быў сакратаром пры Вялікім 

Князю Навуку. Але князь не надта любіў пісаць, таму паперы ніколі не было 

шмат. Дык ашчаджайце. 

Дзеці падзякавалі і развіталіся. 

— Калі б мне сказалі, што ў Маўляндыі праблема знайсці аловак і паперу, я 

б не паверыў,— разважаў Мсціслаў.— Я больш не дзіўлюся, што бацька нашага 

князя чытаць не навучыў — а навошта? Ім асабліва і не трэба. Разлікі ў іх у 
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галаве, прафесію можна засвоіць ад майстра, пабыўшы вучнем якія год-два. 

Слухай, а мы ж тут не бачылі ніводнай кнігі! Жывем, лічы, у кнізе, а пра кнігі — 

ніводнай згадкі! 

— Нашая галоўная кніга — Адвечны Летапіс. Гэта нашая гісторыя, наш 

досвед, нашая памяць,— прамовіў нехта, каго дзеці не маглі бачыць за 

кустамі.— А звычайныя кнігі ёсць. У Слоўніку. У Пісьменску. У Прыказанцы. 

— Пакажыцеся, калі ласка,— папрасіў хлопец.— Няёмка размаўляць 

невядома з кім. 

— А я навідавоку. Проста вы мяне не заўважаеце,— засмяяўся невядомы 

нехта.— Працягніце руку наперад. 

Мсціслаўка выцягнуў руку і раскрыў далонь. Вялікая муха тут жа апусцілася 

яму ў жменьку. Не, гэта была не муха, а нейкі загнуты чарвячок… Ды не 

чарвячок ніякі! 

— Апостраф!— пазнаў Мсціслаўка.— І вы тут жывяце! 

— А як жа!— Апостраф міргнуў вочкамі-кропачкамі.— Хоць я і не літара, 

але сярод літараў маё месца. 

— А ўсё ж неяк тут у вас няправільна ўсё. Як можна вучыць гісторыю без 

кніг?  

— Ты разважаеш як чалавек,— заўважыў Апостраф.— Літары — іншыя. 

Яны спрадвеку так жывуць. Іхнае месца ім вызначылі людзі. 

— Значыць, яны не могуць развівацца самі па сабе, як людзі? І заўсёды тут 

будзе так, як цяпер? Альбо… — Мсціславу ажно дух заняло ад такой думкі,— 

альбо яшчэ горш, чым цяпер? 

— А вось гэта залежыць ад вас, ад людзей. Вы можаце зрабіць мову 

прывабнай, дасціпнай, запатрабаванай, выпусціць яе на шырокі сусветны 
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прастор. А можаце паставіць яе на музейныя ды бібліятэчныя паліцы. А можаце 

выкінуць на сметнік і забыцца, што такая была. Навучыце літары жыць лепей, і 

яны стануць служыць вам лепей. 

— Але што я магу зрабіць,— махнуў свабоднай рукой хлопец.— гэта трэба, 

каб усе разам… 

— І гэта гаворыш ты, Ахоўнік Летапісу?— жахнуўся Апостраф і саскочыў з 

далоні на галінку куста.— Ты здаешся, нават не паспрабаваўшы? Дык навошта 

ты тут? 

— Не, ну не тое каб ужо так адразу і здаюся,— пачырванеў Мсціслаў.— 

Проста так вось не адразу зразумела, з якога канца за гэтую справу ўзяцца. Але 

выйсце, напэўна, ёсць. Так, Кася? 

— Гаворыш замнога,— заўважыла сястра.— А ў нас справа не зробленая. 

Бывайце, шаноўны Апостраф. 

— Бывайце,— Апостраф саскочыў з галінкі і завіс перад вачыма 

Мсціслава.— Былі мовы, якія воляю асобных людзей паўставалі нават з 

мёртвых. Але куды больш моў не паўсталі і ніколі не паўстануць. Усё вельмі 

проста: мова жыве, пакуль ёю гавораць, думаюць, пішуць.  

І Апостраф знік. 

 
Што б там ні думалі сабе людзі ці літары, а быць кіраўніком — не такая ўжо 

лёгкая рэч. Мсціслаў добрую гадзіну ламаў галаву над загадам. Добра яшчэ, што 

дадумаўся адразу не крэмзаць на здабытым аркушы. Але нарэшце справіўся і 

панёс загад на подпіс маладому князю .  

Лемантар пачуваўся лепей. Лекар эЛ ды маладая траўніца Тэ агледзелі яго і 

прапісалі лекі: першы — пігулкі ды парашкі, другая — адвары ды прымочкі.  
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Юнак дысцыплінавана выконваў усе прызначэнні, і лекі, а найбольш — 

гарачае жаданне хутчэй акрыяць, рабілі сваю справу. 

— Чытай, што ты там напісаў,— папрасіў Лемантар, разглядаючы паперу. 

— Гарнізону Вольнага Літарава. 

Пад пагрозай нападу з боку Лягарытмы загадваю. 

Першае. Дзеля парадку і бяспекі стварыць дружыну самаабароны з дарослых 

жыхароў Вольнага Літарава. 

Другое. Прывесці дружыну да прысягі на вернасць мястэчку. 

Трэцяе. Забяспечыць варту ў тры змены. 

Начальнік гарнізона Вольнага Літарава, Валадар Маўляндыі, Вялікі Князь 

Лемантар.  

Лемантар выслухаў моўчкі, дастаў пячатку, прыклаў да паперы. Мсціслаў 

запытальна глядзеў на яго. 

— Усё добра, ідзі,— прамовіў малады князь і адвярнуўся. Хлопчык паціснуў 

плячыма і пайшоў шукаць вартавога Вэ.  

— А ты мог бы і дзякуй сказаць. Мсціслаў так стараўся,— раптам прамовіла 

Кася.— Мы ўсё мястэчка аббегалі, пакуль паперу знайшлі і чым пісаць.  

Лемантар нібыта не чуў. 

— Ці як Валадаром стаў, сябры ўжо не патрэбныя?— хмыкнула 

дзяўчынка.— Ну, чаго маўчыш? 

— Не хачу апраўдвацца,— шчыра адказаў юнак.— Я не меў рацыі, трэба 

было падзякаваць, і сябры мне патрэбныя. Толькі шкада, што я сам так напісаць 

не змагу. Ці нават прачытаць. 

— А давай разам вучыцца! Я тут кубікі драўляныя знайшла. Толькі літары 

трэба на іх намаляваць. Але чым намаляваць? Мсціслаў аловак забраў... 
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— Прынясі нож, я выражу,— прапанаваў Лемантар. 

— Як ты добра прыдумаў!— Кася заскакала.— І хадзем лепей на двор, каб 

смецце не разводзіць у хаце! 

Яны ўладкаваліся на траве за домам, пад кустом шыпшыны. Хлопец адну за 

адной выразаў літары, а дзяўчынка будавала вежу. Нарэшце Лемантар адклаў 

нож. 

— Усіх, каго ведаю, выразаў. Што далей? 

— Мне ўжо брат сёе-тое паказваў. Галоўнае, ты запомні: чытаць такія літары 

трэба злева направа. 

— А іншыя — справа налева?— тут жа спытаў Лемантар.— Якія? 

— Арабскія!— адказала Кася.— Вой, ты ж, напэўна, і не ведаеш пра іншыя 

мовы! Дык вось, у свеце многа розных краін, і амаль у кожнай краіне — свая 

мова ці нават некалькі. І гавораць там людзі па-іншаму, і пішуць па-свойму. І 

нават літары ў іх розныя. Дык вось, у некаторых краінах людзі дамовіліся пісаць 

злева направа, у іншых — справа налева. А некаторыя любяць пісаць зверху 

ўніз на вузкіх паперках. 

— Цікава,— Лемантар любіў слухаць і быў удзячным слухачом.— А літары 

чаму іншыя? 

І тут здарылася нешта, зусім Касі не зразумелае: вакол іх зніадкуль узяліся 

нейкія кружочкі ды квадрацікі. Адны кружочкі былі белыя, іншыя — чорныя, а 

квадрацікі — белыя і напалову чорныя. І ўсе гэтыя кружочкі закружыліся вакол 

шыпшыны, утварыўшы столькі шуму, што малады князь скрывіўся і прыклаў да 

скроні руку, а дзяўчынка абедзвюма рукамі заткнула вушы.  

Шум сцішыўся гэтаксама раптоўна, як і пачаўся, як толькі князь Лемантар 

падняў правую далонь.  
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— Шаноўныя гукі, кажыце павольна і па чарзе,— папрасіў хлопец.— Бо 

нічога не разабраць. 

Гукі пачалі казаць павольна. Не было зразумела, калі які з гукаў прамаўляе, 

словы проста ліліся зніадкуль. 

— Розныя літары трэба, каб пазначыць розныя гукі. Літары — гэта як 

малюнкі гукаў. У кожнай мове свае гукі, розным гукам розныя літары, 

падобным гукам — падобныя літары. Гук можа быць падобны, а літары — 

розныя, гукі могуць быць розныя, а літары падобныя! 

— Я заблытаўся,— заматляў галавой Лемантар.— Давайце спачатку. 

— Мы — гукі нашай мовы. Кожнаму з нас адпавядае свая літара. 

— Так, разумею,— пагадзіўся малады князь. 

— У іншай мове — і падобныя гукі, і свае ўласныя гукі. У падобных мовах 

— падобныя гукі ды літары. У зусім розных мовах — зусім розныя. І ў кожнай 

мове свая традыцыя запісваць гукі літарамі. Бываюць гукі, на якія 4 літары 

трэба. А бываюць літары, што кожная два гукі абазначае ці больш. 

— Цяпер усё ясна: пабачыўшы літары, можна прамовіць гукі, якія яны 

абазначаюць, і гэта і ёсць чытанне,— падсумаваў князь.— Спадар Ша, хадзіце 

сюды... Калі ласка,— дадаў, азірнуўшыся на Касю. Тая ўхвальна хітнула 

галавой. 

 
Пад сцяной мястэчка літараў быў цянёк і прахалода. Вярхоўны Чараўнік 

Кальк Улятар слізгануў вачыма па ўскрайку Памежнага лесу, па дагледжаных 

палетках, пабачыў тых самых малых пастушкоў, якіх напужаў мінулым разам. 

Малыя пасвілі жывёлу ля самай брамы, а яшчэ адзін — здалёк было не 

разабраць, хто — сядзеў на сцяне і пазіраў навокал, каб папярэдзіць сябрукоў у 
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выпадку небяспекі. Сямёра агароднікаў А — бабуля з дзедам, двое 

маладзейшых і трое малых — корпаліся ў полі. Ім дапамагалі іншыя галосныя 

ды зычныя: Вэ вазілі ваду з Жываслоўкі, Пэ пушылі зямлю… Чараўніка ніхто не 

заўважыў. Ён хацеў быў перакінуцца за сцяну ў мястэчка, але раптам пачуў па 

той бок сцяны хлапечы голас, які звонка чытаў загад начальніка гарнізона. 

Хлопец скончыў, літары загаманілі ўсе разам. Хтосьці абураўся, хтосьці, 

наадварот, супакойваў нязгодных. Мсціслаўка чакаў. Нарэшце літары 

сцішыліся. 

— Як намеснік начальніка гарнізона я мушу скласці графік. Я гатовы 

наколькі мага ўлічваць вашыя пажаданні. Але дзяжурыць давядзецца ўсім 

пароўну, калі не будзе іншага загаду князя. 

— Мне пад раніцу не спіцца, стаўце мяне ў трэція змены,— папрасіў эС.  

— А я дык і два разы за ноч спаць гатовы. Стаўце мяне ў сярэднюю,— заявіў 

эФ. 

 Астатнія асобных пажаданняў не выказалі, і Мсціслаў на зваротным баку 

загаду напісаў алфавіт і насупраць кожнага напісаў дзень тыдня і змену. 

— Пакуль Пэ хварэе, я падзяжуру за яго,— патлумачыў ён ваярам і адпусціў 

усіх, даручыўшы вартаўніку Вэ захоўваць графік і пры патрэбе нагадваць 

ваярам іхныя абавязкі. 

— А як жа быць з прысягай?— у апошні момант спытаў Вэ. 

— Я параюся з  маршалкам,— паабяцаў Мсціслаўка.  

У яго заставаўся нявыкананы абавязак: адведаць параненага Пэ. Хлопец 

рушыў цантральнай вуліцай да брамы. А стары чараўнік, скончыўшы сваю 

шпіёнскую місію, перанёсся ў намёт у гушчары Памежнага лесу. 
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Мсціслаў добра запомніў, што дом Пэ стаіць бліжэй да гарадской брамы, 

акурат за дваром каваля Ка. Ён з цікаўнасцю агледзеў невысокі пераплот і 

веснічкі, на якіх было намаляванае пірожнае з крэмам, і, штурхнуўшы дзверкі, 

апынуўся на дарожцы. Збоку, ля дома, ўбачыў парнік з памідорамі ды перцам. А 

між кустоў парэчкі шпацыравалі аднолькава паважна паўлін ды певень. 

Падняўшыся па прыступках, намеснік начальніка гарнізону Вольнага 

Літарава пагрукаўся. 

— Ідзі, куды йшоў!— пачулася з-за дзверы.— А то апалонікам дастанеш! 

Мсціслаў раззлаваўся. Урэшце, ён не грошай прасіць прыйшоў. У яго 

даручэнне. Ён адчыніў дзверы і зайшоў у хату. 

 “Ветлівасць і вытрымка — найлепшая зброя супраць хама”,— успомніў ён 

маміны словы. 

— Добры дзень у хату, спадарыня Пэ. 

Матухна Пэ акурат падмятала ходнік. Выпусціўшы венік, яна паглядзела на 

хлопца маленькімі чорнымі вочкамі. Ножкі яе былі даволі тонкія, але 

расстаўленыя вельмі шырока, і Мсціслаў раптам падумаў, што вінаватыя ў 

гэтым пірагі ды пірожныя, якімі застаўлены быў стол пад вакном. З такога 

смакоцця пашырэў бы кожны! 

— І вам добры дзень,— лісьліва праспявала Пэ, абціраючы рукі аб фартух.— 

Што хацелі, пане Ахоўніку? 

— Я да вашага сына. Адведаць прыйшоў. 

— А ён спіць... яму спакой трэба, каб паправіцца хутчэй. Ён у мяне адзіны, 

ніякай дапамогі мне цяпер. Усё сама,— пажалілася Пэ, насоўваючыся на 

хлопчыка і, відавочна, не хочучы пускаць яго ў дом. 

— Мама, там да мяне?— пачуўся з бакоўкі голас Пэ. 
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— Так, пячэнька мая, да цябе,— матухна Пэ ўздыхнула і адсунулася з 

дарогі. Мсціслаў прайшоў у бакоўку.  

Пэ ляжаў пад коўдрай, толькі плечы было відаць. 

— Добры дзень. Начальнік гарнізону князь Лемантар мяне да вас прыслаў, 

цікавіцца, як маецеся,— важна прамовіў Мсціслаў, спінай адчуваючы калючы 

позірк матухны Пэ.— Ён перадае вам падзяку за службу. 

— Бачыце, мама, наш маршалак пра мяне не забыўся!— Пэ ўзрадавана 

паварушыўся пад коўдрай.— Перадайце князю, я праз два дні буду гатовы 

працягваць службу! 

— Не ўцячэ твая служба,— зашыпела ад дзверы матухна Пэ.— Запытацца 

пра здароўе ён прыслаў! Лепей бы прыслаў каго па гаспадарцы дапамагчы! 

Вады прынесці, дровы папілаваць!  

— Вады зараз прынясу, давайце вядро. Дровы пілаваць адному нязручна, то 

вярнуся з памагатым па абедзе. А вам, жаўнер Пэ, зычу хутчэй папраўляцца,— 

адказаў Мсціслаў і, падхапіўшы вядро, пайшоў да студні. 

Як на тое, на кожным кроку яму трапляліся местачкоўцы. Муляр эМ 

спытаўся пра здароўе князя, тут жа побач апынуўся сівенькі дзядуля Ў, потым 

шырокая, як кола, цётухна О запрашала на абед... Ледзьве прабіўшыся праз 

іхныя пытанні да студні, хлопчык хутчэй набраў вады і паспяшаўся да дома Пэ. 

Паставіў вядро на ганку і праз садок выйшаў на вулачку, што йшла ўздоўж 

сцяны. Болей нікога не напаткаўшы, малы хутка дабег да дома Ша. 

 
 — Мсціславе, хадзі сюды!— паклікаў яго Лемантар.— Як маешся? 
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— Загад абвясціў. Графік варты склалі, аддаў вартаўніку. Пабыў у Пэ. Яму 

лепей. Маці ягоная скардзіцца, што дровы папілаваць няма каму. Я абяцаў 

дапамагчы,— даклаў Мсціслаў.  

— Хлопцы, вы тут свае справы абмяркуйце, а мы з дзяўчынкай на стол 

накрыем, бо час палуднаваць,— Ша паспяшаўся ў дом, Кася пабегла за ім. 

— Што кажуць у мястэчку?— спытаў малады князь. 

— Пра вас пытаюцца. Я ўсім адказваў, што вам лепей ужо, а болей нічога не 

чуў. 

— Напэўна, навучыцца чытаць складана,— раптам прамовіў Лемантар і 

дапытліва паглядзеў на меншага сябра. 

— Не складаней, чым мечам махаць ці боты шыць,— паціснуў плячыма 

той.— Калі добра ўзяцца — усяму навучышся. 

— А чаму тады літары не могуць чытаць? Нават эН не можа. Бацька яго 

вучыў-вучыў... 

“А чаму ён цябе не вучыў? Мяне дык бацькі навучылі, да школы яшчэ”,— 

хацеў сказаць малы, але не паспеў, бо прыбегла Кася. 

— А мы кубікі з літарамі зрабілі, каб ты нас чытаць навучыў, мяне і яго. 

Давайце хутчэй за стол, а потым вучыцца будзем. 

Калі ўжо Кася Цярэшка загаралася нейкай ідэяй, стрымаць яе было 

немагчыма. Хлопцы ледзьве паспелі талеркі падчысціць, як яна хуценька 

прыбрала са стала і пацягнула іх на двор. 

— Расказвай усё ад пачатку,— запатрабавала яна. 

— Мне зараз дровы ісці пілаваць,— адмахнуўся Мсціслаў.— Яшчэ 

памочніка адшукаць трэба. 
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— Разам папілуем,— спыніў яго Лемантар.— Сапраўды, раскажы, як ты гэта 

робіш. 

— Добра,— здаўся Мсціслаў.— Каб прачытаць слова, трэба, па-першае, 

ведаць літары, з якіх яно складаецца. А па-другое, калі мы чытаем, мы 

прамаўляем не назвы літараў, а гукі, якія літары абазначаюць. 

— А што за гукі яны абазначаюць?— тут жа спытала Кася. 

І тут у паветры ізноў закружыліся гукі. Кожны з іх выбраў кубік з літарай, 

якія Мсціслаўка расклаў радкамі. Адзін за адным гукі падскоквалі на сваіх 

кубіках і вымаўлялі самі сябе. 

— А, б, в, г, д,... 

— Стоп!— выгукнуў Лемантар.— Далей я сам: ж... з... і... А “і нескладовы” 

які гук абазначае? 

— Й!— віскнуў напалову чорны гук-квадрацік. 

— К, л, м, н, о?— юнак павярнуўся да Мсціслава. 

— Усё так!— падбадзёрыў той. І князь працягваў: 

— П, р, с, т, у... 

— Ў!— коратка ўзвыў белы квадрацік. 

— Ф, х, ц, ч, ш, ы... А як быць з кухарам Ь? Дзе ягоны гук?— Лемантар ужо 

дабраўся амаль да канца алфавіта. 

— Гэта не зусім літара, бо не абазначае гук. Ён дзеля іншага, я пазней 

скажу,— паабяцаў хлопчык. 

— Э,— скончыў Лемантар.— Зразумела: галосныя чытаюцца, як 

называюцца, у зычных трэба з назвы выкінуць галосны. Так? А вось гэтыя — е, 

ё, ю, я — чаму на іх па два гукі? 
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— Бо часам за гэтымі літарамі хаваюцца два гукі, першы — гук Й, другі — 

а, э, о ці у,— патлумачыў настаўнік.— Літары з’явіліся пазней за гукі. Тыя 

літары, што абазначаюць галосныя, называюцца так, як чытаюцца. А тыя, што 

абазначаюць зычныя, называюцца зычным гукам і галосным — каб зычны гук 

праявіўся, бо калі некалькі зычных гукаў прамовіць разам — неразборліва 

атрымліваецца. 

— Спрўд тк йсьць!— прамовілі зычныя гукі. 

— Папраўдзе, не зразумеў,— прызнаўся князь. 

— Сапраўды, так і ёсць,— паўтарылі гукі. 

— Цяпер вы можаце прачытаць словы, у якіх адна літара,— Мсціслаў 

адабраў некалькі кубікаў.— Чытай, Кася. 

— А. І. З...— прачытала Кася.— І што, хіба гэта словы? 

— Словы. Ты лепей вось гэтае прачытай,— і брат падсунуў сястры літару Я. 

— Я!— прачытала Кася.— Што гэта значыць? 

— Калі чалавек піша сам пра сябе, ён так піша: Я іду, Я хацеў, Я буду, гэта 

Я. 

— Я, Вялікі Князь Лемантар...— падказаў юнак і пругка ўскочыў на ногі.— 

Хадзем дровы пілаваць. Увечары працягнем. 

— І я з вамі,— спрытна зграбаючы кубікі ў скрыню, папрасілася малая. 

 
Матухна Пэ пайшла да суседкі эР, з якой сябравала з дзяцінства. Ёй і ў 

галаву не магло прыйсці, што за тыя пару гадзін, пакуль яны абмяркоўвалі 

суседак (а пляткарыць матуля Пэ любіла больш за ўсё на свеце), у яе двары 

замест прыцягнутага з лесу бярвення акажацца касцёр22 дроваў. Лемантар з 
                                                           
22 Касцёр – складзеныя дровы 
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Мсціславам паспелі і парэзаць, і пасячы бярозавыя цуркі, а Кася акуратна 

склала ўсё пад сцяну, як рабіла бабуля на дачы. 

— Не гэтулькі тых дроваў, як тых размоваў,— падміргнуў Лемантар 

Мсціславу, заносячы пілу й сякеру ў павець.— Хадзем да каваля Ка. 

Князь лёгка пераскочыў паркан, дапамог перабрацца дзяўчынцы. Мсціслаў і 

сам справіўся. Яны прамінулі карычневага ката, які правіў кіпці на кары 

каштана, падзівіліся на каня, што скуб канюшыну ў далёкім куце двара, і зайшлі 

ў кузню. 

Сівы каваль Ка ў прапаленым хвартуху перакідваў у куце нейкія жалезкі. 

— Памагай вам божа,— прывітаўся малы, як вучыла бабуля. 

— Казаў бог, каб і ты дапамог,— адказаў Ка і павярнуўся да іх, трымаючы ў 

руках доўгую штабу жалеза.— Але ж якія госці! Дабрыдзень, шаноўныя. 

Сядайце, княжа, вам сілы берагчы трэба. 

— І вам добры дзень,— Лемантар падсунуў цурбан і сеў. Усё ж такі стаміўся 

важдацца з дровамі, і ў галаве крыху шумела.— Як сын пачуваецца? 

— У наступную варту сам пойдзе,— адказаў Ка.— А вы ў справе, княжа, ці 

прагуляцца выйшлі? 

— У справе, дзядзька Ка, у неадкладнай справе,— Лемантар пільна 

ўгледзеўся ў каваля.— Вы ж тут, у мястэчку, галоўны. 

— У нас рада. Я, лекар, шавец, гандляр ды настаўніца,— нетаропка адказаў 

на гэта Ка. 

— Але ж старшыня той рады — вы, ці не так? 

— Але, старшынём мяне абралі. Даверылі пасаду. І як старшыня я магу 

сказаць, што ідэя вашая з прысягай вельмі слушная. Нашыя хлопцы нас не 

падвядуць. Але ёсць тут яшчэ адзін момант. Ці гатовы маршалак гарнізону 
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прынесці тую ж прысягу, што ягоныя ваяры? Без гэтага справа траціць сэнс. 

Што вы скажаце, га? 

Лемантар на момант прыкрыў аблічча рукамі, нібыта хацеў нешта сцерці з 

твару. Але тут жа выпрастаўся. 

— Лёс камандзіра неаддзельны ад лёсу яго ваяроў. Я гатовы прысягнуць на 

вернасць Вольнаму Літараву. 

— Тады няма чаго і адкладваць, заўтра зранку збярэмся і зробім гэта,— 

развёў рукамі Ка.— Кожны скажа як умее, як на сэрцы ляжыць. 

— Вось і добра,— Лемантар падняўся з цурбана.— Бывайце, дзядзька Ка. Да 

заўтра. 

Дзеці хацелі пайсці за ім, але каваль раптам паклікаў: 

— Пане Ахоўніку, а ці не дапаможаце вы мне крыху? 

— Добра,— пагадзіўся Мсціслаўка. Ён і сам рады быў застацца, столькі 

ўсяго цікавага было ў кузні. 

— Бачыце вунь той гармонік?— хітра прымружыў вока Ка.— Зайграеце? 

— Ты ж не ўмееш граць на гармоніку!— зашаптала Кася. Але Мсціслаў ужо 

падышоў да механізма, і яна памкнулася следам. Прыглядаючыся да 

“гармоніка”, брат хутка патлумачыў: 

— Гэта мяхі, яны пампуюць паветра, каб агонь гарачэйшы быў. Тады 

жалезка добра награваецца. А распаленую жалезку на кавадла кладуць ды 

молатам лупяць. 

— І што атрымаецца?— Кася ажно падскочыла на месцы. 

— А што кавалю трэба, тое і атрымаецца,— Мсціслаў прымерыўся да ручкі. 

— Адкуль пан Ахоўнік ведае кавальскую справу?— спытаў каваль Ка, 

назіраючы, як хлопец упраўляецца з мяхамі. 
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— Бацька тлумачыў, як гэта робіцца. У яго кніга ёсць. Але на свае вочы 

паглядзець — гэта не тое што ў кнізе чытаць,— адпавёў Мсціслаў. 

Каваль Ка ўзяў абцугамі загатоўку, сунуў у агонь, дачакаўся, пакуль канец 

як след расчырванеўся, паклаў жалезіну на кавадла і стаў моцна біць молатам. 

— А што гэта будзе?— не вытрываў хлопец. 

— А што кавалю трэба, тое і будзе,— пасміхнуўся Ка.— Бярыце молат, пане 

Ахоўніку, удваіх хутчэй справімся! 

Інструмент важыў нямала, і рука ў хлопца хутка стамілася. Але ён з апошніх 

сіл лупіў па жалезе, якое паступова набывала форму палосы. 

— Завала новая на браму трэба, бо старую шкоднікі гэтыя пагнулі,— адкрыў 

“таямніцу” каваль Ка. І тут у кузню зайшоў жаўнер Ка. 

— Бацька, чаму мяне не паклікалі! Я ж дома быў. Вітаю, пане Ахоўніку,— 

Ка-малодшы працягнуў руку да молата. 

— А ты ідзі, маці дапамажы, я тут сам,— строга прамовіў Ка-старэйшы.— 

Куем, пакуль гарачае, астыне – не ўкуеш! Біце па гэтым краі, каб танчэйшы 

стаў. А, добра!  

І тут з-пад молата сталі выскокваць нейкія істоты. Скрыўленыя, 

перакручаныя, яны адскоквалі ў паветра і тут жа знікалі, каб з новым ударам 

з’явіцца ізноў. Мсціслаў баяўся, што яны апынуцца між молатам ды кавадлам, і 

перастаў біць. 

— А ну прэч!— cыкнуў каваль.— Не зважай, хлопча, гэта гукі гарэзяць. 

Нічога ім не зробіцца. Лупі сабе. 

— А я раней бачыў толькі гукі — кружочкі ды квадрацікі… 

— Тое — гукі мовыĮ яны, калі разам, і пагаварыць могуць, і нават паспяваць 

па-нашаму. А гэта — гукі наваколля, шумы. Іх куды больш, ды ўсе розныя. Вось 
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глядзі,— каваль Ка з грукатам адклаў молат. Гук-грук быў падобны да 

птушынай дзюбкі. Гарачая штаба адправілася ў вядро з вадой. Гук-усплёск быў 

як водныя пырскі. Жалеза пакрыўджана зашыпела, і з вядра выляцеў кудлаты, 

як воблака, гук. 

— Ну, досыць, адпачнем. Як, паненка, спадабалася кавальская справа?— 

звярнуўся стары Ка да Касі. 

— Спадабалася,— важна кіўнула галавой дзяўчынка.— А мяне Кася завуць. 

— Во як, дык мы — сваякі!— засмяяўся Ка.— Рады знаёмству! Паліеш нам 

вадзічкі, сваячка? 

Кася ўзяла конаўку, акуратна зачарпнула з вядра, дзе ляжала астылая 

жалезка, паліла на рукі кавалю, тады брату. На ганку паказаўся Ка-малодшы. 

— Бацька, клічце гасцей, хадзем вячэраць. 

Кася пабегла ў дом. А Мсціслаўка спыніўся ля ганку. 

— Дзядзька Ка, няёмка неяк. Мы ўтраіх прыйшлі… 

— А ты схадзі па яго, пакліч. Не пойдзе — не прымушай, а прыйдзеце — 

будзем радыя,— і Ка пайшоў у хату. 
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ГЛАВА  ДВАНАЦЦАТАЯ 

 

Бой з ценем — гэта не двубой,  

бо цень не стрэнеш твар у твар. 

Бой з ценем — гэта сам з сабой,  

і толькі ты з дваіх — ваяр, 

А ён… ды невядома, хто,  

бязлікі, безгалосы таць. 

Найгоршыя з тваіх бакоў,  

што хочуць на цябе паўстаць. 

 

Тваё бяссілле і адчай,  

твой страх, падступны і сляпы, 

і бой не выйграць на мячах:  

ён б’е так моцна, як і ты. 

Няхай бы згінула імгла,  

прыйшоў на дапамогу дзень. 

Чым больш вакол цябе святла,  

тым меншы твой уласны цень. 
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Маладая траўніца Тэ была настроеная рашуча. Яе жаніх, сын токара Тэ, не 

будзе ваяваць. Ніякай прысягі, ніякай службы. Яны планавалі ажаніцца праз 

тыдзень. Але ў апошнія дні гэтулькі трывожных падзей абрынулася на Вольнае 

Літарава! Маладая гаспадыня, што прыехала да жаніха аж з самога Слоўніка, 

успрымала вайну як недарэчную перашкоду свайму сямейнаму шчасцю. 

Токар Тэ, як і большасць сталых мужчын мястэчка, калісьці служыў яшчэ 

бацьку князя Навукі. Таму пытання, ці пойдзе бараніць мястэчка ягоны сын, для 

старога не паўставала. Юны Тэ да службы ў Пісьменску ставіўся адказна, 

спагнанняў не меў і далей быў гатовы служыць і Маўляндыі, і — калі ўжо так 

сталася — Вольнаму Літараву. Такарная справа не надта яго захапляла, а нічога 

іншага ён рабіць не ўмеў. 

Але дзяўчына і чуць пра гэта не хацела. І, убачыўшы маладога князя, які 

выходзіў ад каваля, падбегла да яго. 

— Добрага дня, малады княжа. Як пачуваецеся? 

— Вашыя травы зрабілі сапраўдны цуд. Ужо ўсё добра,— Лемантар 

пасміхнуўся і хацеў ісці далей, але траўніца заступіла яму дарогу. 

— Малады княжа, пачакайце. Я хачу вам сказаць, каб вы на Тэ не разлічвалі. 

Мы з ім ажэнімся і паедзем жыць у Слоўнік, да маіх бацькоў. Там яму 

знойдзецца справа. Ваярская доля не для сямейнага чалавека. 

— Гэта вы з ім разам вырашылі?— спахмурнеў князь. 

— Гэта я вырашыла, але як я вырашыла, так і будзе,— ганарліва адказала 

літара.— Ён мяне кахае, значыць, зробіць як лепей для мяне. А я не збіраюся 

затрымлівацца ў Літараве — жыццё ў Слоўніку нашмат цікавейшае. Дый 

радзіна мая там. 
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— Удачы вам,— толькі і змог сказаць Лемантар. На сэрцы ў яго стала сумна, 

але ён вырашыў пабачыцца пазней з самім маладым Тэ і высветліць, што той 

думае насамрэч. 

А траўніца, задаволеная сабой, пабегла дахаты. Там яе сустрэлі абодва Тэ, 

бацька і сын. 

— Тата, я ўсё палагодзіла, Тэ служыць не будзе,— радасна з парога 

закрычала дзяўчына.— Зладзім вяселле і перабярэмся ў Слоўнік, да маіх 

бацькоў. 

— У прымакі не пайду, гэта першае,— спакойна адказаў Тэ.— Па-другое, 

бацьку аднаго тут не кіну. А па-трэцяе, я заўсёды хацеў служыць... 

— Чаму адразу ў прымакі?— відаць, юная траўніца зразумела, што з наскоку 

кіраваць жаніхом не атрымаецца. І вырашыла пераканаць каханага.— Бацькі 

нам дапамогуць свой дом пабудаваць. І вас, тата, забярэм. Слоўнік горад вялікі, 

і токару там працы багата, не тое што тут — раз на тыдзень нажніцы паправіць. 

А ты служыць і там зможаш — у Слоўніку і гарадская варта ёсць, і патрулі па 

наваколлі ходзяць. 

— Гэта ўжо іншая гутарка,— сказаў Тэ і абняў сваю дзяўчыну.— Толькі я 

ўсё ж з маладым маршалкам перамоўлюся, ці абыдзецца ён без мяне тут. А ў 

Слоўнік і пазней перабрацца можна, як усё тут сцішыцца. Праўда, тата? 

— Твая праўда, сынок,— прамовіў стары.— Пайду да краўца, яму трэба 

нажніцы паправіць. 

— Схадзіце, тата, схадзіце, а мы тут вячэру згатуем,— зашчабятала 

дзяўчына, радая, што стары сыдзе з хаты.— А я пайду, па ваду схаджу. 
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Узяўшы два вядры ў свае шырока раскінутыя ручкі, Тэ пабегла да студні. 

Дарогай сустрэла яна матухну Пэ, якая балбатала з настаўніцай эН ды жонкай 

лекара эЛ. Тыя акурат абмяркоўвалі загад князя наконт прысягі. 

— А мой Тэ служыць не пойдзе,— з ходу паведаміла ім траўніца.— Я князю 

так і сказала: не губіце маладое жыццё, яму жаніцца пара, а сямейнаму чалавеку 

ваярская служба не пасуе. Не хачу я ўдавой быць у найлепшыя гады. Дый 

дзяцей сіраціць — хіба можна! 

— Вой! А што князь?— запыталася матухна Пэ.— Пэўна, угневаўся? Бацька 

ягоны ў гневе страшны! 

— А ўжо ж!— пераможна ўсміхнулася Тэ.— Угневаўся! Стаяў, як цялятка, 

вачыма лыпаў. Ён жа хлопчык яшчэ, дарма што ростам выгнаў! Вы часу не 

марнуйце, ідзіце, за сваіх прасіце. Бо як прысягу прымуць, позна будзе. 

— А і праўда,— сказала настаўніца эН,— трэба з самім князем пагаварыць. 

Няўжо  не паслухае ён нас. 

— Толькі пойдзем па чарзе, не грамадой. І не злаваць яго трэба, а больш 

спагады прасіць. Ён хлопчык малады, сэрцам не цвёрды яшчэ,— лекарыха 

ўздыхнула.— І хто першая яго знойдзе, пра астатніх не кажыце. 

Лемантар сядзеў на сцяне і глядзеў у бок Памежнага лесу. Пачуўшы крокі 

Мсціслава, азірнуўся і тут жа саскочыў проста на зямлю.  

— Хадзем дахаты? 

— Каваль да іх вячэраць кліча,— Мсціслаў і праўда згаладаўся. 

— Схадзі,— кіўнуў Лемантар. 

— Адзін не пайду, хіба толькі разам. 

— Добра, хадзем,— пагадзіўся малады князь. Але тут яны пачулі сапенне і 

шпаркія крокі. З-за рога бліжэйшай хаты выбегла матухна Пэ. 
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— Добры дзень! А я ж вас шукала — усё мястэчка аббегала!— задыхана 

прамовіла Пэ. 

— Добры дзень, а што ж такое здарылася?— Лемантар аж наперад нахіліўся. 

У блакітных вачах ззяла ўсмешка. 

— Ну, па-першае, дзякуй, што даслалі хлопцаў з дровамі дапамагчы.  

— А гэта калі ласка, звяртайцеся, калі што,— развёў рукамі князь. Вочы 

іскрыліся. 

— А яшчэ просьба ў мяне да вас, Вялікі Княжа! Хочаце, на калені стану, 

хочаце… 

— Не трэба!— цвёрда сказаў юнак, і ўсмешка знікла. 

— Ну, не трэба дык не трэба,— пагадзілася матухна Пэ і зашчабятала 

далей.— Княжа, зразумейце мяне як маці. Ён у мяне адзіны, мужа няма, як я яго 

гадавала, ніхто не ведае, колькі ночак не спала, сама не ела, не піла — абы яму 

лепшае даць. Не забірайце майго хлопца. Пакіньце яго мне, вунь у каваля 

пяцёра — яму што? А ў мяне адзіны, і таму калецтва зрабілася. Вы яго не 

слухайце, ён за вамі бегчы гатовы, а вы не слухайце. Вунь шаўцоў сынок — 

уцёк з мястэчка адразу, як з паходу вярнуўся. Ну, уцёк — і бог з ім. А мой 

уцячы не можа з нагой сваёй…  

Лемантар змяніўся з твару. Вочы пацямнелі, вусны сцяліся. Мсціслаў адчуў, 

што зараз грымне навальніца. Трэба было нешта рабіць, бо балбатуха Пэ 

відавочна не адчула перамены ў княскім настроі. А лішнія сваркі з 

местачкоўцамі — хлопец гэта добра разумеў — былі маладому Валадару 

недарэчы. І хлопец прамовіў з дакорам: 

— Матухна Пэ, мы вас зразумелі, але даўжэй затрымлівацца не можам. 

Бывайце здаровыя. Да пабачэння! 
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І, акуратна развярнуўшы літару ў супрацьлеглы бок, ледзь не выштурхаў яе 

за паварот вуліцы: 

— Князь і не вячэраў яшчэ, павячэрае, падумае, я вам адказ перадам. 

— А хлопча ты мой, ты ж скажы яму, каб не злаваў на мяне, дурніцу,— 

засакатала Пэ і пабегла прэч. Мсціслаў вярнуўся да Лемантара. Той хадзіў па 

вузкім завулку як тыгр па вальеры. Спыніўся, штосілы стукнуў кулаком па 

сцяне. 

— Навошта я тут? Навошта мы з табой тут? Ці гэта трэба нам? Значыць, 

іхнія дзеці хай сядзяць па хатах, а я сам тут, адзін ваяваць буду? 

— Валадару, крыху цішэй,— прасіў Мсціслаў. Голас маладога князя 

разносіўся далёка, ці мала хто мог пачуць яго з-за плота ці з-за кустоў.  

— Яна ўжо чацвертая за апошнюю гадзіну, ты разумееш? Да раніцы яны ўсе 

паспеюць тут перабываць, а як адна адной распавядуць, дык усім натоўпам 

прыйдуць. І што мне ім сказаць?— Лемантар хоць і прыцішыў голас, але столькі 

роспачы і крыўды было ў ягоных словах, што Мсціслаў і не ведаў, як суцешыць 

ці супакоіць яго. Сапраўды, калі напярэдадні прысягі ў мястэчку такія настроі 

— хто ж тады будзе гатовы выступіць супраць Лягарытмы? 

— А што вы тым траім сказалі?— спытаў ён.— І хто, дарэчы, прыходзіў? 

— Траўніца прыбягала, за свайго жаніха Тэ прасіла. Лекара эЛ жонка з 

малым унукам прыйшла, з тым, што ў лесе ты знайшоў. Плача: не сіраці дзіця. І 

настаўніца — а яшчэ радная!— прасіла. Усё расказвала, што такіх разумных, як 

яе сын, трэба ашчаджаць дзеля будучыні Маўляндыі, бо іначай адны дурні ў 

свеце застануцца. Лепей бы я з вамі ў кузні быў. 

Мсціслаў уздыхнуў. Ён не ведаў, што параіць камандзіру. І ў гэты момант 

нехта кашлянуў у іх за спінамі.  
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Хлопцы павярнуліся на гук. З канца завулка да іх ішоў сівавусы мажны эФ. 

— Вітаю маладога Валадара Маўляндыі!— сур’ёзна і годна прывітаўся 

эФ.— І вам добры вечар, Ахоўніку. 

— Добры вечар,— ледзь не хорам адказалі хлопцы, і Лемантар адразу ж 

запытаўся: 

— Ці маеце нешта да мяне? 

— Але, маю надзвычай сур’ёзную справу,— эФ ажно надзьмуўся ад 

важнасці.— Але гэтая справа не для вуліцы. Хадзем у хату. 

Лемантар паглядзеў у вочы Мсціславу. “Вось бачыш, яшчэ адзін,”— казаў 

ягоны позірк. Мсціслаў толькі рукамі развёў: што тут паробіш. 

Хлопцы скіраваліся за гаспадаром.  

 
Чатыры літары, што прасілі за сваіх сыноў, ізноў стрэліся ля студні, на 

іншым канцы мястэчка. Кожная распавяла пра сваю размову з  Лемантаром. 

— Дык атрымліваецца, ён ніводнай з нас нічога пэўнага і не сказаў!— 

выслухаўшы сябровак, падвяла рысу настаўніца эН.— Гэты князь, відаць, 

спадзяецца, што хлопцы нашыя на прысягу прыйдуць супраць нашай волі. Таму 

і не сказаў ні так, ні не. Маўляў, разумею, спачуваю… 

— Тады я ведаю, што рабіць,— рашуча прамовіла Тэ.— Вось гэтыя зёлкі 

трэба даць выпіць ім, каб моцна спалі. Сталовую лыжку заварыць, не больш. 

Яны і варту праспяць. А каб княскі гнеў не толькі на іх прыпаў, трэба 

даведацца, хто яшчэ на варту заступае, ды ўсіх іх падпаіць. Усе не выйшлі — з 

усіх аднолькава пытай. А потым князь яшчэ сто разоў падумае, ці трэба яму 

такія служакі. 

— Ганьба будзе,— паківала галавой лекарыха. 
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— Ганьба забудзецца. Як усё ўляжацца, дык я магу і прызнацца. Усё адно 

буду ў Слоўніку жыць, тутэйшыя языкі мне не страшныя. А вы зваліце ўсё на 

мяне. З закаханай дзяўчыны што ўзяць,— тупнула абедзвюма ножкамі Тэ. 

— Я пабягу да старога Вэ, у яго спіс. А тады размяркуемся: хто з кім сябруе, 

той там рады і дасць,— матухна Пэ падхапіла пустое вядро і бегма кінулася 

прэч. Астатнія ж набралі вады і паспяшаліся дахаты. Кожная несла ў кішэні 

сонныя зёлкі. 

 
 — Капайся сабе на здароўе, даражэнькі Функцый,— прамовіў Кальк 

Улятар.— Ані гукі мовы, ані гукі наваколля з магічнага кола не вылецяць.  

— Пачынайце рыць, лайдакі!— гаркнуў Трыгон.— Галоўнае, каб ніхто 

сюды не завітаў з тутэйшых — іх мы таксама не пачуем. 

— Не пачуеце,— пацвердзіў Кальк Улятар. Калі б нехта зараз наблізіўся 

звонку да магічнага кола, то ўбачыў бы нямое кіно: адны лічбы ўгрызаліся ў 

зямлю рыдлёўкамі ды матыкамі, іншыя адвозілі ды высыпалі глебу — спрытна, 

як мурашкі. Пакуль Кальк Улятар перамовіўся з Трыгонам дзясяткам слоў, 

заглыбіліся на паўметра. 

— Так вы і да раніцы паспееце,— заўважыў чараўнік.— А добра было б на 

іх сёння напасці. Пакуль Лемантар і ягоныя жаўнеры не прынеслі прысягу. 

— Калі глыбей будзе пясок, дык акурат а палове на трэцюю начы будзем пад 

сцяной,— задаволена пацёр рукі Функцыюш Трыгон.— Возьмем цёпленькіх ды 

сонненькіх. 

— Моцна не спадзявайся на іхны сон,— пасміхнуўся стары чараўнік.— 

Думаю, варту яны паставяць. І памятай: у самім Літараве магічная абарона не 

мае сілы. Так што рыйце ціха і моўчкі. 
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Кальк Улятар крануў камень і апынуўся ў Памежным лесе, каля вязніцы. 

Падышоў да высахлага дуба. Варты побач не было — напэўна, вячэру вязням 

ужо прыносілі. 

— Гэй, Навука, ці спіш?— нягучна паклікаў ён, нахіліўшыся да дупла. 

— Не сплю. Цябе чакаў. Без твайго „дабранач“ сон не прыходзіць. І ты, 

бачу, без мяне кепска спіш?— голас палоннага князя даносіўся глуха. 

— Такія ўжо нашыя гады,— летуценна ўздыхнуў Кальк Улятар. 

— Ты на свае гады, мусіць, майму дзеду скардзіўся і, пэўна, маім унукам 

яшчэ паскардзішся. Кашчэй неўміручы. 

— Эх, княжа, было б каму скардзіцца! Старэйшыя твае сыны з унукамі не 

спяшаюцца. А можа, і правільна робяць — чаго здраднікаў ды інтрыганаў 

пладзіць? 

— Пра сваіх старэйшых я болей за цябе ведаю,— нецярпліва перапыніў 

Навука. Чараўнік зарагатаў. 

— А пра малодшага я табе зараз распавяду. Ён у Літараве, замкнуўся там, 

узначаліў мясцовы гарнізон. Функцый Трыгон ледзь не ўзяў мястэчка штурмам, 

але як з муроў сталі вар ліць, дык не вытрымаў ды ўцёк. І ведаеш, княжа, я 

гэтулькі высілкаў аддаў, каб Літарава з Пісьменскам пасварыць. Я разлічваў, 

што яго і на парог не пусцяць. А ён там. Начальнікам гарнізону. Натуральна, 

доўга яму не пратрымацца.  Функцый неўзабаве яго дастане. Але, шчыра, калі 

Адвечны Летапіс будзе ў мяне, і ўся гэтая гісторыя скончыцца, я запрапаную 

твайму малодшаму стаць намеснікам Трыгона. Каб потым заняць ягонае месца. 

Падшукаем яму жонку з нашых… Што маўчыш, Навука? Ты ж усё роўна 

старэйшым Княства перадасі? 
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— Ды вярзеш ты абы-што, на такое глупства не ведаю, што і адказаць,— 

спакойна адпавёў князь. Стары чараўнік хмыкнуў. 

— Ну, бывай. Як толькі  Функцый возьме Літарава, табе паведамяць. 

— Дзякуй за ласку!— прабурчэў князь, але Кальк Улятар ужо знік. 

— І вось жа шанцуе дурню,— прашаптаў Аркуш. 

— Каб яму меней шанцавала, мы з табой тут не сядзелі б,— адгукнуўся 

Сшытак. 

— А вы думаеце, стары змей вас адпусціць?— пакпіў бацька-князь.— 

Чакайце Пятра, сыру пад’ясцё! Яму не трэба вечны вораг у асобе Вялікага Князя 

Маўляндыі. Кальк Улятар мае моцны ўплыў на Раду Лягарытмы. Яны 

прызначаць у Пісьменск намесніка, а пра нас забудуцца. Калі наогул чараўнік 

каму-небудзь сказаў, што захапіў мяне. А калі не сказаў, то сядзець нам з вамі 

тут да скону. Альбо трэба шукаць выйсця самім. Мы ў Памежным лесе, 

непадалёк ад мяжы з Маўляндыяй. Адсюль да Літарава крыху больш за гадзіну 

добрай хады. 

— Адкуль вы ведаеце, бацька?— здзівіўся Аркуш. 

— Перш чым заключаць хаўрусы з Лягарытмай, добра ведаць, дзе ў іх 

турма!— адказаў стары.— Думайце, сынкі, як выбірацца будзем. Мне ў кожным 

разе сядзець тут нашмат менш, чым вам. 

— Чаму гэта?— не зразумеў Сшытак. 

— І гэта ты боўдзілам і паўдуркам Лемантара называеш. Паварушы мазгамі 

хоць раз у жыцці не на шкоду, а на карысць сям’і,— і стары князь змоўк. А 

сыны ягоныя шапталіся яшчэ некалькі гадзін, але нічога талковага не 

прыдумалі. 
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Важны эФ падняўся на ганак і, адчыніўшы дзверы, прапусціў гасцей у хату. 

Лемантар і Мсціслаў з цікаўнасцю аглядалі дом. Хата была з трох частак: вузкі 

прастакутнік, у якім былі ўваходныя дзверы, калідор ды кухня, і два паўкруглыя 

пакоі — адзін управа, другі ўлева ад калідора, аддзеленыя рухомымі 

перагародкамі. 

ЭФ правёў хлапцоў у кухню. 

— А справа, маладыя людзі, у мяне такая. Сядайце, калі ласка, ды 

паспытайце, ці ўдаўся мой надзяваны бажант з фісташкамі. Упершыню такое 

рабіў. 

Лемантар і Мсціслаў перазірнуліся. Ці сапраўды гэта ўсё, што меўся сказаць 

стары эФ? 

— Мае хлопцы пайшлі фасолю паліваць, вернуцца няхутка. А аднаму 

вячэраць сумна. Вось я і надумаў вас запрасіць. З разумнымі людзьмі і 

пагаварыць цікава. 

Мсціслаў, які паспеў уважліва агледзець пакоі, ніяк не мог зразумець, чым 

займаеццца эФ.  

— Шаноўны эФ, а хто вы па прафесіі? Чым займаецеся? 

— Я — музыка,— ахвотна адказаў Ф.— Флейта, фагот, фартэп’яна. Я ездзіў 

вучыцца ў Звяз Мастацтваў. Але гэта было даўно. Цяпер я гадую фікусы ды 

фіялкі, бажантаў (калі па-фаўнафлорску — фазанаў) разводжу, фасолю. А 

старэйшы мой сын — той, што ў князя служыў — з фарбамі любіць важдацца. 

Марыць у Звязе Мастацтваў на мастака вывучыцца. 

— Мастацтва — гэта вельмі добра,— прамовіў Лемантар. І ледзь чутна 

ўздыхнуў. Усе мараць вучыцца. А яго клічуць невукам. 
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— Але зараз ягоны абавязак і гонар — разам з усімі літарамі бараніць 

нашую зямлю. Мастацтва пачакае, а радзіма — не,— сур’ёзна прамовіў эФ.  

Малады князь прасвятлеў тварам. 

— І ён сам так думае? 

— Анягож! І малодшы на службу ірвецца. Вось за яго я хацеў слоўца 

закінуць. Не ганіце яго, княжа. Дайце яму справу па ім. Ну вось як гэтаму 

хлопцу,— эФ паказаў на Мсціслава.  

Той ледзь не падавіўся. Вось дык маеш! Сказаць такое пра Ахоўніка 

Летапісу… Але Мсціслаў ужо ведаў, што не ўсе свае думкі трэба паказваць. І ён 

заняўся бажантам, робячы выгляд, што размова яго не датычыць. 

— Я знайду яму справу, калі ён гатовы,— абяцаў Лемантар.— Фазан у вас 

атрымаўся выдатны. Калі вы не пярэчыце, я раскажу кухару Ь, ён запіша ў вас 

рэцэпт. У Пісьменску дзічына часта на стале … 

— Я зайду да яго, пачастую,— пацёр рукі эФ.— Я даведаўся пра гэтую 

страву пры двары лорда Біядара з Фаўны-Флоры, калі летась купляў там 

фазанятаў. 

— Дзякуй вялікі, але пара нам ісці,— Лемантар падняўся.— Бывайце 

здаровы, чакаю вашых сыноў заўтра… 

Мсціслаў таксама падзякаваў, яны выйшлі з хаціны эФ. 

— Што, браце, і табе дасталося,— падміргнуў Лемантар.— Не бяры да 

галавы. Галоўнае тое, які ты ёсць, а не што пра цябе думаюць іншыя. 

— Чамусьці гэта выслоўе не прыходзіць у галаву, калі нехта цябе хваліць,— 

заўважыў Мсціслаўка.— А толькі калі ганіць. 

Хлопцы зайшлі ў хату Ша і не чулі размовы, якая адбылася непадалёк. А ў 

двары эФ гаспадар і каваль Ка прыселі на ганку. 
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— Як малады князь?— спытаў каваль. 

— Засумаваў быў, але як пачуў, што мае сыны абодва гатовыя ў войска ісці, 

адразу павесялеў. 

— Дзякуй табе, эФ. Бо нашыя бабы каго хочаш дастануць. А Лемантар яшчэ 

хлопчык зусім. Яму і так цяжка, а тут нібыта палова мястэчка дэзертаваць 

сабралася!— каваль паправіў вусы.— І, галоўнае, самі хлопцы рвуцца ў бой, а 

кабеты сваё. Але я іх суняў трохі. Заўтра пойдзе ўсё як належыць! 

— Пайду сваіх бэйбусаў шукаць,— эФ пацягнуўся, але тут жа ізноў звыкла 

ўпёр рукі ў бокі.— Пара ім вячэраць ды спаць класціся, бо і прысягу праспяць. 

  
— Як добра, што вы прыйшлі!— сустрэла хлапцоў Кася.— Дзядзька Ша 

некуды пайшоў, а мне адной тут вусцішна! 

— А мы ненадоўга зайшлі,— прамовіў Лемантар.— Зараз пойдзем варту 

правяраць. 

— Не, яшчэ рана,— пахітаў галавой Мсціслаўка.— Першая варта заступае 

аб адзінаццатай. Змена а другой. Тады і пойдзем. Бо мне замест Пэ другую 

варту стаяць. 

— Тады спаць,— Лемантар сцягнуў кашулю.— Што ж у іх такія ложкі 

кароткія! Не магу выпрастацца. 

Але ўсё ж такі ён залез пад коўдру, падкурчыўшы доўгія ногі. Мсціслаў 

падумаў, што добра было б паставіць будзільнік, але заснуў раней. 

Прахапіўся Ахоўнік сярод ночы, калі месяц праз вакно стаў свяціць проста ў 

твар. Сэрца калацілася, як бывае пасля трывожнага сну. Мсціслаў асцярожна 

выбраўся з-пад коўдры, але Кася, якая спала побач, тут жа падняла ад падушкі 

кудлатую галоўку. 
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— Я з табой! 

Лемантар, відаць, ляжаў без сну, бо адразу падняўся, пацягнуўся на ўвесь 

рост — рукі дакрануліся да столі. 

— Хадзем, паглядзім, што да чаго. Усё роўна сон бяжыць. 

Яны выйшлі і проста ля дома Ша падняліся на мур. Мур быў вышэйшаы і за 

хаты, і за дрэвы, поўня свяціла шчодра, і з кожнай кропкі быў відаць увесь 

перыметр. І ніводнага вартавога. 

— І дзе ж твая… нашая варта?— спытаў малады князь. 

— Халера іх ведае,— разгубіўся Мсціслаў.— Усіх сам папярэдзіў. 

— Ідзі па версе, уважліва прыглядайся да наваколля, а я пайду нізам. Раптам 

нешта здарылася. Кася, са мной. Мсціслаў, калі заўважыш хоць які цень, хоць 

які рух — кладзіся на сцяну. Бо цябе відаць ад Памежнага леса як на далоні. 

Падстрэліць цябе можна ледзь не за паўкіламетра. Ідзі вакол па стрэлцы 

гадзінніка. Я — табе насустрач. Рушма. 

Лемантар пайшоў тым бокам цэнтральнай вуліцы, Мсціслаў рушыў па муры. 

Ён напружана ўзіраўся то пад сцяну, то ў бок Памежнага лесу, то кідаў позірк 

наперад, у бок Пісьменска, дзе лес падступаў амаль пад браму. Цішыня і 

незвычайнае срэбнае святло месяца рабілі ўсё наваколле дзіўным, чужым. Па 

той бок брамы, ля квартала галосных, яму пачуліся няясныя гукі. Але хлопец 

ішоў даволі хутка, больш спадзеючыся на вочы, чым на слых. Ён абышоў 

поўнае кола і ўбачыў Лемантара. 

— Нібыта ўсё спакойна,— шэптам сказаў той.— Зараз амаль дзве гадзіны. 

Вось толькі ў тым куце, бліжэй да студні, я нібыта нешта пачуў. Але не разабраў 

— шолах нейкі, зніадкуль. 

— І я ў тым куце нешта чуў,— усхвалявана шапнуў хлопец.— А дзе Кася? 
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— Засталася там, паслухаць,— Лемантар падняўся на мур.— Ідзі нізам. Я 

хачу сам паглядзець. Свежым вокам. 

Цяпер яны ішлі разам, і Мсціслаў павесялеў. Наперадзе ён убачыў сястру. 

Малая на пальчыках падбегла да яго. Круглыя вялікія вочы блішчэлі. 

— Мы не памыліліся! Там нехта пад зямлёй варушыцца! 

— Падкоп!— у адзін голас прамовілі Лемантар і Мсціслаў. 

— Падымай трывогу, Мсціславе,— загадаў князь.— Касечка, сядзь на 

сходах, што вядуць ад нашага дома на мур, так, каб бачыць Памежны лес. Сядзі 

там і глядзі, ці не пойдуць ад лесу жаўнеры. А як некага ўбачыш — крычы 

штомоцы, мы прыйдзем да цябе. Толькі старайся, каб цябе ад лесу не было 

відаць. 

— Добра. — Кася з усіх ног пабегла па вуліцы, а Мсціслаў ужо шэптам 

выклікаў літары, сціснуўшы ў жмені Адвечны Летапіс і Агністы Прамень. 

Жаўнеры, хто ў чым спаў, апынуліся перад князем. Той грозна глядзеў на іх.  

— Чыя была першая варта?— ціха, але строга спытаў ён. 

эМ, эН, О ды эР зрабілі крок наперад. Ніхто з іх не мог вачэй падняць на 

князя. Але той быў у справе, куды важнейшай за пакаранне соняў.  

— Бераце зброю для блізкага бою ды ідзяце пад мур, за дом У. Праз некалькі 

хвілін там закончаць падкоп лягарытмяне. Мусім не прапусціць іх у мястэчка. 

Другая варта? 

Наперад выйшлі яшчэ трое літараў і Мсціслаў, які меркаваў замяніць Пэ. 

— Ахоўнік застаецца са мной, вы трое бераце лукі ды ідзяце на мур каля 

дома А. Будзеце прыкрываць зверху, калі гэтая навалач палезе да нас. Глядзіце, 

не пацэльце ў сваіх. Астатнія бягуць па хатах, будзяць народ. Лішняга шуму не 

рабіць. Жанок, дзяцей ды старых збярыце ў хаце эФ — там і прасторна, і вокнаў 
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мала — і з імі застануцца Бэ, Вэ і Гэ. Святло не ўключаць, сядзець ціха, як 

мышы. 

— Валадару, дазвольце сказаць,— перапыніў яго малады эФ, відаць, меншы 

з дваіх сыноў.— У бацькі склеп вялікі, там ён марыў канцэртную залю зрабіць. 

Туды можна палову Літарава памясціць. Суха, цёпла і не знойдзе ніхто. 

— Ідзі з імі, перадасі бацьку, што я прасіў змясціць там тых, хто не можа 

біцца. Пэ!  

— Я тут, Валадару,— Пэ абапіраўся на кавеньку, але выглядаў вельмі 

рашуча. 

— Спусцішся разам з эФ-меншым, будзеце глядзець за парадкам. Бо гэтыя 

цёткі развядуць паніку! Астатнія хай вяртаюцца сюды са зброяй і тымі, хто 

гатовы біцца да канца. 

Вуліца спусцела. Яны засталіся ўдваіх. Малады князь павярнуўся да 

Ахоўніка, узяў за плечы.  

— Мсціславе, іхная мэта — мы з табой, бо ім відавочна: Сімвалы Маўляндыі 

ў нас. Беражы сябе. Мяне яны захочуць узяць жыўцом. А вось цябе — 

неканечне. Не лезь у пекла. Ты — нашая галоўная зброя, бо літары слухаюцца 

Адвечнага Летапісу імгненна. Ідзі да Касі. Калі я хоць нешта разумею ў вайне, 

яны мусяць напасці ад Памежнага лесу, каб адцягнуць нашую ўвагу, і толькі 

тады абрынуць падкоп. Пакліч сабе на дапамогу некалькі байцоў. Але памятай: 

асноўныя сілы спатрэбяцца ля брамы. Ідзі. 

Лемантар злёгку адштурхнуў яго і пайшоў да брамы. Мсціслаў штосілы 

пабег да Касі, а насустрач яму ўжо спяшаліся местачкоўцы, узброеныя мечамі, 

дзідамі, лукамі і тым, што трапілася ў гэты момант пад руку — сякерамі, 

дубінамі, каламі. 
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Пільная Кася заўважыла на ўскрайку лесу зялёную іскрынку. Потым 

іскрынка бліснула яшчэ раз — пад самай сцяной. І тут жа яна пачула крокі, 

каманды, бразгат жалеза. Чароўная сіла перанесла жаўнераў Лягарытмы пад 

муры Літарава. Кася спалохана віскнула і кінулася са сцяны з адчайным 

крыкам: 

— Сюды! Яны тут! Сюды! 

Мсціслаў пачуў гэты крык і штодуху панёсся насустрач. Далонь сціснула 

камяні. 

— Э, Ю, Я! 

Тры жаўнеры апынуліся побач. Без пытанняў пабеглі з ім. 

— Малавата нас, Ахоўніку, клічце яшчэ каго-небудзь!— на бягу прамовіў 

Ю. 

— Лягарытмяне спадзяюцца адцягнуць нашыя сілы сюды, а асноўны напад 

пойдзе праз падкоп!— патлумачыў Мсціслаў. Яны ўжо былі пад мурам. Э з 

лукам узляцеў на грэбень і паслаў стралу ўніз, у аднаго з тых, што трымалі 

драбіну. Жаўнер, паранены ў руку, застагнаў, але яго тут жа прыкрылі шчытамі, 

а ў самога Э паляцелі два вошчапы. Спрытны лучнік схаваўся за сцяной. 

— Іх там каля дзясятку. Ёсць трое лучнікаў. Але стрэлы іхныя не дзеля бою, 

а дзеля падпалу. Абматаныя прасмоленым лёнам. 

— Клічце местачкоўцаў, каб дзяжурылі на дахах бліжэйшых дамоў,— 

Мсціслаў чуў шум на іншым баку мястэчка і разумеў, што і там ідзе бой. 

Жаўнер Я кінуўся ў цемру па дапамогу. Да Ахоўніка падышоў гандляр Гэ з 

нейкім скруткам і вядром. 

— Лезуць, чэрці? А мы ім падарунак зробім. Трымайце канец.  

І Гэ стаў раскручваць тонкую шырокую сетку кшталту паляўнічых цянётаў. 
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— Трымайце за край, там прывязаны груз. Мачыце сярэдзіну ў вядры, толькі 

глядзіце, каб на рукі не трапіла. Гэта суперклей. Як толькі намокне, трэба 

імгненна распрастаць яе і накінуць на лягарытмянаў. Пакуль яны будуць 

спрабаваць выблытацца, клей зацвярдзее. Натуральна, сетка рэжацца 

звычайным нажом, але за гэты час мы іх трошкі паказычам. Гатовыя? 

Разам яны акунулі сярэдзіну сеткі ў вядро. Клей быў празрысты, як вада, і 

рэдкі, як малако. 

— Цяпер хутчэй, каб сетка не зліплася!— скамандваў Гэ. Удваіх яны пабеглі 

наверх, Мсціслаў ірвануў па грабяні ўлева, Гэ ўправа. І вось адзін край сеткі 

паляцеў у чужынцаў. Цянёты разгарнуліся акурат над іхнымі галовамі і тут жа 

абляпілі чатырох жаўнераў. Тыя разгублена застылі на секунду, а сетка імкліва 

пачала цвярдзець. 

— Адыходзьце ад сцяны, зараз нечаканкі палятуць,— халодны старэчы 

голас падаўся Мсціславу знаёмым. Так і ёсць! Пад сцяной Мсціслаў угледзеў 

высокую постаць з зялёным камянём на грудзях. А літары ўжо кідалі ўніз 

камяні. 

Хлопец пашкадаваў, што ў руках не мае нічога, каб шпурнуць у чужынца, 

але раптам зыркі зялёны пошуг нібы паралізаваў яго. Скамянелы, ён пахіснуўся 

і абавязкова зваліўся б вонкі, проста пад ногі чужынцам, але ў апошні момант 

нехта схапіў яго за ногі і сцягнуў у двор. 

— Нясіце прэч,— пачуў ён чыйсьці голас, і ўсё наўкола загайдалася, нібы ў 

гамаку. Шум бойкі аддаліўся і зноў наблізіўся. 

— Кладзі яго тут, пад сцяной. Хай ляжыць, можа, апрытомнее,— крыкнуў 

нехта.— Нам трэба нашым дапамагчы! 
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Хлопец ляжаў нерухома. Ён не адчуваў свайго цела, але галава працавала 

ясна. Ля вачэй ён бачыў скураны мяшэчак з Сімваламі.  

Мсціславу прыйшла ў галаву брыдкая думка, што, калі б зараз побач 

праходзіў Кальк Улятар, яму даволі было б працягнуць руку — і ўсё іхнае 

змаганне страціла б сэнс. І раптам ён пачуў мерныя крокі. 

Скасавурыўшы вочы, ён сачыў за цёмнай постаццю, што паволі сунулася 

ўздоўж сцяны. Час амаль спыніўся. Постаць рухалася марудна, нібы ў сне. А на 

грудзях зіхцеў зялёны камень, зыркі, як ліхтар. Камень набліжаўся, ён паглынуў 

усю ўвагу Ахоўніка. Толькі б паслухалася рука. Калі нахіліцца — схапіць ягоны 

зялёны камень і не аддаваць. Толькі ці паслухаецца рука… Ён паволі варухнуў 

пальцамі — так, крыху слухаюцца. Трэба незаўважна сагнуць руку… Ад гэтага 

залежала ўсё. Хлопец згінаў руку так марудна, нібы яна важыла тону, а вочы 

ўтаропіліся ў зялёны камень. Адзін кідок… Камень набліжаўся. Ён пагойдваўся 

ля самых вачэй… Мсціслаў з адчайным крыкам ірвануўся да яго, працягваючы 

руку… 

 
— Здаецца, ён паварушыўся,— сказаў нехта. Мсціслаў адчуў штуршок — 

так бывае, калі раптам перапыняецца сон — і расплюшчыў вочы. Ён ляжаў на 

ложку ў доме Ша, побач сядзела Кася. Святло не гарэла, але поўня праз вакно 

свяціла проста ў твар.— Ну вось, паненачка, не плачце, ён расплюшчыў вочы, 

усё будзе добра. 

У месяцовую пляму ступіў лекар эЛ. 

— Што там, ля брамы?— асіпла спытаў хлопец. 

— Вы чуеце? Ён пры памяці. І гаворыць,— эЛ глядзеў на Мсціслава, але 

размаўляў не з ім, і гэта было дзіўна.— Дамо яму папіць… Не спяшайцеся, пане 
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Ахоўніку, не праліце. Ля брамы ўсё добра. Чужынцаў прагналі, падкоп завалілі, 

варту выставілі, пажару не дапусцілі. Усе жывыя, ніхто, апроч вас, не пацярпеў. 

Нехта забег на ганак. З парогу спытаў: 

— Пане лекару, як хлопец? 

— А ён сам вам скажа, княжа. А я пайду, адпачывайце. Калі што — я тут, 

побач, у хаце Чэ. 

Мсціслаў хацеў распавесці пра ўсё, што адбылося, але Лемантар спыніў яго. 

— Летапіс і Прамень пры табе? Пакажы. 

Камяні бліснулі ў цемры. 

— Добра. Я бачыў, як Кальк Улятар стаяў амаль над табой, і не ведаў, ці ён 

паспеў цябе абшукаць. 

— Дык гэта быў не сон?— Мсціслаў адчуў, як валасы на галаве 

заварушыліся ад жаху. 

— Не сон. Усё — не сон. Як бы я хацеў, каб гэта быў сон,— у роспачы 

прашаптаў Лемантар.— Прачнуцца — і ўсё як раней. Дзіцячыя забавы, бацька, 

які заўсёды побач, браты… Рэдкія госці, простыя абавязкі… Мір. Спакой. 

— Не ты вінаваты, што гэта скончылася. Але ты можаш хоць нешта зрабіць, 

каб твой свет стаў такі, як раней. А я наогул магу не пабачыць свайго свету,— 

раптам прамовіў Мсціслаў. 

— Прабач. Вось у тваёй бядзе вінаваты толькі я. І я зраблю ўсё, каб ты 

вярнуўся дахаты. Толькі крыху пазней. Бо выглядае на тое, што адно без 

другога не атрымаецца: спачатку мір у Маўляндыі, потым… усё астатняе 

потым. Адпачывай,— Лемантар падняўся.— Я пайду, праверу варту. 
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ГЛАВА  

ТРЫНАЦЦАТАЯ 

 

 

 

 

 

 

Ловяць на слова не дурняў, а самых годных. 

Першае слова важыць,  

першае слова каштуе.  

Вяжа. 

Даўшы першае слова, 

ці можаш ты прысягаць нанова? 

Адкажаш перад сабой. 

Цені сумненняў рушаць спакой сумлення. 

Адцурацца сябе дзеля іншых – 

ці іншых дзеля сябе? 

Найгоршая здрада — іншым альбо сабе? 
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— Не, гэта выходзіць за межы ўяўлення. Я не разумею, як яму гэта ўдаецца. 

Можа, ён чараўнік?— Функцыюш Трыгон мераў крокамі паляну. Кальк Улятар 

сядзеў на пні і паціраў пабітае плячо.— Як ён мог у вас пацэліць? 

— І я старэю, Функцый,— змрочна зазначыў сівы чараўнік. Ён мог бы, як 

мінулым разам, прыцішыць боль магіяй, але не спяшаўся гэта зрабіць. Тупы 

боль у плячы быў як пакаранне за саманадзейнасць: ізноў наступіў на тыя ж 

граблі, палез да чорта ў зубы без аніякага прыкрыцця! Каб побач была хоць 

нейкая лічба, каб прыкрыць яго на секунду шчытом, ён паспеў бы зняць з шыі 

паралізаванага Ахоўніка скураны мяшэчак, дзе — ён прачытаў гэта ў вачах 

малога — былі Сімвалы Маўляндыі. Але лічбы са шчытом побач не было, і меч, 

які трапна і не раздумваючы шпурнуў Лемантар, балюча ўдарыў па руцэ ў той 

момант, калі другаяая рука кранула чароўны камень. За долю секунды да 

знікнення. І не хацелася думаць, што было б, каб у руцэ маладзёна апынуўся не 

цяжкі, нязручны для кідання меч, а звычайны, добра навостраны паляўнічы нож. 

— Для мяне гэта пытанне гонару,— кіпеў  Функцыюш.— Я вазьму Літарава 

ў аблогу, і тады паглядзім! 

— Гэта я ўжо чуў. Але, шчыра, не думаю, што задума плённая. І вось чаму. 

Адвечны Летапіс і Агністы Прамень дазваляюць абазнанаму перанесці Ахоўніка 

ў якое-хаця месца Маўляндыі, а магчыма, і ўсяго нашага свету. А выклікаць 

туды войска — за яшчэ некалькіх секундаў. 

— Між іншым, вы абяцалі, што назаўсёды пасварыце літараў і князёў, і што 

літары не стануць ім падпарадкоўвацца. На гэтым мы ад пачатку грунтавалі 

свой план. І вось план праваліўся: літары гатовыя па-ранейшаму бегчы за 

князем!— Трыгон склаў рукі на грудзях і асуджальна пазіраў на чараўніка. 
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— Вялікім Князем, Функцый. Вялікім Князем і Валадаром Маўляндыі, 

самай старажытнай краіны нашага свету. Трэба гэта прызнаць. А рэч вось у 

чым. Літара можа, з нахабства ці ўласнай дурноты, не выканаць загаду князя. 

Але літара не можа — ні пры якіх умовах не можа — не выканаць загаду 

Адвечнага Летапісу. Гэта закон іхнай прыроды. Сонца падымаецца на ўсходзе, 

яблык падае ўніз, літары слухаюцца Адвечнага Летапісу. Мой разлік быў на тое, 

што Лемантар не паспее пра гэта даведацца. І ўсё амаль атрымалася. Але 

даведаўся нехта іншы. Маленькі хлопчык-збраяносец. Хлопчык, які ўмее 

чытаць. Вернае сэрца, цвёрдая рука і чыстае сумленне. Неістотна, скуль ён 

узяўся. Яны знайшлі адзін аднога, бо дужа падобныя. Прызнайся, Функцый, каб 

ты пазнаёміўся з чалавекам, які як люстэрка цябе самога, ты б змог з ім 

пасябраваць, цябе б не адвярнула… 

— А вы самі?— груба перапыніў чараўніка Трыгон, бо не любіў доўгіх 

філасофіяў. 

— Ды я і цябе сваімі рукамі задушыў бы, каб не меў патрэбы ў тваіх 

паслугах. І самога сябе я побач бачыць не хацеў бы. Што зробіш, з гадамі мы не 

робімся лепшымі,— развёў рукамі чараўнік і зноў зморшчыўся ад болю ў 

плячы. 

— Рада адклікае мяне з адпачынку. Да іх дайшлі чуткі пра неспакой у 

памежных раёнах. Мушу даць справаздачу,— Функцыюш спыніўся насупраць 

Калька Улятара.— І вы таксама. 

— Натуральна, добры хабар начальніку дэпартаменту сувязі можа чыніць 

цуды, але цуды гэтыя не вечныя,— уздыхнуў Кальк Улятар.— Мы прагулялі 

першы раунд. Я прагуляў, ушчэнт. Таму мы здымаем адсюль войска і сыходзім. 
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Што адказаць Радзе, я табе падкажу, яны будуць задаволеныя. А сюды мы 

вернемся крыху пазней, калі Лемантар стоміцца чакаць нападу. І возьмем сваё. 

— А стары Навука? Так і будзе сядзець у яме?— змрочна спытаў генерал. 

— Забудзься на яго, Функцый. У Маўляндыі малады, перспектыўны 

Валадар. А пенсіянерам трэба спакой. Я абяцаў паведаміць яму, як толькі мы 

возьмем Літарава. Але ж усё павярнулася так, што добрых навінаў у мяне для 

яго няма. 

— Вы называеце захоп Літарава добрымі для яго навінамі?— скрывіўся 

Трыгон. 

— Добрай навіной было б тое, што ягонаму сыну больш не пагражае смерць 

ці калецтва ў бойцы. І Літараву была б добрая навука: незалежнасць — гэта не 

толькі выгоды, але і рызыка.Але маем тое, што маем. Хоць усё да лепшага, 

Функцый. Пэўна, усё да лепшага. 

 
Лемантар, узрушаны, ішоў уздоўж сцяны. Адно кола, другое. Калі пры 

першым абыходзе кожны жаўнер дакладваў яму, што ўсё спакойна, то неўзабаве 

яны перасталі нешта казаць. Князь ішоў кола за колам, не зважаючы ні на што, 

заглыбіўшыся ў свае думкі. 

Напад Лягарытмы ўдалося адбіць. Але ім сапраўды пашанцавала: начное 

мястэчка, варта якога спіць у шапку, магло стаць лёгкай здабычай. Тое, што яны 

выкрылі план з падкопам, таксама было шчаслівым збегам. Але нават за сваё не 

вельмі доўгае жыццё Лемантар уведаў, што шанцуе не бясконца. Удача магла 

адвярнуцца ад іх у кожны момант, а справы ў ягоным гарнізоне, відавочна, ішлі 

не найлепш. Да таго ж малады Валадар раптам зразумеў, што Вярхоўны 

Чараўнік Лягарытмы мог бесперашкодна і беспакарана з’яўляцца ў кожным 
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месцы і знікаць невядома куды. А значыць, удар можа быць у кожны момант 

секунд і прадухіліць яго няма як. Калі толькі жаўнеры гэта ўсвядомяць, 

пачнецца паніка: ніводная літара не стане звязвацца з чалавекам, да таго ж 

чараўніком, сам-насам. Гэта не цэглай са сцяны кідаць. Літары былі даволі 

смелыя ў гурце. І паказалі, што ўмеюць супраціўляцца і бараніцца. Але калі 

вораг зменіць тактыку, Літарава адпору не дасць. 

Усё гэта пракручвалася раз за разам у галаве юнака. І чым болей ён пра тое 

думаў, тым больш упэўніваўся: мэтай Калька Улятара ёсць найперш ён сам і 

той, каго ён прызначыў Ахоўнікам Летапісу. Цяпер, калі чараўнік напэўна 

ведаў, што Сімвалы носіць пры сабе Мсціслаў, заставалася толькі дастаць іх… 

альбо прымусіць князя самога аддаць каштоўныя камяні. А значыць, Літарава 

чараўніку стане непатрэбнае, калі там няма Сімвалаў. І найлепшае, што яны 

могуць зрабіць,— сысці. Каб літары маглі жыць сваім, мірным жыццём. Але 

тады ён — бадзяга-князь без войска, і ані ўтрымаць сваю ўладу, ані вызваліць 

бацьку не зможа. Ці варта было ісці па дапамогу ў Слоўнік? Ці ёсць там каму 

ваяваць і бараніць краіну? Ён не ведаў! 

Хлопец кружляў ды кружляў, і адзін з вартавых асцярожна спусціўся са 

сцяны і пабег да дома Ша. Кася спалохалася, аж скаланулася, калі ў пакой 

зайшоў жаўнер Зэ — паблытала яго з тройкай-лягарытмянінам. 

— Дзяўчынка, пакліч князя дахаты, прыдумай што-нішто. Бо знясілее зусім. 

Трэцюю гадзіну бегае як звер, не чуе нічога.  

— Я зараз, вы ідзіце,— Кася паправіла падушку Мсціславу, які нарэшце 

заснуў. І выбегла з хаты.  

Далёка ісці ёй не давялося. Хуткія крокі пачуліся амаль адразу. 

— Лемантар!— ціха гукнула Кася. Юнак пачуў, збочыў да хаціны. 
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— Чаго не спіш? 

— Я адна баюся, пасядзі са мной. А лепей і ты кладзіся… Раптам брату горш 

стане, хоць будзе каму па лекара схадзіць… 

Князь не стаў спрачацца і даволі хутка заснуў. Але і ў сне круціліся тыя 

самыя пытанні. А раніцою па яго прыйшлі эЛ і эН. 

— Маршалку, усё гатова. Чакаюць толькі вас. 

— Ідзіце. Я зараз,— Лемантар падышоў да Мсціслава.— Ты зможаш пайсці 

са мной? Шчыра. 

Малы паглядзеў на сябра. Так хацелася застацца ў ложку, нікуды не ісці, 

нікога не бачыць. Але хто ж падтрымае Лемантара? Ногі слухаліся някепска, ён 

высіліўся і ўстаў. 

— Хадзем. 

— Не спяшайся, без нас не пачнуць. 

Лемантар абняў яго за плечы, і яны паволі пайшлі на цэнтральны пляц. 

Местачкоўцы ўжо былі там. Пабачыўшы камандзіра, літары, якія рыхтаваліся 

даваць прысягу, пашыхтаваліся. 

— Я не ведаю, што казаць,— разгублена прашаптаў Лемантар. Рука нэрвова 

сціснула пляча сябра. 

— Усё проста. Бараніць мястэчка ад знадворных ворагаў, дзейнічаць у 

інтарэсах… 

— Не, я не пра тое. Ці казаць ім, што напраўду Лягарытме трэба не яны, і 

нават не мы, а тое, што ў нас ёсць… 

— Казаць ці не казаць?— Мсціслаў крыху падумаў.— Але ж некалі яны ўсё 

даведаюцца. 
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— Значыць, даведаюцца зараз,— Лемантар спыніўся, выпрастаўся. Твар 

стаў сур’ёзны, спакойны.— Камандуй, намеснік. 

Мсціслаў таксама разгарнуў плечы, стаў на чале шыхта, зрабіў крок наперад 

і павярнуўся да ваяроў. 

— Раўнуй… Зважай! 

Літары падабраліся. Хлопец павярнуўся да камандзіра. 

— Спадар маршалак гарнізону! Жаўнеры да прысягі гатовыя. 

Лемантар зірнуў на кожнага ў шыхце. 

— Спачні. Шаноўная Рада, паважаныя местачкоўцы. Я, малодшы сын 

Валадара Вялікага Княства Маўляндыя Вялікага Князя Навукі Лемантар, гатовы 

прысягнуць на вернасць Вольнаму Літараву. 

Мсціслаў, стоячы ў шыхце, напружана ўзіраўся ў твары местачкоўцаў. 

Хтосьці быў уражаны ўрачыстасцю моманта, хто-кольвек глядзеў скептычна. 

Але ўвага была поўнай. Гукі наваколля, і тыя сціхлі. А малады князь працягваў. 

— Але я быў бы няшчыры з вамі і не дараваў бы сабе, каб не папярэдзіў вас: 

Лягарытма палюе за намі, за мной і за ім,— ён кіўнуў у бок Мсціслава,— Бо ў 

нас Дзяржаўныя Сімвалы Маўляндыі — Адвечны Летапіс ды Агністы Прамень. 

— Дык вось што ім трэба!— выгукнуў нехта з натоўпу. 

— Трасцу ім, а не Летапіс! Гэта спрадвеку наша!— падхапіў другі голас. 

— Летапіс! Каб нашыя дзеці ім, гадам, служылі? Не бываць гэтаму!— 

закрычала матухна Пэ.— Княжа, нічога не бойцеся, мы вас у крыўду не дамо! 

Лемантар выдыхнуў паветра і пасміхнуўся. Хай цяпер будзе што будзе, ён 

зрабіў усё як трэба. Літары працягвалі ўзрушана перамаўляцца, і малады князь 

падняў правую руку. Запанавала цішыня. 
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— Я, князь Лемантар, уласным гонарам прысягаю, што не падыму зброі 

насуперак Літараву і Маўляндыі, да скону буду бараніць вас і нашую краіну ад 

усякай навалы, дапамагаць вам, дзяліць з вамі перамогі і нягоды, пакуль рука 

мая здолее трымаць меч. Прысягаю. 

Лемантар адступіў убок і зірнуў на свайго намесніка. Хлопец адчуў, як 

затрымцелі калені. Але зрабіў паўкроку наперад. Пачаў ціха, ды тут жа набраў 

болей паветра ў грудзі, голас зазвінеў: 

— Я, Ахоўнік Летапісу Мсціслаў Цярэшка, уласным гонарам прысягаю 

пакласці ўсе сілы дзеля міру, спакою, дабрабыту Літарава і іншых земляў 

Маўляндыі — і тут, і ў маім свеце, сёння і заўсёды. Прысягаю. 

Ён вярнуўся ў шыхт, і ваяры адзін за адным сталі складаць прысягу, і кожны 

казаў трохі па-свойму, але разам гэта было так кранальна, урачыста і светла, 

што матулі-літары плакалі ад гонару, а пасівелыя былыя жаўнеры адводзілі 

затуманеныя вочы. Вось і апошні ваяр прамовіў словы прысягі. Слова ўзяў 

старшыня рады каваль Ка. 

— Ну, дзеці, далі слова — назад дарогі няма. І мы вам абяцаем убаку не 

заставацца і дапамагаць чым толькі зможам. А вы, маршалку, скажыце, што 

будзеце рабіць, калі інтарэсы Літарава раптам разыдуцца з інтарэсамі 

Маўляндыі. 

— Я зраблю ўсё, каб так не адбылося,— ціха прамовіў князь.— Але, калі так 

станецца — я даў слова вам, іншага слова ў князя Лемантара няма. 

У цішыні, якая наступіла за гэтымі словамі, малады князь нягучна 

скамандаваў: 

— Роскід. 

І хуткім крокам рушыў прэч галоўнай вуліцай. 
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Траўніца Тэ на пляцы не затрымалася. Раззлаваная тым, што жаніх пайшоў 

на прысягу, яна выслізнула за браму і пайшла ў Памежны лес — пашукаць 

незабудак на нагаворнае зелле. Але не паспела яна заглыбіцца і на сотню крокаў 

у зараснік, як перад ёю вырас высокі стары ў чорнай вопратцы. 

— Куды бяжыць такая прыгажуня?— спытаў стары і загігікаў. 

— Не куды, а адкуль,— махнула рукой Тэ.— Абрыдлі мне ўсе ў гэтым 

чортавым Літараве. 

— А чаго так?— спагадліва схіліўся над ёй стары. 

— Ды падурнелі яны там са сваёй вайной! Ну дзе ж такое бачылі, каб хлопец 

ваяваць хацеў больш, чым жаніцца! 

— Ваш жаніх?— не паверыў стары.— Такую прыгажосць кідае, каб 

ваяваць? 

— Вы сабе ўяўляеце?— падхапіла Тэ.— Я да яго прыехала з самога 

Слоўніка.Кажу: забірай бацьку, ды паехалі да мяне, свой дом будзе, жыццё 

цікавае, не тое што тут, на вёсцы. А ён!.. 

— Дык вы з самога Слоўніка, ды зусім нядаўна?— ахнуў дзядок.— А я ж 

там быў сто гадоў таму. Напэўна, там усё памянялася. 

— Памянялася, атож памянялася!— запэўніла Тэ.— І я яго ўсё ж звязу 

адсюль. Хоць п’яным напаю, а звязу. 

— Пэўна, вы яго моцна кахаеце,— паківаў сівой галавой стары. 

— Кахаю,— уздыхнула Тэ.— Я дзеля яго на ўсё пайду. 

— А за што вайна? Я стары самотнік, навіны да мяне позна даходзяць,— 

стары узяў Тэ пад ручку і захадзіў з ёю сюды-туды па палянцы. 
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— Ды за гэтыя Сімвалы, каб яны згарэлі! Малады князь кажа, што 

Лягарытме Сімвалы дужа патрэбныя, а сам аддаваць іх не хоча. Вось праз такую 

дурноту і вайна. 

— Ах, Сімвалы! Чуў пра іх. А ведаеце, каб вам удалося гэтыя Сімвалы 

скрасці, дык мы з вамі разам выбавілі б з войска вашага Тэ,— задуменна 

прамовіў стары.— Я крыху ведаю, што могуць тыя Сімвалы. 

— А вы мне скажыце, я сама ўсё і зраблю. А потым назад тыя Сімвалы 

падкіну, бо мне яны нінавошта!— Тэ сувора глядзела на свайго спадарожніка. 

— Сказаць няцяжка,— уздыхнуў стары.— Ды толькі Сімвалы тыя 

створаныя ў старыя часы, калі людзей у Маўляндыі было куды больш, чым 

літараў. І слухаюцца Сімвалы толькі людзей. Але ж, пэўна, вы пабаіцёся. 

Малады князь угневаецца, калі ўсё раскрыецца. 

— Мне вашага князя баяцца?— хмыкнула траўніца.— Цялятка ён, ваш 

князь. Шчэ губа ў малацэ. Угневаецца. Хіба расплачацца! Ведаць бы, дзе гэтыя 

Сімвалы, праз гадзіну б прынесла. 

Стары адпусціў літару, прысеў на пянёк. Адной рукой прыкрыў вочы, 

другой паказаў траўніцы, каб маўчала. 

— Бачу сцяну,— глуха прамовіў ён. Памаўчаў.— Брама. Малады князь ідзе 

да студні з нейкім хлопчыкам. Бачу іх са спіны. Не магу разабрацца… 

Паварочваюцца! У хлопчыка шэрыя вочы, просты нос… на шыі нешта вісіць… 

пад кашуляй… нейкі матузок, на ім скураны мяшэчак… Гэта Сімвалы! 

— Ёсць хлопчык, ходзіць з князем!— усклікнула Тэ.— Дзядуля, ды вы 

чараўнік! Вы мне дапаможаце! Я вам іх прынясу, чакайце тут! 

— Прынясі, дзетка, прынясі,— пасміхнуўся Кальк Улятар.— Дапамажы 

спыніць гэтую вайну. 
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— Мсціслаўка, цябе жаўнер Ка шукаў. Яны ў лазні прапалілі, казаў, каб вы з 

Лемантаром ішлі мыцца,— сказала Кася, ледзьве хлопец пераступіў парог. Сама 

яна была чысценькая, доўгія вільготныя валасы рассыпаныя па плячах.— Я ўжо 

хадзіла. І сукенку мне чыстую кравец Ка падарыў. Мы з ім пазнаёміліся, калі я ў 

іх вячэрала. А дзе Лемантар? 

— Наперад пайшоў, я не дагнаў. Думаў, ён тут ужо. Прыгожая сукенка. І ты 

прыгажуня. 

— Як усё прашло?— Кася старанна будавала вежу з кубікаў.— Хваляваўся 

ён? Як на іспыце? 

— Нармальна прайшло. Спачатку хваляваўся, але выгляду не падаваў. Так 

добра трымаўся! Сапраўдны Валадар,— з гонарам за сябра адказаў хлопец. 

— Каб быць Валадаром, трэба яшчэ вярнуць сабе краіну,— сур’ёзна, але не 

сумна прамовіў малады князь за дзвярыма. Трохі прыгінаючы галаву, каб не 

зачапіць за вяршнік дзвярэй, зайшоў у пакой. 

— Зробім і гэта, дайце час!— весела адгукнуўся Ахоўнік.— Хадзем у 

лазню? 

— Хадзем. Толькі вось гэта дома пакінь,— Лемантар паказаў на мяшэчак. 

Мсціслаў зняў з шыі матузок і схаваў Сімвалы пад падушкай. На парозе 

абодвум хлапцам прыйшла ў галаву адна і тая ж думка. 

— Кася!— сказалі яны хорам і самі зарагаталі. 

— Што?— неўразумела перапытала дзяўчынка, падняўшы на іх вялікія-

вялікія ясныя вочы. 

— Каб усё схавала на месца. І з хаты іх не выносіць,— строга сказаў 

Мсціслаў. 
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— Не ўяўляю нават, пра што ты!— паціснула плячыма дзяўчынка і занялася 

кубікамі. 

— Цікава, мы хоць за рог паспеем адысці?— шэптам спытаўся Лемантар. 

— Не-а, думаю, ужо ўзяла,— гігікнуў Мсціслаў.— Але ж мы доўга не 

будзем? 

— Само сабой,— пагадзіўся Лемантар.— Але ж, сапраўды, так хочацца па-

людску памыцца. 

Жаночая палова сям’і Ка ўжо памылася, мужчыны і хлапцы акурат заходзілі 

ў лазню. Літары мыюцца ўсе разам, проста ў Ка была вялікая сям’я, да таго ж ён 

чуў, што ў людзей хлопцы ды дзяўчаткі мыюцца паасобку. 

Мсціслаў упершыню бачыў літараў без вопраткі. Яны аказаліся і падобнымі 

да людзей, і непадобнымі. Скура ў літараў была гладкая і светлая, і хоць далоні і 

твары ўвесь час былі адкрытыя сонцу, загар на іх не браўся. Валасы раслі толькі 

на тварах — бровы ды вусы. Цягліцы і суставы не вылучаліся пад скурай — 

абрысы былі роўныя, гладкія, рукі ды ногі гнуліся ўва ўсіх кірунках. Ногі без 

пальцаў, але прыстасаваныя, каб дапасоўвацца да ўсякай паверхні, амаль як 

мацкі васьмінога. Ка трымалі рукі ўгару, адну нагу адстаўлялі, але апроч гэтай 

— найзручнейшай для іх — паставы маглі часова прыняць якую-хаця іншую. 

Пацешна было назіраць, як яны дапамагаюць адно аднаму мыцца.  

Але адно пытанне круцілася ў галаве ў хлопца неадступна. Спытаць было 

няёмка, не думаць — немагчыма. 

— Пра што задумаўся, дружа?— спытаў нягучна Лемантар.— Давай плечы 

пашарую. 

Мсціслаўка прамаўчаў, але калі наўзаем цёр вяхоткай сябра, не вытрываў. 

— Слухай, а як па літарах пазнаць, хлопец гэта ці дзяўчына? 
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— Па вусах,— сур’ёзна адказаў Лемантар.— Болей ніяк. 

— А пакуль вусаў не адгадаваў? 

— Па вопратцы, па паводзінах. Дзяўчаты, бывае, бровы выскубваюць. А ты 

іх блытаеш ці што?— Мсціслаў адчуў у голасе сябра ўсмешку. Той выдатна 

зразумеў, што цікавіць хлопца, і пацвельваў. Ахоўнік Летапісу задумаўся, ці не 

пакінуць свае пытанні пры сабе. 

— Не, я так сабе спытаўся. Проста ў іх жа сем’і, дзеці… Як яны… 

размнажаюцца? 

— А як людзі размнажаюцца, ты ведаеш?— пацікавіўся Лемантар. 

— Агулам ведаю,— сышоў ад канкрэтнага адказу Мсціслаўка.— Мне бацька 

сёе-тое расказваў… 

— А мне браты сёе-тое расказвалі,— паківаў галавою малады князь.— 

Добра, што я пайшоў да садоўніка ды спытаўся, так ці не. Бо ў Аркуша з 

фантазіямі не ўсё ў парадку, як і з гумарам. Дык вось, як тэарэтык тэарэтыку я 

табе магу сказаць: у літараў усё не так. Калі яны хочуць мець дзіця, то збіраюць 

падарунак каліграфу, едуць у Слоўнік і вяртаюцца з дзіцём. А хлопчык ім трэба 

ці дзяўчынка, і якое яно будзе — рост, паўната — залежыць крыху ад жадання 

бацькоў, а найбольш — ад мастацтва каліграфа. Ведаеш, у Слоўніку ёсць 

прытулак для няўдала напісаных літарак. Іх ніхто не хоча браць у сям’ю, і яны 

часцей паміраюць яшчэ ў маленстве. Тым з іх, якія выглядаюць лепей, можа 

пашанцаваць: маладыя бацькі, якія не могуць даць падарунак добраму 

каліграфу, ідуць у прытулак і выбіраюць. Вось параўнай каваля ды краўца,— 

Лемантар вачыма паказаў на абодвух Ка. Сапраўды, розніца паміж імі была. 

Каваль ладны, магутны, прыгожы, нягледзячы на сівізну ў вусах. А ў краўца 

спіна крываватая, адна нага крыху карацейшая… 
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— Ён вельмі добры, спагадлівы, адважны… і выдатны майстра, але 

дзяўчаты на яго не заглядаюцца. Ды ён і саромеецца куды выйсці, сядзіць днямі 

на стале ды шые. Касі нашай абнову пашыў. І нам з табой, так што 

пераадзенемся ў чыстае. 

Мсціслаў адчуў, як сорамам апякло шчокі. Перад вачыма паўстаў ягоны 

сшытак для беларускай мовы. Што за літары выскоквалі з-пад нецярплівай 

асадкі! Які горкі іх чакае лёс! 

— А як напісаная літара аджывае? Што дзеля гэтага трэба?— спытаў ён, 

хаваючы твар. 

— Іх пішуць жывым чарнілам,— адказаў Лемантар.— Я сам не бачыў, бо не 

быў пакуль у Слоўніку. А ты добра ўмееш пісаць. Ты мог бы стаць каліграфам. 

— Скажы, а каліграф піша літары, толькі калі яго папросяць літары -

бацькі?— Мсціслаў выйшаў следам за  Лемантаром у прылазнік. 

— А як жа, літару ж трэба гадаваць, навучаць. І дзеля гэтага патрэбная 

старэйшая літара. 

— А чалавек зможа гадаваць літару? 

— Не ведаю. Ніколі пра такое не чуў,— засумняваўся Лемантар.  

Каваль, кравец і ўсе астатнія Ка выйшлі ў пакойчык, і там адразу стала 

цесна. Кравец падбег да куфра і дастаў навюткую зялёную форму для хлапцоў. 

— Прымерце, Валадару, ці патрапіў з ростам! 

— Дзякуй табе, Ка,— Лемантар спрытна нацягнуў кашулю і нагавіцы.— Ух 

ты, якія кішэні! Ка, такому строю пазайдросцяць і ў Слоўніку! 

— Класны строй, дзякуй, Ка,— далучыўся і Мсціслаў. Кравец сціпла 

пасміхаўся. 

— Лёгкі дух, хлопчыкі,— пачуўся голас кавалёвай жонкі.— Ідзіце квас піць! 
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 Мсціслаўка не меў рацыі: Кася сядзела з кубікамі, аж пакуль хлопцы не 

дайшлі да дома Ка. Тады, упэўненая, што яе ніхто не бачыць, падбегла да ложка 

і развязала мяшэчак. Яна стаяла спінай да вакна, і з вуліцы не было відаць, чым 

яна бавіцца. Прыгожыя камяні зіхцелі і пераліваліся, але дзяўчынка разумела, 

што гуляць з імі небяспечна. Тады Кася асцярожна запхнула камяні глыбей пад 

падушку, а сабе ўзяла мяшэчак. А каб мяшэчак не быў занадта лёгкім, паклала 

туды два драўляныя кубікі. Зашмаргнула завязкі і павесіла мяшэчак на шыю. 

Раптам малая адчула на сабе позірк. Спалохана азірнулася на вакно і 

ўбачыла літару Тэ, якая глядзела на яе праз шыбу. Літараў Кася ўжо не баялася, 

да таго ж, бачыла траўніцу, калі тая прынесла лекі Лемантару, таму дзяўчынка 

смела выйшла на ганак. 

— Дзень добры, спадарыня Тэ. Вы, напэўна, да князя Лемантара? Ён пайшоў 

да каваля Ка. 

— А хлопчык з ім пайшоў?— удакладніла Тэ. Яна ўжо заўважыла скураны 

мяшэчак на шыі ў дзяўчынкі. 

— Так, яны разам пайшлі,— Кася з цікаўнсцю разглядала вышываную 

сукенку на тонкім стане літары Тэ. Астатнія местачкоўцы апраналіся проста, 

часам нават не вельмі ахайна. А гэная Тэ была выкшталцоная паненка. 

— Вы вельмі прыгожая,— адзначыла дзяўчынка. 

— І ты вельмі прыгожая! А што гэта ў цябе?— Тэ паказала на мяшэчак. 

— Гэта — сакрэт!— важна адказала Кася.— Але вам я скажу: тут — 

Дзяржаўныя Сімвалы Княства Маўляндыі! А я — Ахоўніца Летапісу Кася 

Цярэшка! 
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Кася цудоўна ведала, што ніякая яна не Ахоўніца. Але траўніца Тэ не 

зразумела, што гэта — гульня. Калі князь прызначыў Ахоўнікам малога 

хлопчыка, чаму не мог ён прызначыць і гэтае дзяўчо? І траўніца тут жа 

прыдумала план. 

— Ахоўніца! Як гэта дарэчы!— Тэ проста запляскала ў ладкі.— Мне трэба 

твая дапамога. Зараз мы пойдзем у адно месца… Ці, можа, ты баішся? Тады я 

пачакаю твайго брата… 

“Каб усё схавала на месца. І з хаты іх не выносіць”,— прыгадала малая 

словы брата. Але ж яна схавала камяні пад падушку, а з хаты яна вынесе два 

драўляныя кубікі! 

— Я нічога і нікога не баюся, бо са мной Сімвалы,— важна адказала яна. 

— Тады хутчэй хадзем!— Тэ заспяшалася да брамы, а Кася пабегла следам. 

Ля брамы ім трапіўся маленькі эЛ. 

— Кася! Кася!— паўтараў ён і цягнуў ручкі да дзяўчыны. Кася спынілася, 

пагладзіла малечу па спінцы. Памацала ў кішэнях:  

— Вось табе печыўка, маленькі эЛ! 

Малы, задаволены, пабег, а дзяўчынка і траўніца праслізнулі цераз браму 

(каваль Ка акурат збіраўся памяняць засаўку, таму брама была прачыненая) і 

пабеглі лугам у бок Памежнага лесу. 

— Глядзі, якая траўка! Гэта канюшына! А вось — рамонак, а там матылёк на 

валошку сеў,— увесь час нешта паказвала траўніца. І ў Касі нават не было 

хвілінкі, каб задумацца, чаму яны ідуць у Памежны лес, адкуль столькі разоў 

ужо прыходзіла на Літарава бяда. Дзяўчынка і не заўважыла, як яны ўвайшлі ў 

зараснік. 

— Вавёрка!— закрычала траўніца і пабегла наперад.— Глядзі, глядзі! 
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Кася не бачыла ніякай вавёркі, але, каб не адстаць ад літары і не згубіцца, 

пабегла следам.  

Тэ заглыбілася ў лес ужо на некалькі соцень метраў, а дзіўны дзядок у 

чорным ніяк не з’яўляўся. Тэ спынілася. 

— Навошта мы зайшлі так далёка?— Кася нарэшце дагнала літару.— 

Хадзем назад, пакуль не заблукалі! 

Яна раптам успомніла, што парушыла ўсе перасцярогі, якім вучылі бацькі: 

пайшла з незнаёмым, нікога не папярэдзіўшы, шмат што расказала пра сябе, не 

запомніла дарогу. Дзяўчынка зазірнула ў вочы траўніцы. Тая глядзела змрочна. 

— Аддай мне Сімвалы, тады зможаш адсюль пайсці,— грозна сказала 

траўніца.— Інакш жывой адсюль не выберашся. 

“Лепей аддай торбачку, грошы, аздобы, усё, што просяць. Рэчы нічога не 

каштуюць, калі ідзецца пра тваё жыццё і здароўе”,— прыгадала яна татавы 

парады. І пакорліва зняла з шыі мяшэчак. 

— Вазьміце, толькі адпусціце! 

— Ідзі хутчэй вунь туды,— траўніца махнула рукой у бок Літарава.— І не 

азірайся! А скажаш каму-небудзь пра мяне, я цябе знайду і пакараю! 

“Пагражаюць — абяцай зрабіць тое, што яны хочуць. Але сама ўсё 

распавядзі дарослым!” — папярэджваў тата. І Кася праз слёзы паабяцала нічога 

нікому не гаварыць і штосілы пабегла куды паказалі. А Тэ засталася на месцы, 

бо не страціла надзеі сустрэць чараўніка. 

 
Кася бегла з усіх сіл і не глядзела пад ногі, а таму заблыталася ў кустоўі і 

правалілася ў нейкую яму. Сцішыўшыся ў нечаканай схованцы, яна аддыхалася. 
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“Навошта гэтай літары Сімвалы?— думала яна.— Мсціслаў казаў, што 

Сімвалы мацнейшыя за літары, і літары не могуць імі камандаваць. Значыць, у 

Тэ ёсць памочнік — чалавек”. І тут яна пачула голас Тэ: 

— Вось вы дзе! А я ўжо вас чакаю! 

— Няўжо прынесла?— здзівіўся старэчы голас, які Кася ўжо некалі чула. 

Толькі дзе? Яна высунула з ямы галаву і паглядзела праз галінкі куста туды, 

адкуль даносілася размова. Насупраць траўніцы яна ўбачыла чорную постаць з 

зялёным камянём на грудзях. 

“Кальк Улятар!” — Касю затрэсла ад жаху. Што было б, каб яна не паспела 

схавацца! Вораг быў занадта блізка, Кася баялася паварушыцца, каб хруст якой-

небудзь галінкі ці шышкі не выдаў яе схованкі. 

— Вось яны, трымайце!— пачула Кася. 

— І што ты, дурніца, прынесла? Гэта дзіцячыя кубікі! 

Нешта праляцела над кустамі і ўпала на зямлю побач з дзяўчынкай. Яе 

мяшэчак. Кася схапіла яго і ізноў павесіла на шыю. Кубікі ўпалі недзе раней, але 

шкадаваць пра іх не было калі, бо Кася пачула голас Тэ: 

— Гэта малая мяне ашукала! Яна сказала, што таксама Ахоўніца і што 

Сімвалы ў яе! Яна тут, непадалёк, пабегла ў той бок! 

— Во дурніца! Навошта яе адпусціла? Ды за гэтую дзяўчынку наш рыцар 

Лемантар прынясе Сімвалы сам і прасіць будзе, каб я іх узяў. Хоць бы яна не 

паспела схавацца ў Літараве! 

І Кася зусім блізка пачула таропкія крокі. Стаіўшыся пад краем ямы, 

дзяўчынка перастала нават дыхаць. Калі б толькі яны прайшлі крыху ўбаку, у яе 

заставаўся шанец схавацца да цемры ў глыбіні лесу, каб потым прабрацца 

дахаты… 
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Крокі проста над ёю.  

— Чортавы кусты!— вылаяўся стары, крокі аддаліліся ўбок… Наперад… 

Далей… Трэск наблізіўся зноў… Не, аддаляюцца… Счакаўшы, пакуль крокі 

стануць амаль нячутнымі, Кася кінулася ўглыб лесу, не ведаючы, што ўжо 

перасякла мяжу і бяжыць па зямлі Рэспублікі Лягарытмы. 

 
Напіўшыся квасу, хлапцы падзякавалі матулі Ка і пайшлі дахаты. Дарогай 

сустрэлі малечу эЛ, які пабег да іх і паведаміў: 

— Кася! Т-т-т! Печыўка! 

Хлапцы толькі зарагаталі. Пагладзілі малечу ды пайшлі ў хату. 

— Кася!— з парога паклікаў Мціслаўка.— Давай свае кубікі, будзем 

чытаць… Кася? 

Ён кінуўся да ложка, адкінуў падушку. Адвечны Летапіс ды Агністы 

Прамень зіхцелі на белай прасціне. Не было толькі чорнага мяшэчка. Мсціслаў 

узяў дыяменты ў руку. І раптам незразумелая трывога працяла сэрца як ігла. 

— Кася. Нешта здарылася,— прашаптаў ён. 

— Што здарылася?— перапытаў Лемантар. Але малы толькі паматляў 

галавой: не ведаю. 

— Хадзем шукаць яе. Схавай толькі камяні ў кішэню,— Лемантар ужо 

збягаў па прыступках, Мсціслаў пабег за ім. 

— Што нам казаў малы ля брамы?— спытаўся юнак, калі яны спыніліся 

пасярод галоўнай вуліцы, не ведаючы, куды бегчы. 

— Кася, Т-т-т… і пра печыўка нешта. 

— Пачнем з дома Тэ,— вырашыў Лемантар. Узрушаныя, яны ўзбеглі на 

ганак. Князь грукнуў кулаком у дзверы. 
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— Тэ, можна да вас? 

— Калі ласка, праходзьце ў хату,— сумна запрасіў іх голас. 

Хлопцы з парога хацелі пытацца пра сваё, але ўбачылі, што малады Тэ ледзь 

не плача. 

— Добры дзень, Валадару,— стрымліваючы слёзы, павітаўся Тэ,— добры 

дзень, Мсціславе. Праходзьце. 

— Што здарылася, Тэ?— Лемантар ажно разгубіўся.— Я магу неяк 

дапамагчы? 

— Тут не дапаможаш. Проста мы занадта розныя, мы не зможам быць разам. 

Хай едзе ў Слоўнік. Я патрэбны тут. Яна сабе лепшага знойдзе… 

— Вы пасварыліся з нявестай?— здагадаўся Мсціслаў.— Яна не хацела, каб 

вы давалі прысягу? 

— Так. І вось цяпер яна мне сказала, што больш не збіраецца тут заставацца 

і ведае спосаб, каб сілай прымусіць мяне кінуць вас і ехаць з ёй. А я ўсё роўна 

вас не кіну, Валадару. Хай сама едзе… Яна да вас не забягала, княжа?  

— Не, пакуль не. А дзе яна можа быць?— асцярожна запытаўся Лемантар, 

маючы ў галаве сваё. 

— Яна з лесу прыляцела, уся ўзбуджаная такая, і пабегла нешта ці некага 

шукаць,— уздыхнуў Тэ. 

— Скажыце дакладна, што яна гаварыла,— папрасіў Мсціслаўка. 

— Яна прыйшла з Памежнага лесу і сказала, каб я тэрмінова збіраў рэчы. Бо 

няма нам з ёю чаго тут бавіцца, а вяселле зладзіць можна і ў Слоўніку. А я 

сказаў, што зараз не паеду. Тады яна сказала, што бачылася ў Памежным лесе з 

чалавекам, які ёй дапаможа забраць мяне адсюль сілай, толькі яна мусіць яму 
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нешта прынесці. Вось і ўсё,— Тэ глядзеў вінавата і ўстрывожана.— Валадару, 

яна нешта нарабіла? 

Малады князь на момант задумаўся. Быў толькі адзіны пэўны спосаб 

прымусіць літару нешта рабіць супраць волі — Адвечны Летапіс. 

— Кася і Тэ… — Лемантар ускінуў галаву.— Мы бачылі малога эЛ каля 

брамы, і брама не была зачыненая. Тэ, мы зараз ідзем да каваля. Прабяжыся па 

мястэчку, пашукай сваю нявесту. Знойдзеш — вядзі туды. І распытай, ці не 

бачыў хто дзяўчынку, Касю. 

 
Касі здалося, што яна адбеглася ўжо даволі далёка, каб заблытаць 

пераследнікаў. Разы са два яна ледзь не трапіла ў дрыгву, саступіўшы з купіны, 

але неўзабаве мясцовасць стала вышэйшай, лес радзейшым, пад нагамі ўжо не 

хлюпала, і дзяўчынка спынілася адсапціся. 

Сярод звычайнага змяшанага лесу ўзвышаўся шырокі пагорак. Вяршыня 

пагорку была амаль голай: некалькі сухіх дрэваў ды купкі рэдкага кустоўя. Касі 

прыйшла ў галаву думка залезці на адно з гэтых дрэваў, каб агледзецца. Яна 

спачатку абрала для гэтага дуб, але на ім ніжняе голле пачыналася надта 

высока. Таму дзяўчынка палезла на вярбу, што стаяла непадалёк. Па вузлаватым 

камлі яна лёгка паднялася да развілкі, агледзелася і ўбачыла дзве істоты ў 

чорным. Дзяўчынка схавалася за тоўстую галіну. Ніцыя пруткі вярбы доўгімі 

косамі звісалі долу, і ў гэтым намёце лёгка было застацца незаўважанай, а самой 

бачыць ды чуць усё. 

Істоты наблізіліся, і Кася пазнала ў іх лічбы 6 і 9. Тыя неслі нейкі чоп ды 

апалонік. Спачатку яны падышлі да хвоі. 6 упёрся ў камель, і раптам дрэва 

павалілася! А пад каранямі адкрыўся ход пад зямлю. 
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— Вячэра!— гукнуў Шэсць, а Дзевяць затупаў па прыступках наніз з чопам. 

Неўзабаве ён выбраўся з ямы, 6 штурхнуў хвою на месца, скарыстаўшы сваю 

кавеньку як падважнік. 

Кася, стаіўшыся, сачыла, як тое самае адбылося каля асіны насупраць. Але 

раптам 6 скіраваўся да яе вярбы. Уявіўшы, як яна зараз бразнецца долу разам з 

дрэвам, дзяўчынка заплюшчыла вочы ад жаху. 

— Там няма нікога,— падаў голас 9,— з раніцы забіралі вязня, ці забыўся? 

— Зусім забыўся,— адказаў 6 і рушыў да дуба.— Дык толькі буяны 

засталіся? 

— Так, яны,— уздыхнуў 9.— З такімі вязнямі ніякага здароўя не хопіць. А 

яшчэ князі, культурныя людзі! Калі і сёння абліюць супам, далібог, пакінем іх 

без сняданку. 

Удваіх лічбы павалілі дуб і зніклі ў яме. І тут пачуліся крыкі, лаянка, нават 

гукі бойкі. Як асмаленыя, выскачылі лічбы з ямы. 6 таўхануў нагой рондаль, суп 

пацёк па траве. 

— Трасцу ім, а не вячэру! Хай чараўнік іх сам корміць,— раззлавана 

буркнуў ён. 9 падышоў да яго. 

— Глядзі! Так тузаўся, што я яму з рукава гузік выдраў. Толькі цяпер 

заўважыў, што трымаю. Глядзі, прыгожы! 

— Літара нейкая на гузіку... Кінь лепей, раптам зачараваны,— 6 абцёр край 

чопа аб траву, укінуў туд апалонік і пайшоў прэч. 

— Зачараваны? Непадобна,— прамармытаў 9.— А, чорт з ім. 

Гузік паляцеў у траву, лічбы сышлі. Кася дачакалася, пакуль яны схаваюцца 

за пагоркам, і, апошні раз агледзеўшы наваколле, стала асцярожна спускацца. 

Трэба было вяртацца ў Літарава, пакуль можна было разабраць дарогу. На 
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ўсялякі выпадак падабраўшы гузік, дзяўчынка пайшла між дрэваў, абыходзіла 

кусты, каб лішняга не шумець, і ўвесь час правярала кірунак па апошніх 

промнях сонца. Ніхто не ведаў, куды яна пайшла, і спадзявацца ёй цяпер 

даводзілася толькі на сябе. 

Пачалася балаціна. Ногі прамоклі, у сандалях хлюпала. Кася скакала з 

купіны на купіну, раз-пораз азіраючыся па баках — ці правільна яна ідзе. 

Мясціны былі нібыта знаёмыя, але ніякай пэўнасці, што яна не заблукала, у Касі 

не было. Хацелася есці і спаць. Кася вырашыла, што, як толькі сцямнее, яна 

спыніцца і застанецца начаваць у лесе, пад якой-небудзь ялінай. 

 
Да самай кузні Лемантар не прамовіў ні слова. Каваль ды кравец сядзелі на 

прызбе і пілі квас. 

— Маладыя людзі!— узрадваўся каваль Ка.— Забыліся на нешта? 

— Я ў неадкладнай справе,— князь прыпыніўся на секунду, каб суразмоўцы 

адчулі сур’ёзнасць моманту, і працягваў: 

— Маю вялікія падазрэнні, што дзяўчына Тэ, якая прыехала са Слоўніка, мае 

таемныя стасункі з Лягарытмай, спрабавала скрасці Сімвалы, а цяпер трымае ў 

закладніках малую, Касю. 

— Валадару, ці ёсць доказы?— захваляваўся кравец.— Дзяўчынка магла 

сама кудысьці пайсці… А Сімвалы ў вас? 

Князь сцвярджальна кіўнуў, і тут загаварыў каваль Ка. 

— Княжа, я паразмаўляў з хлопцамі, якія праспалі варту. Усе яны паасобку 

казалі адно і тое ж: перад тым як легчы адпачыць, выпілі хто малака, хто 

гарбаты, хто квасу — і заснулі. І спалі мёртвым сном, пакуль іх не падняў 
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Летапіс. А некаторым з іх папіць смачнага квасу прапаноўвала — хто б вы 

думалі?— траўніца Тэ. 

— Валадару, яе нідзе няма, і дзяўчынку ніхто не бачыў,— пракрычаў ад 

вуліцы Тэ. 

— Трэба шукаць іх у кірунку Памежнага лесу,— сказаў Лемантар.— Калі 

толькі мы паспеем… 

— Валадару, не ідзіце!— усклікнуў кравец Ка.— Калі гэта пастка… Вам 

нельга: вы маршалак… 

Лемантар спыніўся, сціснуў кулакі. Ка меў рацыю: пакідаць гарнізон князь 

не меў права, рызыкуючы сабой — падстаўляў мястэчка, якому прысягаў на 

вернасць некалькі гадзін таму. 

— Тады я пайду сам,— закусіўшы вусны, Мсціслаў дастаў з кішэні 

дыяменты, працягнуў сябру.— Вазьміце. 

— Чакай,— загадаў Лемантар. Зірнуў навокал. З усіх бакоў да кузні 

падыходзілі жаўнеры і местачкоўцы. Вестка пра знікненне дзяўчынкі ўжо 

абляцела мястэчка. 

— Загадвайце, маршалку,— падбадзёрыў малады Ка. 

— Ка, эН і Мсціслаў ідуць шукаць у лес,— Лемантар зірнуў у вочы 

хлопцу.— Ты — старэйшы. У патрэбе кожны з іх можа хутка вывезці на сабе 

што цябе, што дзяўчынку. У групе прыкрыцця пойдуць Я, эЛ ды эМ, як самыя 

борздыя. Астатнім займацца сваімі справамі, але быць гатовымі з’явіцца на 

першы знак. Роскід. 

Ён правеў байцоў да брамы, потым падняўся на сцяну і доўга глядзеў у той 

бок, а Сімвалы ў далоні раз-пораз таямніча ўспыхвалі. 
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Апошнія промні зіхацелі між камлямі дрэваў. Кася ўжо азіралася ў пошуках 

прытулку, але тут яна на нешта наступіла ў траве. Яе кубікі! Значыць, яна ідзе 

правільна, і Літарава зусім недалёка! І тут малая пачула трэск кустоў наперадзе. 

Радасць змянілася на жах. Няўжо яе пільнавалі тут? Кася мышкай шмыгнула ў 

кусты і другі раз за дзень стаілася ў гасціннай ямцы. Крокі набліжаліся. І раптам 

яна пачула ціхі голас брата: 

— Кася… Кася… 

Але дзяўчынка не спяшалася адкрывацца. Голас — гэта толькі голас. Ці мала 

хто ўмее падрабляць галасы. І толькі калі зусім блізка пабачыла ў няпэўным 

святле поўні выразныя сілуэты Ка і эН, а паміж імі — невысокую чалавечую 

постаць, паверыла, што яе адшукалі свае. 

— Я тут,— прашаптала яна.— А дзе чараўнік? 

— Сышоў, мы бачылі зялёны пошуг. Сядай на эН. 

 
— Валадару, трэба пад’есці,— двойчы клікаў Ша. Але малады князь рабіў 

выгляд, што не чуе. Спусціліся прыцемкі. Памежны лес амаль схаваўся ў 

цемры. Поўня цьмяна свяціла з-за хмараў. На муры з’явілася першая варта. 

— Валадару, калі што — мы вас адразу паклічам,— запэўнівалі яны юнака, а 

той упарта круціў галавой. І раптам два цені аддзяліліся ад лесу і, амаль 

нябачныя, сталі набліжацца да сцяны. Лемантар напружыў зрок… 

— Гэта нашыя, маршалку!— радасна ўсклікнуў нехта з жаўнераў. І праз 

нейкую хвіліну эН ды Ка з абодвума дзецьмі на іх пераскочылі мур, як 

запраўдныя коні . 

— Дайце Летапіс, Валадару, я паклічу астатніх,— прахрыпеў Мсціслаўка, 

злазячы з эН. І тут жа Я, эМ ды эЛ апынуліся побач з імі. 
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— Дзякуй за службу,— Лемантар зняў дзяўчынку з Ка і прыціснуў да 

сябе.— Ідзіце адпачывайце. Я, на варце цябе заменяць. Зранку дакладзяце, што 

бачылі. Хадзем, Мсціславе. Гэта быў занадта доўгі дзень. 

Стомленая дзяўчынка абняла юнака за шыю, прытулілася шчакой да пляча. 

Нарэшце яна ў бяспецы! Моцныя рукі надзейна падтрымлівалі яе. Ужо ў хаце 

Лемантар прамовіў: 

— Раней я думаў, што самае складанае — ісці першым. Не, найбольш 

складанае — загадаць іншаму ісці першым, а самому чакаць… 

Выслухаўшы аповед дзяўчынкі, Лемантар папрасіў паглядзець гузік. 

Пакруціў у пальцах, аддаў Касі. 

— Гуляй. Малайчына, што паслухалася і пакінула дома камяні. Хоць 

ведаеш, калі б Кальк Улятар адшукаў цябе, то камяні давялося б аддаць за тваё 

вызваленне. 

— І ты аддаў бы?— Кася толькі зараз да канца зразумела, што магло 

атрымацца з яе неасцярожнай гульні. 

— Калі б не меў іншага выйсця — аддаў бы, а што засталося б. Дык не рабі 

болей такіх глупстваў! 

— Я не буду,— прашаптала дзяўчынка.— Я зусім нікуды з дому не пайду 

без цябе або Мсціслава. 

— Мыйцеся вы ўжо ды кладзіцеся спаць,— у пакой зазірнуў шавец Ша. Сын 

ягоны, якога ўночы вярнуў дахаты Адвечны Летапіс разам з соннымі ваярамі, 

заступіў на першую варту, і Ша хадзіў глядзець, ці ўсё ў яго добра.— І вы 

кладзіцеся, Валадару, варта стаіць, усё спакойна. А што будзе заўтра — аніхто 

не ведае. 
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ГЛАВА 

ЧАТЫРНАЦ-

ЦАТАЯ 

 

 

 

Не ўмеў 

гадаваць — 

умей выбачаць. 

А ворага як прабачыць?  

Вось глядзіць вачыма сабачымі — чаго чакаць?  

Рука прылашчыць ці ўдарыць нашчадка няўдзячнага? 

Ненавідзець ці дараваць? 

Цень сябе, маладога, кажа: я б так не змог.  

Выкідай за парог: лёс пакарае. 

Цень бацькоўскі заходзіцца ў гневе шалёным. 

Праклёны шле. Але плёну ў праклёнах. Не. 

У вачах сабачых сорам плача. Пабачым. 
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Траўніца Тэ меркавала вярнуцца ў Літарава ў той жа спосаб, што і выйшла з 

яго — цераз браму. Але, прачуўшы пра знікненне дзяўчынкі, местачкоўцы 

талакою дарабілі браму ў той жа вечар і замкнуліся ў Літараве. Тэ давялося 

гукаць вартавога. Цяпер мана пра тое, што яна апоўдні прыснула ў садочку і 

нічога не ведае, дарма ёй не прайшла б. Заставалася спадзявацца на нагаворнае 

зелле, якім яна паспела пачаставаць свайго каханага перш, як бегчы з Касяй у 

лес. 

Вартавым аказаўся малады Ша, якога яна ўпершыню ўбачыла на прысязе. 

Ён падазрона агледзеў незнаёмку, якая сціпла прасіла адамкнуць ёй браму, і 

спачатку хацеў схадзіць па старога Вэ, але, пачуўшы, што перад ім нявеста Тэ, 

скінуў ёй са сцяны вяроўку і ўсцягнуў траўніцу наверх. 

— Дзякуй табе, добры малойца,— жартоўным тонам падзякавала Тэ.— 

Пабягу да свайго ненагляднага! 

— Чакай, я правяду цябе!— Ша моцна ўзяў Тэ пад руку. І крыкнуў 

напарніку, што дзяжурыў па правы бок брамы: — Ы, я ненадоўга! Зараз буду! 

— Добры малойца, дык нам хіба не ў той бок?— здзівілася траўніца, калі 

Ша павёў яе галоўнай вуліцай.— Ці Тэ зараз не дома? 

— Нам сюды,— Ша штурхнуў дзверы пустога склада і пацягнуў Тэ туды.— 

Пачакай яго тут да раніцы, гэта ўжо хутка. 

Бразнула засаўка, Тэ засталася адна. Яна зразумела, што ў мястэчку пра яе 

справы нешта стала вядома. Але нават і думкі не дапускала, што яна не 

выкруціцца і не выйдзе сухой з вады. Усеўшыся на ахапак сена, траўніца стала 

чакаць раніцы. І тут да маленькага вакенца пракраўся жаўнер Тэ. 

— Што ж ты нарабіла, дурніца!— зашаптаў ён. 
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— Чаму ты не магла трохі пачакаць, я паехаў бы з табой. А зараз цябе 

будуць судзіць, як здрадніцу ды шпіёнку! 

— Дапамажы мне, каханы,— зашаптала ў адказ траўніца.— Стань заўтра 

непадалёк, і, калі пачнецца гэты вар’яцкі суд, ты дапаможаш мне ўцячы. Зрабі 

гэта дзеля мяне… 

— Але я не магу… Гэта — ісці супраць князя, супраць Рады,— сумняваўся 

Тэ.— Я хацеў бы табе дапамагчы, але ім я здрадзіць не магу. І цябе кінуць не 

магу… Што мне рабіць… і сэрца баліць, і галава… 

— Вазьмі вось гэтую траву і завары з ёй гарбату,— траўніца Тэ падала ў 

акенца пучок незабудак.— Усё як рукой здыме. Бывай, любы мой Тэ! 

 
Ваяр Ша паведаміў вартаўніку Вэ, што ў складзе сядзіць вязень, і адправіўся 

на варту. Неўзабаве прыйшла змена. А з ёю — князь Лемантар. Ша даклаў яму 

пра здарэнне. Малады князь стрымана падзякаваў, але ў склад не пабег. Калісьці 

ў дзяцінстве ён чуў, як бацька паўтараў ягоным братам, скорым на рашэнні: 

пераначуем — болей пачуем. І цяпер ён стараўся абдумваць свае крокі, каб праз 

паспешлівасць не нарабіць бяды. А падумаць было пра што. І думкі былі 

трывожныя, невясёлыя. 

Поўня скацілася ў аблокі, узняўся вецер, нібы хацеў раздзьмуць золак. 

Лемантар усё круціўся на занадта кароткім ложку. Сон не прыходзіў. Нейкі з 

гукаў наваколля закрычаў пеўнем, і ледзь не ў кожным двары азваўся пеўнік. 

Літарава прачыналася. 

Лемантар падняўся, прайшоўся па мястэчку. З некалькіх двароў яго запрасілі 

зайсці, але яму хацелася пабыць аднаму. Ля склада, дзе сядзела траўніца, яму 

сустрэўся гандляр Гэ. 
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— Дабрыдзень, маршалку. Прыйшлі з палоннай пагаварыць? Я ёй пад’есці 

прынёс, калі вы дазволіце. 

— Так, гэта добра,— не ў лад адказаў малады князь. Гэ адамкнуў дзверы, і 

траўніца Тэ, убачыўшы на парозе князя, кінулася яму ў ногі ды загаласіла без 

слоў. Хлопец разгубіўся крыху, але Гэ, які зайшоў следам, сказаў груба ды 

злосна: 

— Ану, сціхні! Бабскія гэтыя штукі нікому тут не дзіва. Кажы толькі тое, 

што цябе спытаюць. Як усё папраўдзе скажаш, тады пад’есці дам. 

— Не, дайце ёй пад’есці,— загадаў князь.— Я няшмат пытанняў маю, дасць 

рады і так. 

— Дзякуй, малады княжа!— з усмешкай пакланілася Тэ. Раз слёзы не 

дапамаглі, яна вырашыла трымацца незалежна. — Дзякуй, што хоць голадам 

марыць не загадалі. Што ж вам ад мяне трэба ведаць? 

— З кім вы былі ў Памежным лесе? 

— З чалавекам! Імя не пытала! Высокі ды чорны, валасы сівыя ды голас такі, 

то мяккі, як пух, а то рэзкі, як у гругана. 

— Яшчэ каго вы там бачылі?— не зважаючы на дзёрзкі тон літары, спытаўся 

Лемантар. 

— Жаўнераў вашых бачыла, што са страху на пузе праз балаціну паўзлі, каб 

хаця таму чалавеку не трапіць на вочы, а як знік ён, дык асмялелі, нагамі 

пайшлі! Ды я іх не разглядала! Яны сваёй дарогай пайшлі, я — сваёй. 

— Ці вы атрымалі ад таго чалавека тое, што хацелі?— задаў апошняе 

пытанне Лемантар і, не чакаючы адказу, пайшоў у дзверы. 

— Не атрымала! Бо ўсе вы, людзі, хлусы, і простым літарам з вамі не 

цягацца!— у роспачы закрычала Тэ.— Гэй, а са мной што вы зробіце? 



  

271 

 

— Я — нічога,— сумна адказаў хлопец.— Вы — літара, і судзіць вашыя 

ўчынкі прыстала літарам. 

— Княжа, гэта няправільна. Мы хочам, каб і вы сказалі сваё слова на 

паседжанні Рады,— незадаволена прамовіў Гэ, замыкаючы склад.— Мы 

збіраемся праз паўгадзіны тут, на пляцы. Паседжанне будзе адкрытым, 

прыходзьце, як паснедаеце. 

— Я прыйду,— абыякава пагадзіўся Лемантар.  

Гэ незадаволена паглядзеў яму ў спіну і пайшоў снедаць. Вярнуўся ў дом Ша 

і князь. Дзеці ўжо былі за сталом, але без яго не пачыналі. 

— Нешта вы невясёлы, Валадару,— стары Ша паставіў на стол талеркі.— Ці 

не захварэлі?  

— Ды ўсё добра ў мяне,— раздражнёна адказаў юнак.— Зараз я кожнаму 

буду пра свой настрой справаздачу даваць. 

Ніхто яму нічога не адказаў на гэта, але і цішыня за сталом аказалася для 

Лемантара невыноснай. 

— Ці не бачыў ты, Мсціслаў, у лесе каго-небудзь, апроч Касі? Можа, чуў? 

— Цёмна было. Не бачыў,— коратка адпавёў хлопец.— Кажуць, траўніца Тэ 

ўночы вярнулася? 

— Так, яна вас бачыла, як вы ў лесе праз балаціну на пузе праставалі. 

— А не, нам трэба было сцягі разгарнуць, у трубы граць і прыпеўкі 

выкрыкваць,— не стрываў Мсціслаў.— То ў спакоі цябе пакінь, то сам кепікі 

строіш.  

— А лыжкай у лоб адному й другому? Снедайце як людзі, а тады ідзіце на 

вуліцу і хоць чубы адно аднаму дзярыце, калі вам вайны мала, — умяшаўся Ша. 

І дадаў падкрэслена пачціва: — Даруйце, Валадару. 
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Дзеці пакаціліся з рогату. Пасміхнуўся і Лемантар. 

— Забягаў кавалёў малодшы, рада сабралася, вас клічуць,— працягваў 

Ша.— І вас, пане Ахоўніку. 

— Кася, сядзі дома,— у адзін голас сказалі хлопцы. Дзяўчынка прытворна 

ўздыхнула і кіўнула галавой. 

 
Рада ў поўным складзе ўжо сабралася за цяжкім сталом, выстаўленым на 

пляцы. Лемантару пакінулі месца збоку. 

— Дабрыдзень, княжа,— павітаўся каваль Ка, які сядзеў у цэнтры.— Пане 

Ахоўніку, вы пагуляйце непадалёк, пакуль мы параімся. А можаце і тут быць — 

сакрэтаў ніякіх не будзе. 

Мсціслаў з ветлівасці адышоўся на крок, але сеў так, каб чуць усё да 

апошняга слова. 

— Справа простая, спадарове,— без доўгіх прадмоў пачаў каваль.— Дзеўка 

прыехала сюды, каб узяць шлюб з малодшым Тэ. Яна гарадская, цэніць сябе, 

мясцовых лічыць дурнямі ды няўдаліцамі. Але гэта — не злачынства, проста яе 

так выгадавалі. Таму прашу не зважаць на яе выбрыкі пры разглядзе справы. 

Цяпер першы пункт. Абвінавачваецца ў тым, што дала ваярам соннае зелле. Сам 

факт даказаны, гэта пацвердзілі і жаўнеры, і … асобныя сваякі. Нам трэба 

зразумець, сама яна так вырашыла ці дзейнічала як шпіён. Выказваемся па 

чарзе. Княжа, вы малодшы сярод нас, кажыце першы. 

Усе сябры рады глядзелі на яго. Лемантар абаперся на стол складзенымі 

рукамі. 

— Я не лічу, што гэта змова. Спачатку яна прыбегла да мяне, прасіла за 

жаніха. А я… шчыра кажучы, я разгубіўся ды нічога ёй не адказаў, сказаў 
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толькі, што зразумеў яе. Урэшце, прысяга — выбар сумлення, і прымушаць тут 

кагосьці небяспечна. Думаю, каб яна выношвала план, як прыбраць з вуліц 

варту, то не пайшла б да мяне, а зрабіла б усё ціха, патаемна. 

— Так,— падхапіла настаўніца эН.— Яна і нам пра гэта адкрыта сказала. 

Зрабіла нас міжвольнымі саўдзельнікамі… Княжа, даруйце, я паддалася паніцы 

і пайшла супраць сумлення. Але ж я маці… 

— Цяпер не пра тое вядзецца,— спыніў настаўніцу гандляр Гэ.— Я згодны, 

што гэтая дурніца сама ўсё прыдумала і нічога не ведала пра падкоп. 

— Ці хто яшчэ хоча выказацца?— спытаў каваль.— Тады і я скажу. Я сам 

ўпэўнены, што гэта збег абставінаў — падкоп і брак варты. Але ёсць яшчэ і 

другі факт: спроба выкрасці Сімвалы і ўзяты закладнік. Што скажаце, княжа? 

Вы распыталі дзяўчынку? 

— Так, вядома,— пацвердзіў Лемантар.— Кася ў чымсьці і сама вінаватая. 

Думаю, атрымалася так: дзяўчынка пахвалілася, што яна — Ахоўніца. 

Сапраўды, у яе на шыі быў мяшэчак, які падчас апошняга нападу чараўнік 

бачыў у Ахоўніка. Верагодна, чараўнік пры размове не назваў сябе, але апісаў, 

што яму трэба, каб сілай вызваліць Тэ з Літарава. Траўніца Тэ вырашыла, што 

рызыка невялікая. Напэўна, яна і не думала, што значаць Сімвалы для нас, для 

краіны. Магчыма, яна нават разлічвала потым Сімвалы падкінуць. Але, 

відавочна, пабаялася сілай адбіраць у дзіцяці рэч, каб ніхто не пацікавіўся, што 

за шум. А вось выманіць малую за браму атрымалася лягчэй, чым я мог бы сабе 

ўявіць. Там, у лесе, Кася спалохалася і аддала мяшэчак траўніцы, каб тая яе 

адпусціла. Думаю, закладніца была ёй непатрэбная. Гэтак кажа і малая: думка 

ўзяць яе ў закладніцы прыйшла ў галаву чараўніку, і тое толькі пасля таго, як ён 

не знайшоў у мяшэчку Сімвалаў. 



  

274 

 

— А што ён там знайшоў?— спытаўся Ша, які да таго сядзеў моўчкі. 

— Драўляныя кубікі,— пасміхнуўся Лемантар.— Камяні заставаліся ў 

схованцы. 

— Калі пытанняў болей няма, давайце распытаем саму вінаватую,— 

вырашыў Ка.— Гэ, дружа, схадзі па яе. 

Гандляр прывёў траўніцу. 

— Добры дзень, панове,— пакланілася траўніца, не падымаючы вачэй. 

Мсціслаў глядзеў на яе непрыязна, прыгадваючы аповед сястры пра падступную 

прыгажуню. 

— Скажы, дачушка,— лагодна пачаў Ка, — ці ты падпаіла свайго хлопца ды 

іншых вартавых? 

— Так, але гэта я страціла розум праз каханне, я не ведала, што будзе 

напад,— сціпла адказала траўніца.— Даруйце мне, малады княжа! І вы даруйце, 

панове! 

На ўсе пытанні яна адказвала гэтаксама стрымана, тэатральных кіданняў у 

ногі не дапускала, абразаў не выкрыквала. Сябры рады слухалі яе прыязна.  

— Ну, а сама што-небудзь хочаш сказаць?— спытаў урэшце Ка. 

— Я вінаватая, але гэта ўсё праз каханне. Я хачу толькі быць побач са сваім 

любым Тэ, я ніколі ні ў што не буду ўмешвацца. Даруйце мне. Дазвольце 

застацца… — з вачэй Тэ закапалі слёзы. 

Павісла няёмкая паўза. Лемантар утаропіўся ў стол. Настаўніца ражком 

хусткі змахнула слязінку. 

— Пастой убаку, спадарыня, мы пагаворым,— загадаў каваль. Тэ 

паслухмяна аддалілася і стала, раскінуўшы ўбакі ручкі ў вышыванай сукенцы. І 

нешта ў гэтай паставе, пераможнай, разняволенай, так не спадабалася 
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Мсціславу, што ён незаўважна абышоў пляц і апынуўся за спінай траўніцы Тэ. І 

ўбачыў у завулку ваяра Тэ. Той стаяў напружаны, як бягун перад самым 

стартам… 

 
Лемантар слухаў і не слухаў каваля, які нешта казаў пра велікадушнасць як 

прыклад для моладзі. Але раптам ён зірнуў на тое месца, дзе мусіла стаяць 

падсудная. 

— Глядзіце, яе няма! 

Сябры рады агоўтацца не маглі ад такога нахабства. Яны пераглядваліся, але 

маўчалі. 

— Дагнаць?— наўпрост спытаў Лемантар. 

— Ды не да твару вам за ёю бегаць, княжа. Вырашылі ж адпусціць, чаго ўжо 

тут,— прамовіў Ша. 

Лемантар паціснуў плячыма і адкінуўся на спінку крэсла. І тут убачыў 

Мсціслава. Той ішоў шыхтавым крокам, а паперадзе яго дробна тупалі дзве 

панурыя літары Тэ з апушчанымі рукамі. Праз паставу сваю яны здаваліся 

тоненькімі і вартымі жалю. 

— Дык галасуем?— спытаў малады князь.— За тое, каб адпусціць яе без 

пакарання? 

— Стаяць,— загадаў Мсціслаў. Сябры рады прагаласавалі аднадушна. 

Лемантар падняўся са свайго месца і падышоў да няшчаснага Тэ. 

— Ты хацеў дапамагчы ёй збегчы? 

Тэ ўсхліпнуў. 

— Падымі рукі,— дазволіў малады князь. Але Тэ застаўся стаяць як раней. 



  

276 

 

— І ты пайшоў бы з ёй?— спытаў ізноў юнак. Тэ моўчкі плакаў, у пыл 

падалі буйныя слёзы. 

— Ідзі. Ідзіце абодва. Яна вольная ісці куды хоча. І ты вольны ад абяцання 

мне… і свайму мястэчку. 

Лемантар вярнуўся за стол, сеў і паклаў галаву падбароддзем на складзеныя 

рукі. 

— Нагаворнае зелле,— прамовіў лекар эЛ.— Ён нічога не можа з сабой 

зрабіць. Шкада хлопца. 

— А ці вы можаце нешта зрабіць з гэтым, га, шаноўны?— гэта прыкульгаў 

да стала токар Тэ.— Можа, крапівой адлупцаваць абодвух? 

— Каго яна калі спыніла, тая крапіва,— уздыхнуў Ша.— Хадзем па хатах, 

панове. Справа зразумелая, чаго сядзець. 

 
Пабеглі дні, падобныя, нібы кроплі вады. Лемантар правяраў варту  начамі, а 

ўдзень сядзеў ці ляжаў на ложку і пра нешта думаў. Лягарытма больш не 

нападала. Местачкоўцы займаліся звычайнымі сваімі справамі і нават бурчэлі, 

што вайна скончылася, і хадзіць праз ноч у варту ім надакучыла. 

Мсціслаў бадзяўся па мястэчку без справы. Дапамогі ягонай літары не 

прасілі, а хадзіць ды выпрошваць працу было неяк няёмка.  

Аднаго разу на двор да шаўца забег малы эЛ. Ён прыцягнуў з сабой нейкі 

кавалак тканіны.  

— На!— сказаў ён і працягнуў Мсціславу шкумат.  

— Хочаш, я цябе намалюю?— з ласкі на пацеху прапанаваў хлопец. 

Партрэт маленькага эЛ атрымаўся на славу. Маляваў Мсціслаў кавалкам 

вугалю і сам свой твор вартым увагі не лічыў. Але малому вельмі спадабалася, і 
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назаўтра ён паказаў мастаку партрэт у прыгожай рамцы. Малеча эЛ ужо 

размаўляў патроху і, відаць, распавёў маленькім сябрам, бо пад вечар прыбегла 

пампушачка Пэ, пляменніца пірожніцы матухны Пэ, і папрасіла намаляваць яе 

на абгортцы ад пірожных. ІЦяпер пайшлі ў ход вострая палачка ды ягадны сок, і 

партрэт пампушачкі Пэ ў ружовым адправіўся ў рамку, а Мсціслаў падзяліўся з 

Касяй першым ганарарам мастака — вялікім заварным пірожным. 

Замовы пасыпаліся з усіх бакоў. І ўжо да канца тыдня пана Ахоўніка 

перахрысцілі ў пана Мастака, а кожнае малое ў мястэчку мела на сцяне ў хаце 

невялічкі ўласны партрэт. Хлопца гэта забаўляла, але і ён, і Кася вельмі 

непакоіліся за Лемантара.  

Аднойчы Мсціслаўка нават пайшоў раіцца да лекара эЛ. 

— Апетыт ёсць? Начамі спіць?— найперш удакладніў лекар. 

— Трохі есць, трохі спіць паміж праверкамі варты,— уздыхнуў хлопец.— 

Але не размаўляе ні з кім. Спыталі — адказаў у адно слова. І ўсё. І так з таго 

самага суду над Тэ. 

— Не, Тэ тут ні да чога. Яна сышла адразу ж. А з кім яшчэ князь бачыўся? 

Куды хадзіў? 

— Ні з кім, нікуды... Вось як вярнулася Кася, больш нікуды не хадзіў. 

— А можа, ён пра нешта даведаўся і праз гэта трывожыцца?— эЛ паправіў 

акуляры.— Успомні, хлопча, ці было нешта, пра што ён доўга распытваў, а 

потым раз — і нібы забыўся? 

— Хіба толькі нашая вылазка ў дапамогу Касі. Дык а што пра гэта доўга 

размаўляць, выратавалі й выратавалі. Вось толькі... гузік. Лемантар узяў яго, 

пакруціў... і ўсе размовы на гэтым як адрэзала. 

— Чый гузік?— эЛ прыжмурыўся праз акуляры.— Можа, гэта адказ? 
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Хлопец вярнуўся дахаты і спытаў у Касі, дзе той гузік. 

— Лемантар папрасіў,— адказала дзяўчынка.— Учора, калі нікога, апроч 

нас, не было. Я ўжо і забылася на той гузік, але ён папрасіў пашукаць і забраў 

сабе. А табе нашто? 

— Не ведаю,— паківаў галавой брат.— Князь у пакоі? 

— Як заўсёды,— адказала Кася. Мсціслаў ціха адчыніў дзверы. Юнак ляжаў 

на ложку і ў задуменні падкідаў на далоні нешта бліскучае. 

— Чаго табе?— спытаў не паварочваючы галавы. 

— Я да цябе,— Мсціслаў прычыніў дзверы і падышоў бліжэй.— Можна я 

пагляджу гэта? 

Лемантар узяў блішчасты гузік за абламанае вушка і паднёс бліжэй да 

Мсціслава, але ў рукі не аддаў. Хлопчык паспеў убачыць прыгожую літару Н і 

некалькі дробных бліскучых каменьчыкаў, і гузік знік у князевым кулаку. 

— Чый гэта?— спытаўся малы. І тут жа карцінка склалася. Лягарытма, 

падземная турма, пра якую казала Кася. Князь Навука — вось хто страціў гузік 

у бойцы з аховай турмы. Іхныя вочы сустрэліся. 

— Гузік твайго бацькі? Што будзеш рабіць?— ледзь чутна спытаў Мсціслаў. 

— Тое, што мушу. Вызваляць яго,— гэтаксама ціха адказаў князь Лемантар. 

— Я з табой,— цвёрда сказаў Ахоўнік Мсціслаў.— Калі? 

— Я не магу цябе ўзяць, хоць вельмі хачу, каб ты быў побач,— Лемантар 

прыкрыў вочы рукой.— Калі я не вярнуся, калі мяне схопяць, мусіць быць 

нехта... 

— А хочаш, я табе зараз скажу, што зробіць гэты нехта, калі ты трапіш у 

палон?— перапыніў Мсціслаў. І сам адказаў: — Я пайду да Вярхоўнага 



  

279 

 

чараўніка. Разам з Сімваламі. І аддам іх, каб вызваліць цябе. Таму табе лепей 

узяць мяне з сабой. 

— Пойдзем сёння на досвітку,— Лемантар схаваў гузік у кішэню.— 

Пастарайся выспацца. 

Гэта была слушная парада. Шкада, што ніводзін з іх дваіх не змог 

скарыстацца ёю. Абодва ляжалі без сну, слухаючы начное Літарава. 

— Пара ісці,— прамовіў урэшце малады князь. І два цені выслізнулі з хаты. 

 
— Што, Функцый, Рада Лягарытмы табе кухталёў надавала? Гэта ж трэба, 

падчас вучэнняў у Памежным лесе траціна ваяроў атрымала траўмы! Пры 

штурме павільёну — апёкі. Добра, што ты не перапраўляўся — адны патанулі б, 

іншыя б на катар захварэлі!— дробна гігікаў Вярхоўны Чараўнік Кальк Улятар. 

— Папярэджанне вынеслі нам абодвум,— натапырыўся Трыгон.— І, па-

мойму, вы з гэтай нагоды мусіце хвалявацца больш за мяне. Конкурс на 

займанне пасады Вярхоўнага чараўніка праз месяц. А аўтарытэт ваш моцна 

падупаў. Дый вашая апантанасць Сімваламі Маўляндыі ўсім вядомая. Чаго 

добрага, нехта звяжа мае геройствы і вашыя фантазіі, і тады вашае месца зойме 

які малады прайдзісвет. 

— Функцый, падумай хвіліначку. Конкурс на маю пасаду абвяшчаецца 

кожныя 50 год. Ты ўяўляеш, колькі я ўжо іх перажыў? Ніякі малады прайдзісвет 

мне дарогу не перабяжыць,— махнуў рукой Кальк Улятар. 

— Уяўляю, як гэтыя самыя словы ў гэтым самым крэсле казаў трыста гадоў 

таму ваш папярэднік,— змрочна прамовіў Трыгон. 

— Чатырыста гадоў таму, Трыгоне, чатырыста. І не папярэднік, а 

папярэдніца,— уздыхнуў стары.— І, між намі, зусім іншыя словы: “Унучак, 
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конкурсы гэтыя — лухта. Пастарайся, каб праз колькі сот гадоў ты меў каму 

перадаць гэтае месца ў спадчыну, як я перадаю сваё месца табе”. А паколькі 

выканаць бабулін запавет я не змог, пляваў я на гэтыя конкурсы. Ім спакайней, 

калі я памру на гэтай пасадзе. А выгані мяне — каму патрэбны такі вораг? Так 

што хай маладыя прайдзісветы пачакаюць. 

— Дарэчы, ці вы ведаеце, што вашых улюбёных вязняў ужо два дні як 

пакінулі без ежы і вады?— спытаў як бы мімаходзь генерал. 

— Лухта!— не паверыў Кальк Улятар.— Скуль ведаеш? 

— Шэсць ды Дзевяць адмаўляюцца карміць іх. Астатнія схадзілі кожны па 

разе і болей не збіраюцца. А аховы там не сто птнаццаць лічбаў, а дзесяць,— 

Трыгон заўважыў, як раздзьмуваюцца крылы носа ў старога. Нішто так не 

абражае мажнаўладцу, як маленькія шрубкі, што адмовіліся падпарадкоўвацца.  

Але стары чараўнік і не думаў злаваць. Была б нагода! Пыхлівы Навука 

атрымаў тое, чаго хацеў. Хай сёрбае кашу, якую сам заварыў. 

— Памрэ — пасадзім на яго месца ўвесь узвод варты, так ім і перадай,— 

адмахнуўся Кальк Улятар. А сам, ледзьве  Функцыюш выйшаў, намацаў зялёны 

камень. 

Гэтым разам ён спыніўся ля дуба паслухаць, не аказваючыся. Змяркалася, 

але вязні сядзелі ў цемры, таму для іх гэта не мела значэння. 

— І чаго вы дабіліся сваімі выбрыкамі, бацька?— казаў Аркуш.— Не, калі 

вы захацелі памерці ад голаду й смагі — гэта ваш выбар. А мы на сухую 

галадоўлю не падпісваліся. Вашыя спробы ўцячы смешныя. Яшчэ першы раз 

мог удасца, бо знянацку. А цяпер — чаго вы дамагліся? Нават чараўнік не 

прыходзіць — яму абрыдла вашае хамства ды кепікі. 
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— Ды проста не ўзяў ён Літарава. І Лемантара не ўзяў. Дык чым яму перада 

мной пахваліцца,— спакойна адказаў Навука.— І ведаеш, сынку, каб зараз 

Кальк Улятар чуў твае словы, дык плюнуў бы ды сышоў. Май хоць перад самім 

сабой крыху годнасці. 

— Ага, яшчэ недарэку нашага за прыклад вазьміце. Каб не ён, даўно былі б 

на волі,— прабурчэў Сшытак. — Кожны ўжо даўно скеміў бы, што трэба 

чараўніку, і дамовіўся б пра нашае вызваленне. 

— А нашто яму нашае вызваленне!— хмыкнуў Аркуш.— Ён жа там цяпер 

Вялікі Князь! А выйдзем мы на волю — хто ён будзе? Ізноў трэці сын, Іванька-

прасцячок. Не, тата, вы на яго не спадзявайцеся, ён вас калі й вызваліць, то каб 

уласнаручна забіць. Улада людзей псуе, асабліва тых, хто на мазгі абдзелены. 

— Святая праўда твая, дурань,— загігікаў Кальк Улятар.— Гэй, Навука, 

заткні ты яго ўрэшце, бо і праўда званітаваць можна. Як здароўе тваё на дыеце? 

— А хто мала рухаецца, таму шмат ежы не трэба,— адказаў Навука, і 

чараўнік гатовы быў прысягнуць, што там, унізе, Вялікі Князь і Валадар 

Маўляндыі пасміхаецца. 

     — Хацеў я табе спатканне з сынам наладзіць. А не атрымалася. Але нічога, я 

пачакаю пару дзён. Маладому Валадару цяжэй за ўсё вытрываць звычайную 

хаду жыцця, дзе няма геройства. Адчуваю, што захоча ён цябе вызваліць. Вось 

тады, калі нехта падкажа яму, дзе ты ёсць, тады ён сюды і прыйдзе. А сустрэчу я 

яму наладжу. Так што нядоўга табе сумаваць тут. Я вам нават пару свечак 

загадаю выдаць з такой нагоды. Каб не навобмацак пазнавацца. 

— Дамовіліся, Кальк Улятар. Ты ж чараўнік слова, як скажаш, так і будзе,— 

зарагатаў Навука.— Відаць, неўзабаве пабачуся з малодшым. Дзякуй за добрае 

слова. 
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— Ну, бывай. Сняданак табе заўтра будзе. Толькі не бі ахоўнікаў, ты іх зусім 

запалохаў. Не хачу на цябе кайданкі чапляць. 

— Дзякуй за добрае слова, але я яшчэ не схуднеў,— адказаў неўтаймоўны 

князь.— Бывай здароў, заходзь з навінамі. 

Вярхоўны Чараўнік пасміхнуўся дуплу, і толькі зялёны блік на хвіліну 

асвятліў ссохлы дуб. 

  
— Вось тут мы знайшлі Касю,— Мсціслаўка паказаў сябру яму ў кустах.— 

Значыць, ішла яна адтуль. 

Моўчкі прабіраліся яны далей, імкнучыся пазнаць у няпэўным месяцавым 

святле месца, якое апісвала дзяўчынка: пагорак з пяццю сухімі дрэвамі. 

Мясцовасць падымалася. Яшчэ колькі хвілін, і яны апынуліся на вяршыні 

пагорку, пад вярбой, што шапацела ніцымі сухімі пруткамі, нібыта хацела пра 

нешта папярэдзіць. 

— Вунь дуб,— паказаў наперад Мсціслаў.— Хадзем? 

— Чакай,— Лемантар абаперся на вярбу, нібыта раптам знясілеў. Нешта 

ўнутры заныла ад страху: як сустрэне яго бацька? Ці адзін ён там? Як яму 

паводзіццацца з Валадаром Маўляндыі, на чыім месцы ён сам апынуўся і 

нарабіў гэтулькі ўсяго? 

— Лепей зараз,— прашаптаў хлопчык.— Пакуль не надта свеціць поўня. Бо 

калі вецер ачысціць неба, мы тут будзем як на далоні, хоць з лука страляй. 

— Мсціславе, ідзі адзін. 

— Што?— не зразумеў хлопец.— Ты… Нешта не так? 

— Калі ласка, зрабі дакладна так, як я прашу,— горача зашаптаў юнак, 

абхапіўшы сябра за плечы.— Я павалю дрэва, ты спусцішся, адкінеш завалу. 
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Скажаш вязню, што прыйшоў, каб адвесці яго ў Літарава. Калі ён можа ісці сам, 

проста ідзі наперад. Мяне не шукай, я мушу затрымацца, пакуль пастаўлю ўсё 

як было. Тады буду прыкрываць ваш адыход. Калі раптам пачуеш зязюлю, тут 

жа спыняйцеся ды хавайцеся. Гэта значыць, уцёкі выкрытыя, і трэба ісці не 

наўпрост, а дрыгвою ўлева, дзе пачынаюцца палеткі ды лугі. Залягайце, 

прапусціце ланцуг ахоўнікаў і збочце ўлева. Мяне не чакай, я сам вас даганю. 

Дамовіліся? Тады хадзем. 

Хлопцы  некалькімі крокамі перасеклі паляну. Лемантар нахіліўся і нешта 

намацаў у траве. Засаўка. Яна адышла лёгка, бо карысталіся ёй пастаянна. Юнак 

упёрся рукамі ў камель дуба, дрэва амаль бязгучна лягло на дол і пацягнула за 

сабой накрыўку люка. 

— Цяпер ты сам,— папярэдзіў Лемантар і знік дзесьці за паваленым дубам. 

Мсціслаў таропка спусціўся ў яму. Завала аказалася цяжэзная, хлопец упёрся 

бокам у сцяну і пхнуў з усяе змогі. Ані руш. Тады ён прыгледзеўся. Невялічкі 

шпянёк-затрымач не даваў завале ссунуцца. Мсціслаў націснуў на шпянёк, той 

ціха шчоўкнуў. Цяпер завала з вушака як рукой пайшла. Мсціслаўка асцярожна 

пацягнуў дубовыя дзверкі і тут жа пачуў няветлівы голас: 

— Чаго ўночы прыцёгся?  

Ён пазнаў голас Вялікага Князя Навукі. І, не адважваючыся зрабіць крок у 

цемру, сказаў: 

— Вялікі Княжа, я правяду Вас у Літарава. Ці Вы здаровы, ці можаце ісці? 

— Хто цябе паслаў? Ці не шпіён ты Калька Улятара?— падазрона спытаў 

стары.— Ды няма розніцы. Хоць прагуляюся. Гэй, Аркуш, Сшытак, нас 

выпускаюць, хадзем! 

— Бацька, ну ў вас і жарты,— сонна адказаў чыйсьці голас. 
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— Дык я пайшоў, а вы спіце,— злосна буркнуў стары князь, але блізнюкі 

ўжо апрытомнелі ад сну, і ўсе трое выпаўзлі з ямы. Дачакаўшыся гэтага, 

Мсціслаў тут жа шпарка пакрочыў у бок Літарава, старанна азіраючы 

наваколле. Але ўсё было ціха. 

— Я не зразумеў: а дзе публічныя прабачэнні, ганаровы эскорт?— 

прабурчэў адзін з блізнятаў; Мсціслаў не адрозніваў іх. Хлопец азірнуўся. Дуб 

ужо ставаў на месца. Секунда — і здалёк пра ўцёкі не сведчыла нічога. Ён 

прыспешыў крок. Сапучы, вязні ішлі следам. Яны мінулі сухія груды, пад 

нагамі пачало чвякаць. Давялося крыху спаволіць. 

— Наколькі я разумею, мы ўжо на сваёй зямлі. І да Літарава менш за 

паўгадзіны хады. Так, хлопча?— нягучна сказаў стары. 

— Так,— каротка адказаў Мсціслаўка. 

— А дзе “Вашая светласць”?— зароў адзін з блізнюкоў і, дагнаўшы адным 

скачком Мсціслава, штурхануў яго ў плечы.— Дарогу! 

Малы паляцеў на дол, нагу апякло як агнём, да таго ж ён адразу адчуў, што 

яго засмоктвае дрыгва. Сыны Навукі пайшлі наперад не азіраючыся. Стары 

князь на момант прыпыніўся. 

— Літарава — проста, брама з супрацьлеглага боку,— стараючыся стрымаць 

слёзы болю і крыўды, прашаптаў хлопец і адвярнуўся.— Не трэба мяне чакаць, 

ратуйцеся самі. 

Князь пайшоў у бок ускрайку лесу. 

Крокі цішэлі ўдалечыні. Мсціслаў паспрабаваў выбрацца з багны, але нага 

дзесьці ўшчамілася, і ён не мог даць рады. Кожны рух зацягваў яго глыбей, 

апоры нідзе не было. Хлопец паспрабаваў легчы, каб менш грузнуць. І раптам 

прыгадаў іхны ўмоўны сігнал — крык зязюлі. 
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— Ку-ку,— нягучна паспрабаваў ён. Каб зязюля пачула яго, яна памерла б са 

смеху. Але яго пачуў Лемантар. 

— Я іду да цябе, пакажыся,— пачуў ён шэпт злева і падняў руку як мага 

вышэй. 

— Я ў дрыгву трапіў, асцярожна тут. Нагу нешта зашчаміла... 

Хлопец адчуў дотык да нагі, боль ізноў працяў наскрозь, але тут жа стала 

лягчэй. Ён адчуў, як яго цягнуць з дрыгвы. Апынуўшыся на цвёрдым, Мсціслаў 

тут жа падняўся. Нага трымала. 

— Выклікай Ка,— Лемантар увесь час азіраўся ды прыслухоўваўся.— Так 

трэба. 

Мсціслаў выканаў загад. Ка з’явіўся апранутым ды ўзброеным. 

— Я ўжо прачакаўся сігналу, камандзір. Якія загады? 

— Даставіш Ахоўніка да шаўца. Падарожнікаў, што прыйдуць да брамы, 

загадаеш пусціць і правесці туды, дзе трымалі траўніцу. Абыходзіцца ветліва, 

даць памыцца і пад’есці, але памятаць: яны госці, вы гаспадары. Мне скінь 

вяроўку са сцяны каля хаты, нехаць плот абыходзіць. Рушылі! 

Літара падхапіла Мсціслава і галопам паскакала па полі. Вось і мур. “Конь” 

узняўся ўгару і мякка прызямліўся па той бок.  

— Як вы так можаце! Тут жа два вашыя росты, калі не болей!— здзівіўся 

Мсціслаў. 

— Тут — два з каптуром, там — болей за тры. З дзяцінства трэніруюся,— 

удакладніў Ка.— Адпачывайце, пане Ахоўніку, я маю яшчэ даручэнне. 

Нага перастала балець, хлопец вырашыў дачакацца Лемантара. Праз пяць 

хвілін прыбег Ка з драбінай. Удваіх яны апусцілі драбіну са сцяны, Ка 

развітаўся і знік. Віднела. На іншым канцы мястэчка пачуліся галасы, зарыпела 
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брама. І тут над сцяной паказаўся Лемантар. Саскочыў долу, сцягнуўшы за 

сабой драбіну.  

— Калі я такі ж брудны, як ты, шавец нас не пусціць у хату,— агледзеўшы 

Мсціслава, прамовіў князь.— Хадзем, хоць з бочкі крыху памыемся. 

Яны палівалі адзін аднаму з бочкі і зноў слухалі гукі Літарава. 

— Якая раніца прыгожая. А што дзень прынясе, невядома,— сумна прамовіў 

малады князь. 

— Але ж у нас атрымалася, значыць, усё выдатна,— памыўшыся, Мсціслаў 

павесялеў і нават амаль дараваў братам Лемантара іхны выбрык у лесе. Ён узяў 

шчотку і стаў чысціць падсохлую форму.— Ды яшчэ пашанцавала, што іх траіх 

трымалі разам, твайго бацьку і братоў. 

— Хто працуе, таму шанцуе,— Лемантар не выглядаў шчаслівым, і гэтага 

Мсціслаў не мог зразумець. 

На ганак выйшаў Ша. Строга зірнуў на хлапцоў. 

— Дзе паўночы цягаліся, валацугі?— з дакорам прамовіў ён.— Малую адну 

кінулі, яна спалохалася, плакала. Яно таго хоць варта было, га? 

— Вялікі Князь Навука і патомныя князі Аркуш ды Сшытак — госці 

Вольнага Літарава — адказаў на гэта Лемантар.— Па-мойму, варта было. 

— А ты, хлопча, гляджу, вызваліў бацьку, а сам не рады. Не сумуй, прыйдзе 

і твая чарга княжыць. Як закон кажа. А зараз дай дарослым разабрацца з усім,— 

гэта падышоў гандляр Гэ.— Ідзі, бацька цябе кліча. 

Лемантар не зварухнуўся. 

— Вялікі Князь Навука цябе кліча,— паўтарыў Гэ.— Ідзі лепей. 

Лемантар выпрастаўся як спружына. 
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— Як начальнік гарнізону я маю свае абавязкі. Дам рады — прыйду. Так і 

перадайце Вялікаму Князю, калі запытае. Хадзем, Мсціславе. Трэба папярэдзіць 

усіх і выставіць дзённую варту, хоць бы пару жаўнераў. Праз нейкую гадзіну 

Кальк Улятар даведаецца пра ўцёкі, і што ён вырашыць рабіць, мы не вем. 

Мсціслаў адклаў шчотку і пайшоў следам за князем. Літары правялі іх 

вачыма. 

— Чаго ты на яго напаў, Гэ? Ён жа гонар мае,— уздыхнуў Ша.— А цяпер 

зацяўся хлапец, глядзі, наробіць глупстваў. Хадзем лепей да каваля. Трэба 

раіцца, што рабіць. Добра было патрабаваць незалежнасці ад дзіцяці. Паспрабуй 

сказаць тое самае князю Навуку. 

 
Лемантар спыніўся ля дому эФ. Малодшы сын флейтыста фарбаваў плот. 

— Дабрыдзень,— павітаўся Лемантар. Меншы эФ ажно падскочыў і 

выпусціў пэндзаль. 

— Дабрыдзень, маршалку! 

— Табе спецыяльнае даручэнне,— не змог стрымаць усмешкі Лемантар.— 

Знайдзі сабе каманду і заступайце на варту на сцяну. Будзеце дзяжурыць па 

двое ўвесь дзень, мяняйцеся самі, але глядзіце, каб міма ніводная муха не 

праляцела. Прызначце сувязнога. Ці маеце пытанні ? 

— Усё зразумеў, маршалку!— крыкнуў эФ і паскакаў прэч. 

— Мо не зусім кепскі з мяне маршалак атрымаўся, як лічыш?— Лемантар 

ішоў, разглядаючы дарогу пад нагамі. 

— Ты рабіў тое, што мог, так, як умеў. І параіцца не было з кім. Калі князь 

гэта разумее, табе няма чаго баяцца. Калі не разумее — нічога не паробіш,— 

разважыў Мсціслаў. 
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— Пойдзем разам,— папрасіў юнак. Ён абвёў вачыма пляц, дзе купкамі 

стаялі местачкоўцы і нешта горача абмяркоўвалі. Ізноў стаяў на пляцы стол, за 

сталом сядзела рада, старэйшыя таксама пра нешта шапталіся. Аднак лішняга 

крэсла для Лемантара побач не было. Хлопцы наблізіліся. 

— Хадзіце сюды, княжа,— паклікаў лекар эЛ.— Добра, што вы тут. 

— З вашых твараў не відаць,— наўпрост заявіў Лемантар.— Што мае 

сказаць рада Вольнага Літарава? 

— Паверце, хлопцы, нам дужа непрыемна тое казаць,— старшыня рады Ка 

глядзеў у стол, адна рука ўвесь час апускалася і торгала сівыя вусы.— Вы шмат 

зрабілі дзеля мястэчка, але пара нам развітацца. 

— І колькі часу маем на зборы?— крыва пасміхнуўся Лемантар. 

— Бог з вамі, княжа, жывіце колькі захочацца,— махнула рукой эН, а шавец 

Ша гатовы быў пад стол праваліцца.— Ідзецца толькі пра вашую пасаду 

камандзіра гарнізону. 

— Мушу ведаць прычыну,— суха прамовіў юнак, сцяўшы кулакі. 

— Запрасіўшы сюды вашага бацьку і братоў, вы парушылі прысягу, княжа. 

Вы абяцалі дзейнічаць у інтарэсах Вольнага Літарава, Вольнага, князь. А 

паступілі так, нібыта Літарава — неад’емная частка Маўляндыі. На ваш загад 

варта ўпусціла ў мястэчка людзей, якія будуць дзейнічаць супраць нашай 

незалежнасці. 

— Скажыце прасцей: загад майго бацькі для мяне важнейшы за асабістую 

прысягу. 

— Можна сказаць і так, княжа,— пагадзіўся Гэ.— Вы самі ведаеце, яно так і 

ёсць. Дык давайце скончым нашую супрацу з узаемнай згоды. Мы вяртаем вам 

вашае абяцанне, вы зракаецеся абавязкаў маршалка. 
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— Ты чуеш, Мсціславе? Нам вярнулі нашае абяцанне,— горкая ўсмешка 

ізноў скрывіла вусны маладога князя.— Так... Зброю я прынёс з сабой, гэта маё. 

Форму здаць загадаеце ці можна сабе пакінуць? 

— Княжа, вы гэта дарма,— Ка ляпнуў па стале.— Форма вашая, заробак мы 

вам выплацім сёння... 

— Дзядзьку Ша аддасцё,— прашаптаў Лемантар.— Ён адзіны з першага 

дня... Ды пра што з вамі казаць. Хадзем, браце, нас чакае Вялікі Князь. 

 
— Паглядзі, якая раніца, Функцый,— Вярхоўны Чараўнік Кальк Улятар 

стаяў ля вакна свайго кабінета.— Ты хоць паспяваеш за сваёй службай зірнуць 

на неба? Сто гадоў не бачыў такога  ранку. Ці гэта старасць, га, Трыгоне? 

Маўчыш, стары змей?  

Чараўнік павярнуўся да ваеначальніка. Той стаяў змрочны, з паперай у руцэ. 

— Маеш выгляд, нібы ты прыйшоў мяне арыштаваць,— загігікаў 

чараўнік.— Няўжо нашая Рада ўпершыню за апошняе стагоддзе нешта 

самастойна рашыла? Я быў упэўнены, што нават рашэнне пра маё звальненне 

яны прыбягуць узгадняць са мной. 

— Не, арыштоўваць вас я не пайшоў бы,— пакруціў галавой Функцыюш.— 

Але ваш уплыў на Раду сапраўды ўжо не такі моцны — вашая старасць таму 

прычынай ці нешта іншае. Да Вярхоўнай Рады дайшлі чуткі, што ў Маўляндыі 

знік Вялікі Князь Навука, што кіруе ад імя бацькі малалетні княжыч, і што 

апошнія весткі з Пісьменску былі напярэдадні Вашага туды неафіцыйнага 

візіту, пра які Вы адмовіліся даваць справаздачу Радзе. Вярхоўны Прамоўца 

падаў даклад і запатрабаваў праверыць усе патаемныя вязніцы, у тым ліку тую 
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яму блізу Літарава. На досвітку камісія начале з Міністрам замежных спраў 

выправілася ў Памежны лес. 

— Калі яны вернуцца, табе ўсё ж такі давядзецца арыштаваць мяне,— развёў 

рукамі чараўнік і зноў загігікаў.— Не бойся, я не буду супраціўляцца. Ціха 

знікну ды ўсё. 

— Яны вярнуліся паўгадзіны таму,— працягваў  Функцыюш.— Праверылі 

ўсе пяць камераў. Валадара Маўляндыі там няма. Вось акт, яны просяць вас 

пазнаёміцца ды падпісаць. 

— А ты ў іх ужо за сакратара?— чараўнік узяў паперу, прабег вачыма. 

Падпісаў і вярнуў Трыгону.— І дзе яны цяпер, як ты думаеш? 

— Рада Лягарытмы? Ці Вялікі Князь Маўляндыі?— удакладніў Трыгон. 

— Што мне да Рады!— нецярпліва стукнуў у падваконне стары. 

— Князь у Літараве, дзе ж яму быць. Але я думаў, для Вас гэта станецца 

навіной. Ці не Вы іх выпусцілі? 

— Не, не я,— пасміхнуўся чараўнік.— Гэта той, праз каго ты ледзь не трапіў 

у адстаўку. Лемантар. Я чакаў, што ён паспрабуе, але думаў, што яму трэба час 

высветліць, дзе турма. Абышоў нас хлапец па ўсіх кірунках. Вось што значыць 

маладосць і брак досведу. Ізноў рызыкнуў — і перамог. Адчайны будзе князь. 

Не хацеў бы я мець такога ворага. 

— Дурням і ў казках шанцуе,— злосна прамовіў Трыгон.— Чаму Вы мяне не 

папярэдзілі пра свае падазрэнні? 

— Не пераймайся, Трыгоне, усё да лепшага. Малады князь зрабіў нам 

паслугу: Рада пераканалася, што да знікнення Навукі я дачынення не маю. Мы з 

табой чыстыя анёлы. 
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— І што, вы адмовіцеся ад спробаў завалодаць Сімваламі?— ужо ад дзвярэй 

запытаўся Трыгон. 

— А ці вартыя яны таго? Я ўжо і не ведаю. Ці пакідаў ты гарнізон у 

Пісьменску, ці забраў?— пацягнуўся ўсім целам стары, косткі незадаволена 

хруснулі. 

— Двадцаць ваяроў першага году службы ды сяржант. Загадаеце ім 

здымацца? 

— Хай здымаюцца. Фэст Актавія Гармонія скончыўся, госці раз’язджаюцца 

па хатах. Неўзабаве і Вялікі Князь вернецца ў сваю рэзідэнцыю. І ўсё ў 

Маўляндыі пацячэ як і раней. І гэта добра, сябра  Функцый. Ідзі ўжо, стары 

змей. Набрыдзеў ты мне як горкая рэдзька. 

Кальк Улятар узяў аркуш паперы, пёрка, чарніла і стаў нетаропка пісаць: 

“Я, Кальк Улятар, сын Радыяна Улятара, унук Арыфмы Улятар, праўнук 

Цыркуліса Улятара, гэтым самым заяўляю, што добраахвотна і ў згодзе са сваім 

сумленнем пакідаю пасаду Вярхоўнага чараўніка Лягарытмы. Не маючы 

кроўнага пераемніка, прашу прызначыць на згаданую пасаду годнага намесніка 

з ліку вольных чараўнікоў да правядзення конкурсу на займанне пасады 

Вярхоўнага чараўніка Лягарытмы”. 

Паставіўшы дату і подпіс, чараўнік памахаў аркушом у паветры, 

прасушваючы чарніла. Зняў з шыі прыгожы зялёны камень, загарнуў яго ў заяву 

і шпурнуў у акно. 

Зазвінела, абсыпаючыся, шыба. Недзе там, у кабінеце, Першы Прамоўца 

Рады Лягарытмы Прапорцый Працэнтус падабраў скрутак, разгарнуў — і 

адскочыў, выпусціўшы камень з рук. Бо звычайнаму чалавеку няпроста бывае 
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датыкнуцца да магічнага каменя. Але Спікер адолеў страх і падняў зіхоткі 

камень за ланцужок, каб пакласці на стол. 

— Паклічце Трыгона!— закрычаў Прапорцый тонкім ад хвалявання голасам 

і падбег да акна. Былы Вярхоўны Чараўнік акурат выйшаў з параднага пад’езду 

палацу і скіраваўся цераз пляц, калі Трыгон з’явіўся ў кабінеце Прамоўцы. 

— Ён падаў у адстаўку,— нервова выкрыкнуў Працэнтус.— Шпурнуў праз 

акно магічны камень. Затрымайце яго на час працы камісіі. Чаго вы стаіце? Ён 

сыходзіць! 

— Ён ужо сышоў,— спакойна адказаў генерал.— І калі раптам вам яшчэ 

калі-небудзь прыйдзе думка арыштаваць альбо затрымаць яго — рабіце гэта 

самі, тут я вам не памагаты. 
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ГЛАВА  ПЯТНАЦЦАТАЯ 

За старонкамі - свет, 

і ў гэтым загадкавым свеце 

прымяраем мы лёсы 

герояў, зладзеяў, ахвяр… 

Пракладаем маршрут, 

слоў і літараў дужыя дзеці, 

ад сваіх каранёў да высокіх 

завоблачных мар. 
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— Хлопча, ідзі, пагуляй, тут сямейная справа,— Вялікі Князь Навука стаяў 

пасярод складу, магутны, галава пад самай столлю. Мсціслаў зірнуў спадылба і 

не рушыў з месца. 

— Ён мне як брат. Мы траіх былі сям’ёй, пакуль вас не было. Дазвольце яму 

застацца,— Лемантар успомніў, як усяго пару тыдняў таму прасіў пра тое самае, 

але зусім у іншым месцы, іншым тонам, іншымі словамі. І яны ўсе былі тады 

іншыя. Можа, і бацька-князь прыгадаў гэта. 

— Добра, заставайся, калі біцца не кінешся,— пасміхнуўся ён, з вышыні 

аглядаючы малога.  

— Дык назавіся, сваячок, а то і зваць як, не ведаем,— падаў голас адзін з 

блізнюкоў, пэўна, той, што штурхнуў яго ў багну. Хлопец адказаў не яму — 

князю Навуку: 

— Ахоўнік Летапісу Мсціслаў Цярэшка. 

— Я памятаю цябе. І памятаю твае паслугі Маўляндыі. І першую. І 

нядаўнюю. 

“Гэта так князі дзякуюць падданым”, — падумаў Мсціслаў.— “Добра, што 

Лемантар не такі важны!” 

— Сшытак, ты пачуў? Гэта — Ахоўнік!— не сунімаўся Аркуш.— Пэўна, ён 

нам роўня! Якога караля сынам будзеце, прынц? 

— Я сын свайго бацькі. І бацьку свайму не здраджваў!— адпавёў Мсціслаў і 

кінуў позірк, поўны пагарды, на блізнюкоў. 

— Ану сціхлі абодва,— загадаў Навука.— Расказвай, сыне, што тут без мяне 

рабіў. 

Лемантар глядзеў убок, збіраючы думкі. Князь не прыспешваў. Нарэшце 

юнак падняў вочы і загаварыў. 



  

295 

 

— Я вярнуўся з дзецьмі ад брамы і ўбачыў аглушанага вартавога. Пабег да 

вас, але не паспеў: вы зніклі. З усіх людзей у палацы былі толькі мы. Мне 

давялося аддаваць загады ад вашага імя, я сказаў, што вы хутка вернецеся, а 

пакуль пакінулі мяне намеснікам. 

— Разумны крок,— пагадзіўся князь.— І калі ты адкрыў праўду? 

— Калі ўранку прыйшлі літараўцы. Іх было куды больш, чым аховы палаца. 

І яны былі раз’ятраныя. Патрабавалі незалежнасці ад Маўляндыі. Я бачыў два 

шляхі: аддаць загад ахове выцесніць іх за браму — але тады жаўнеры будуць 

біцца са сваімі роднымі, яны ж самі з Літарава. Альбо выканаць, што яны 

хацелі. 

—Т ы мог цягнуць час, кажучы, што мяне няма. Мог выклікаць на перамовы 

пару-тройку прадстаўнікоў і даць ім няпэўныя абяцанкі. Наогул, навошта ты 

пусціў іх за сцяну? 

— А ён думаў, яны з падарункамі прыйшлі,— пакпіў Сшытак са свайго 

кута.— Каляднымі.  

Лемантар зірнуў на брата. 

— Іх нехта пусціў без мяне. 

— Але ты вырашыў задаволіць іхнае патрабаванне,— не зважаючы на 

старэйшых сыноў, працягваў князь. 

— Так. І мусіў сказаць ім праўду: што зараз я адзіны прадстаўляю князёў 

Маўляндыі. Інакш мае словы не мелі б сілы. Я не ведаў тады, што гэта не самі 

літараўцы захацелі незалежнасці, а на іх ціснула Лягарытма.  Яна хацела 

нейтралітэту ў абмен на бяспеку. Трэба было перамаўляцца, абяцаць ім 

падтрымку супраць Лягарытмы. 
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— Менавіта так,— пагадзіўся князь.— А ты яшчэ і войска распусціў. Што 

далей? 

— Праз некалькі хвілін наляцела конніца Лягарытмы. Яны занялі палац. 

— Бо дзверы трэба зачыняць. На засаўку,— уставіў Аркуш.— І ты ўцёк. 

— Я хацеў біцца з імі, хоць застаўся адзін. Не хацеў уцякаць. Але Мсціслаў 

мяне пераканаў. Мы сышлі праз вентыляцыю на дах, па драбіне перабраліся за 

сцяну. У пячоры ля ручая Мсціслаў знайшоў Сімвалы. Яго слухаецца Летапіс, 

таму я папрасіў яго стаць Ахоўнікам. 

— Неацэнны хлопец,— хмыкнуў Сшытак.— Вось каму мы абавязаныя тым, 

што апынуліся ў яме. 

Мсціслаў мог бы сказаць, што ў яме здрайцы апынуліся праз уласную 

недальнабачнасць, дый там ім самае месца было. Але ўнутраны голас падказаў 

яму годна прамаўчаць. 

— Ну, з дапамогай Сімвалаў трапіць у Літарава было ўжо проста. Вы 

перанесліся сюды, і што далей? 

— Мы не перанесліся. Мы ішлі пехатой,— удакладніў Лемантар.  

Браты зарагаталі, штурхаючы адно аднога лакцямі пад бок. 

— Бацька, ён жа не Ахоўнік! Ён не ўмее! Вы яго не вучылі карыстацца 

Летапісам! І правільна, а то б ён такога нарабіў тут... 

Князь Навука зірнуў на іх. Сам погляд прымусіў братоў змоўкнуць. 

— Кудою ты йшоў? 

— Праз лес уздоўж Жываслоўкі. Я забыўся сказаць: мае жаўнеры вярнуліся. 

Маё аддзяленне. Мы пачысцілі крыніцу і пайшлі. Толькі ў Літарава нас не 

пусцілі. Перамовы былі марныя: местачкоўцы трымалі слова, якое далі 

Лягарытме. Яны абяцалі нам не дапамагаць, тыя — на іх не нападаць. Але 
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Функцыюш Трыгон быў упэўнены, што літары парушылі слова і прытулілі 

мяне. Таму напад адбыўся. Я... мы дапамаглі адбіць штурм. Пасля гэтага мяне 

запрасілі ўзначаліць гарнізон. Местачкоўцы зразумелі, што іх уцягнулі ў вайну. 

А людзі лепшыя камандзіры за літараў. 

— Асабліва калі ў іх Адвечны Летапіс. Хаця табе з яго плёну не было, - 

заўважыў бацька-князь. 

— Адзін з жаўнераў навучыў нас, як выклікаць літары пры дапамозе 

Летапісу,— адказаў на гэта Мсціслаў.— Гэта нам часам дапамагала. 

— А мы не ведалі такой штукі. Бацька, чаму вы нам не паказалі?— абурыўся 

Аркуш. 

— Бо ты ў такім разе з канапы не ўставаў бы!— адказаў брату Сшытак.— 

Дый я таксама. Слугаў — поўны палац, выклікай бог кожнага... 

— Што яшчэ ты навучыўся з ім рабіць?— пацікавіўся князь у Мсціслава. 

— Пакуль нічога. Часу было мала. 

— Колькі разоў нападала Лягарытма?— размова заканчвалася, гэта адчулі 

ўсе, і Лемантар адказаў хутка. 

— Тройчы. Апошні раз спрабавалі выкрасці Летапіс. Выпадкова гэта 

раскрылася. 

— Ці ты як маршалак гарнізону даваў прысягу Незалежнаму Літараву? 

— Вольнаму Літараву. Так. Але сёння мне вярнулі маё слова і знялі з 

пасады. 

— Спалохаліся, што ў іхнага начальніка з’явіўся ўласны начальнік,— 

паківаў галавой Вялікі Князь.— Гэта слушна.  

— За работу хоць заплацілі?— гэта зноў утыркнуўся ў размову Сшытак.— 

Хаця... навошта табе грошы? Ты ж ні лічыць, ні чытаць так і не навучыўся. 
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— І каму лепей служыць? Вольнаму Літараву ці князю Маўляндыі?— 

раптам спытаў Навука. 

— Не ведаю. Князю Маўляндыі пакуль не служыў. Сынам свайму бацьку 

быў. А служыць не служыў,— Лемантар прымусіў сябе глядзець Вялікаму 

Князю ў вочы, пакуль той сам не адвёў позірк. 

— Вось ты ўжо які,— нібы сам сабе прамовіў Навука.— Відаць, цесна нам з 

табой стала, сынок. Як было раней, ужо не будзе. Ты не зможаш, дый я не хачу. 

Дык слухай мяне. Кніжны свет не мае межаў, апроч тых, што ты ставіш сам. Ты 

ведаеш, хто ты ёсць, і можаш з гонарам несці сваё імя. У свеце шмат цудаў і 

таямніц, і маладосць — найлепшы час вандраваць і вучыцца.  

— Гэта выгнанне?— наўпрост спытаў юнак, сціснуўшы пабялеўшыя кулакі. 

— Гэта — свабода. Карыстайся, пакуль можаш. Вось ім,— стары паказаў на 

старэйшых сыноў,— ім свабода ўжо не трэба. Ім трэба цёплая яма, бліскучыя 

цацкі і беспакаранасць у іхных забавах. Улада — не беспакаранасць, дзеці. 

Улада — найперш адказнасць. Праўда, хлопча? 

Мсціслаў успомніў, што тое самае гаварыў яму ягоны бацька. 

— Так, Валадару. Хоць сам я пакуль не правяраў. 

— Прыйдзе і твой час, Ахоўніку Мсціславе. Лемантару, ты быў маім сынам, 

і ёсць, і будзеш. Вяртайся, калі пажадаеш. А калі прыйдзе час камусьці займаць 

маё месца... ты даведаешся пра гэта так ці іначай,— князь Навука падышоў 

зусім блізка да Мсціслава, працягнуў руку. 

— Дзякую, Ахоўніку. Мой дом адкрыты для цябе. Бывай. А ты, Лемантар, 

калі хочаш, едзь з намі ў Пісьменск. А хочаш — куды сэрца пакліча. 

Князь на момант прыгарнуў малодшага сына да сябе і выйшаў. 
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— Вядзі коней, эН, едзем у Пісьменск,— пачуўся ягоны голас.— Як 

маецеся, хлопцы? 

— Усё добра, Валадару! Сумавалі без вас!— пачуліся нястройныя галасы ў 

адказ. 

— Пабачымся, братка,— праходзячы міма, Аркуш жартам ткнуў Лемантара 

ў жывот.— Не задавайся, князь і перадумаць можа. 

— Бывай,— паляпаў меншага па плячы Сшытак.— Вопратку пачысці. 

Хлопцы таксама падаліся вонкі. Князю і дваім ягоным сынам ужо падвялі 

коней, усе тры кагорты літараў стаялі ў паходным шыхце. Ніхто і не адважыўся 

размаўляць з Вялікім Князем наконт незалежнасці Літарава. 

— Рушылі, хлопцы,— князь зрушыў каня і паехаў у бок брамы. Ззаду шыхту 

на возе ехаў кухар Ь з мяхамі. 

— Гэта — мой тата,— пасміхнуўся Лемантар.— Хто можа пярэчыць майму 

бацьку? 

Па вуліцы  — аж пяты блішчэлі — бегла Кася. Убачыла хлопцаў, 

прыцішыла бег. 

— Я думала, ты паедзеш з татам, баялася, што не паспею развітацца. 

— Тата дазволіў мне пагуляць з вамі,— сумна пасміхнуўся Лемантар.— 

Нешта есці хочацца. 

— Хадзем, я сёе-тое згатавала,— важная Кася пайшла наперад.  

На рагу вуліцы Гэ, эЛ ды Ка пра нешта гаманілі. 

— На добры лад, не гэтулькі радасці прынясе нам незалежнасць, а вось 

праблемы з Вялікім Князем нам зусім не патрэбныя,— разважаў Гэ. 
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— Эх ты, гандлярская твая душа,— махнуў рукой Ка.— Як цябе толькі ў 

Раду абралі. Незалежнасць — гэта каштоўнасць сама па сабе. Самым вырашаць 

свой лёс, вось што такое незалежнасць. 

— І самым адказваць за свае рашэнні,— падказаў Лемантар, праходзячы 

міма. 

— Ідзіце, княжа, куды йшлі. Не выядайце сэрца,— адмахнуўся каваль.— Я 

веру, прыйдзе час — літары самі будуць кіраваць у сваёй краіне, без людзей. 

— Асцярожна, Ка, ты гаворыш гэта будучаму Валадару Маўляндыі,— 

пацвяліў лекар эЛ. 

— Такія часы не настануць,— Мсціслаў толькі што зразумеў гэта.— Бо 

літары не ўмеюць чытаць. Вы патрэбныя людзям, але ж і людзі патрэбныя вам. 

— Паслухай, бацька нічога не сказаў пра Сімвалы!— узгадаў Лемантар.  

— Значыць, ён лічыць, што камяні ў надзейных руках, — важна прамовіў 

Мсціслаў, памацаўшы мяшэчак. 

— Правер, а мо там толькі кубікі!— азірнулася Кася. Мсціслаў аж з твару 

змяніўся. Хутчэй сарваў з шыі мяшэчак. Наўкола ўсе рагаталі. 

— Праверыць ніколі не зашкодзіць,— апраўдваўся хлопец, зацягваючы 

матузок.— Ці мала хто яшчэ пажадае завалодаць Дзяржаўнымі Сімваламі. 

З канца вуліцы пачуўся тупат. 

— Малады княжа, чакайце!— гэта бег жаўнер эЛ.— Валадар сказаў, што вы 

забыліся яму аддаць... 

— Вось і пагулялі,— уздыхнуў Мсціслаў. 

— Пячатку! А Летапіс ды Прамень можаце пакуль пакінуць сабе,— 

адсопшыся, скончыў эЛ. Схапіў з князевых рук пячатку і пабег прэч, даганяць 

кагорту. 
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— А калі мы трапім дахаты?— спыталася Кася.— Я тут ужо засумавала. 

Можа, там брама адчынілася? 

— Не ведаю,— Лемантар зусім забыўся, што ягоныя сябры — толькі госці 

Маўляндыі.— Што мне з вамі рабіць? 

— А бацька твой нічога не параіць?— настрой у Мсціслава заняпаў. 

Сапраўды, дома не ведаюць, што і думаць, а яны тут бавяцца. 

— Ён бы той раз параіў, каб ведаў. Я казаў яму, што брама не адчыняецца. 

Але я ведаю, хто мог бы нам дапамагчы. Толькі ці захоча. 

— Чараўнік?— здагадаўся Мсціслаў і сцепануўся.— Апошні, з кім я хацеў 

бы сустрэцца. Дый дзе яго шукаць? Ён сам прылятае, калі захоча. 

— Мы можам пайсці ў Лягарытму ды спытацца, дзе ён звычайна жыве,— 

Лемантар глядзеў на сяброў сумна.— Цяпер мяне ніхто не кране, як і вас са 

мной. Ніхто не стане звязвацца з маім бацькам. 

— Няма чаго сумаваць, хлопцы,— гэта вярнуўся шавец.— Усё стала на свае 

месцы, вайне канец. Гэта вам, княжа. У падарожжах грошы заўсёды трэба. 

— Дзядзька шавец, мы ж у вас жылі, елі, вазьміце сабе хоць колькі!— 

паспрабаваў адмовіцца юнак. 

— Гонар прымаць у сваім доме будучага Валадара Маўляндыі за грошы не 

купіш,— засмяяўся Ша.— Куды вырашылі падацца? 

— У Лягарытму. Маем справу да тамтэйшага чараўніка. 

— А ці не баіцёся апынуцца ў яме на бацькавым месцы? 

— Сядзець у той самай яме, дзе трымалі самога Валадара Маўляндыі,— ці ж 

не гонар?— пацвяліў Лемантар.— Не, не думаю, што ў кагосьці падымецца рука 

на малодшага сына Валадара Маўляндыі. 
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— Удачы, княжа. Я вам тут сёе-тое склаў з прадуктаў на першы час,— 

шавец паказаў на заплечнік каля дзвярэй.— А я пайду, адведаю каваля. 

— Прабачце, дзядзька Ша, я не хацеў бы выходзіць у браму. Пазычце 

драбіны... 

— Бярыце. Хочаце знікнуць, як той злодзей лягарытмянскі? Можа, так і 

лепей. Да пабачэння! 

Ідучы лугам да Памежнага лесу, яны ўбачылі на ўскрайку цёмную постаць. 

— Гэта ён?— не паверыў вачам Мсціслаў. 

— Ён,— пасміхнуўся Лемантар.— Здаецца, усё будзе прасцей, чым мы 

спадзяваліся. 

Кася прыціснулася да Лемантара. 

— А раптам ён зноў стане супраць нас чараваць? 

— Не стане,— супакоіў яе малады князь. І, наблізіўшся, узняў руку ў 

вітанні: 

— Добры вечар, Вярхоўны Чараўнік Кальк Улятар! 

— Добры вечар, маршалак гарнізона княжа Лемантар!— адказаў чараўнік. 

— Ад сёння я ўжо не маршалак,— развёў рукамі малады князь. 

— Якое супадзенне!— здзівіўся чараўнік.— Мая кар’ера пачалася на 

чатырыста год раней, а скончылася акурат сёння. Я больш не Вярхоўны 

Чараўнік. 

— Але ж па-ранейшаму чараўнік,— заўважыў Лемантар. 

— Як і ты па-ранейшаму князь. Лішнія словы не мяняюць галоўнага сэнсу. 

Як пачуваецца бацька? 

— Рушыў на чале войска дадому, у Пісьменск. Чараўнік, я хацеў у вас 

запытацца,— Лемантар на секунду замяўся.— Навошта вам Летапіс? 
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— Дзіўнае пытанне, хлопча. Як і ўсім: каб запісаць сваю гісторыю. 

Запісаныя ў Летапіс гісторыі будуць памятаць вечна,— чорны чалавек 

уздыхнуў.— Але хіба ты сам гэтага не ведаеш? 

— Я мала пакуль ведаю,— прызнаўся юнак.— Але ўсякая згода лепшая за 

вайну. Мсціслаў... 

Мсціслаў зразумеў яго. Зняў з шыі Сімвалы і працягнуў чараўніку: 

— Вазьміце. Яны тут. 

— І што маладыя людзі хочуць ад старога чараўніка наўзамен?— 

прымружыў адно вока Кальк Улятар.— Ці не завысокая будзе цана тваёй ласкі, 

княжа? Твае браты прасілі шмат... 

— І засталіся з нічым,— перапыніў яго Лемантар.— Я запомніў гэтую 

навуку: рабі тое, што ты лічыш правільным, проста таму, што гэта — правільна. 

Хто служыць дзеля выгады, рана ці позна прагуляе. Бярыце, дзядзька. Пішыце, 

што вам трэба. Я пачакаю. 

— Мая гісторыя састарэла нават для Адвечнага Летапісу. І тых, пра каго я 

марыў напісаць, даўно забылі ўсе, і нават я ўжо стаў забывацца,— горка 

пасміхнуўся чараўнік, але працягнуў руку і ўзяў Сімвалы.— Тады скажы, у чым 

ты маеш патрэбу. 

— Ні ў чым,— паціснуў плячыма хлопец.— У мяне ёсць мой меч і маё імя. І 

нават грошы ёсць. Што яшчэ трэба бадзягу? А прасіць я хацеў не для сябе. 

Дапамажыце гэтым дзецям трапіць у іхны свет, чараўнік. Буду вельмі ўдзячны. 

— Ты кажаш, што ні ў чым не маеш патрэбы, і гатовы развітацца з 

найдаражэйшым, што ў цябе ёсць,— чараўнік выпрабоўваў позіркам.— А я 

ведаю, што табе трэба найбольш — сябры. Я магу табе іх даць. Адзіны кіў — і 

яны забудуцца на свой свет і ўсё, што было па той бок брамы. Адзіны кіў — і 
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яны з табой назаўсёды. Не турбуйся, яны будуць шчаслівыя побач з табой. І ты 

будзеш шчаслівы. 

— Шчасце — гэта не калі маеш усё, што можна пажадаць. Шчасце — гэта 

калі можна зрабіць правільны выбар. Не лёгкі ці прыемны — правільны,— 

Лемантар сустрэўся вачыма з Мсціславам і сумна пасміхнуўся. 

— Хацеў бы я пабачыць, які з цябе будзе валадар,— прамармытаў стары, 

вытрасаючы на далонь камяні.— Адвечны Летапіс, чараўнік Кальк Улятар хоча 

пісаць гісторыю. 

Круглы камень на далоні чараўніка раптам стаў шырокім ды пляскатым. З 

аднаго канца выцягнутага каменя забіў аранжавы прамень. І прамень гэты 

спрытна забегаў, выпісваючы агністыя літары, якія слова за словам танулі і 

гаслі ў празрыстай глыбіні дыямента. Дзеці як зачараваныя сачылі за рухам 

Промня. Нарэшце чараўнік прамовіў урачыста: 

— Кальк Улятар гісторыю пісаць скончыў. 

Камяні імгненна вярнуліся ў ранейшы выгляд. Акуратна зацягнуўшы 

мяшэчак, чараўнік не спяшаўся аддаваць яго Лемантару.  

— Вось і ўсё, княжа. Вось і няма таго непаразумення, што доўгія гады стаяла 

між мной і Княскім Домам. А вы, дзеці, ці хочаце дахаты? 

— Вельмі хочам,— тоненька піскнула Кася.— Адпраўце нас, калі ласка. 

— Я адпраўлю вас да брамы А. Яна адчыніцца на дзесяць хвілін. Княжа, ты 

выйдзеш з імі, возьмеш іх за рукі і скажаш: “Такія, як раней”. Дзеці, вы трапіце 

ў свой свет у тую ж хвіліну, у якую зніклі з яго. Бывайце! 

 
Святло згасла і запалілася наноў. Перад імі была брама А, на даляглядзе 

высіліся вежы Пісьменска.  
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— Ці пабачымся мы яшчэ?— спытаў Мсціслаў. 

— Хто ведае,— цяжка ўздыхнуў Лемантар.— Дзякуй вам за ўсё. Я не забуду 

вас. Калі зможаце, завітайце да нас яшчэ. 

Падзьмуў скразняк. Дзеці азірнуліся. Шэрая сцяна за брамай знікла, у 

прасвет былі відаць агромністыя паліцы з велізарнымі кнігамі.  

— Хадзем,— прамовіў Лемантар і першы выйшаў на старонкі кнігі. Яны 

стаялі і не ведалі, што яшчэ сказаць. 

— Бывайце,— нарэшце прамовіў юнак і працягнуў ім рукі далонямі ўверх. 

— Такія, як раней!— гучна крыкнуў ён. 

Дотык ягоных рук адразу ж знік, зверху наніз абрынуліся паліцы, яны 

рабіліся штомомант меншыя, меншыя… Пачуўся строгі голас і крокі 

бібліятэкаркі. 

Маленькі чалавечак у зялёнай вопратцы ўзмахнуў рукой і схаваўся ў браме. 

Мсціслаў падхапіў з падлогі кнігу і паставіў на месца. Куляй вылецелі яны з 

бібліятэкі пад залеву і беглі да самага пад’езду пад пругкімі струменямі вады. 

На іх была тая самая вопратка, у якой яны выйшлі з дому, толькі мокрая да 

ніткі. 

— Эх, марозіва не купілі,— уздыхнула Кася і тут жа хітра пасміхнулася: — 

Ну і няхай! 
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На паліцы адной з менскіх бібліятэк па-ранейшаму стаіць тонкая кніжка ў 

зацёртым скураным пераплёце. Бібліятэкары і забыліся ўжо, ці браў яе хтосьці ў 

рукі, дый ў каталогу кніжка гэтая чамусьці не запісаная. Хто наступны 

патрывожыць пыл на яе пергаментных старонках? Хто паспрабуе скласці 

пакручастыя рукапісныя літары ў словы? Хто даведаецца, што на старонках яе 

з’явілася яшчэ адна захапляльная гісторыя, запісаная ў Адвечны Летапіс 

Вялікага Княства Маўляндыі?                   

  

 

КАНЕЦ  ПЕРШАЙ  ГІСТОРЫІ 
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