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АБАВЯЗКОВА ЧЫТАЦЬ ТЫМ,
ХТО ЎПЕРШЫНЮ ЧУЕ ПРА КНІЖНЫ СВЕТ
(прадмова з першай гісторыі “Ахоўнік Летапісу”)

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?»  –

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 ды 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  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. 

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 дзяржавы  кніжнага

свету – Ахоўнікам Летапісу. 

Ахоўнікаў  не  павінна  быць  многа.  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.

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.  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  камянямі

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!

ПРАДМОВА

Ідзі куды хочаш, рабі што хочаш, і будзь сабой.
Хто не марыў пра такую магчымасць? Хто не марыў
кінуць  звыклы  лад  жыцця  і  акунуцца  ў  новую
плынь? Моцны, упэўнены, ты выбіраеш свой шлях,
бяжыш  насустрач  невядомаму.  Што  будзе  тваім
компасам?

Ты  крочыш  наперад  і  не  глядзіш  назад,  бо
ведаеш: ты можаш у кожны момант вярнуцца туды,
дзе чакаюць цябе,  вераць у цябе,  любяць цябе.  І
што  б  ні  напаткала  на  дарогах  жыцця,  ёсць  дом.
Сям’я. Тое, што звяжа мінулае і будучыню, мары і
рэчаіснасць  – ты сам…

ГЛАВА ПЕРШАЯ
1.

“А  можа,  гэта  быў  сон?”  –  Лемантар

дакрануўся  рукой  да  зачыненай  брамы  А1.  У

1 Брама А – партал, які спалучае кніжны свет і сапраўдны свет (свет 

людзей). Звычайна брама зачыненая, адчыніць па ўласнай волі яе 

могуць толькі чараўнікі. Але перад некаторымі людзьмі брама можа 

адчыніцца, прапусціць чалавека ў кнігу. Але кніжныя героі выйсці ў 

сапраўдны свет не могуць.



прасвеце  літары  А,  зробленай  з  двух  трывалых

брусоў  з  клямачкай  упоперак,  болей  не  было

відаць  таемнага  пакоя  з  агромністымі  стэлажамі,

поўнымі  таўшчэзных  кніг.  Шурпатая  сцяна,

неадольная  мяжа  між  кніжным  і  сапраўдным

светам,  раздзяліла  патомнага  князя  Лемантара,

трэцяга  сына  Вялікага  Князя  Навукі,  і  малога

Ахоўніка Летапісу Мсціслава Цярэшку. Ягоны сябар

разам з сястрой Касяй вярнуўся ў свой свет, куды

нават патомным князям Маўляндыі ходу няма. А на

даляглядзе,  як  нічога  і  не  было,  высіліся  вежы

Пісьменска2, луналі сцягі з літарай М. Усё як раней. І

ён,  шаснаццацігадовы  ваяр,  нетаропка  ідзе

сцяжынай да бацькавага палаца…

Сонца  падымалася  вышэй.  Пэўна,  бацька  з

войскам будзе ў дарозе сама мала да вечара. А ён

ужо дома. Бо Адвечны Летапіс пераносіць у любую

кропку кніжнага свету за лічаныя секунды…

Затрымаўшыся  на  хвіліну,  ён  прыгадаў,  як

пакідала сталіцу-замак Пісьменск гвардыя Вялікага

Князя, як стаяў ён у роспачы ля брамы і не ведаў,

што  чакае  яго,  толькі  сціскаў  кулакі  і  зубы,  каб

стрымаць слёзы…

2 Пісьменск – горад-замак, рэзідэнцыя Вялікіх Князёў Маўляндыі, 

сталіца Вялікага Княства.



Цяжкія створы брамы засталіся прачыненымі.

А можа, гэта толькі нядаўна вярталіся нешматлікія

сталыя жыхары сталіцы, што ездзілі на фэст3 у Звяз

Мастацтваў4?  З’ездзілі,  павесяліліся  і  нават  не

здагадваюцца,  што  адбылося  тут  у  іхную

адсутнасць.  І  добра,  што не здагадваюцца.  Нічога

слаўнага ці вартага пераказу няма ў гэтай брыдкай,

нават  ганебнай  гісторыі.  Спроба  перавароту5,  на

якую адважыліся ягоныя старэйшыя браты, Аркуш

ды  Сшытак,  выкраданне  Вялікага  Князя  Навукі,

ягоныя ўласныя ўцёкі  з  палаца і  бадзянні  ў лясах

Маўляндыі,  асада Літарава6… На месцы Валадара

ён забараніў бы ўсім нават узгадваць такое. І сам ён

будзе маўчаць.

На  прыступках  мільганула  хударлявая,

нязграбная  постаць  конюха  Піліпа.  Ён  рушыў  у

стайню.  А  вось  і  вусаты  лекар  Марцін,  таўсматы,

кругленькі  весялун,  чый  клопат  –  здароўе

3 Фэст мастакоў ды музыкаў – галоўная культурная падзея кніжнага 

свету.

4 Звяз Мастацтваў – краіна, дзе жывуць творцы: мастакі, музыкі, 

пісьменнікі, паэты ды іншыя.

5 Патомныя князі Аркуш ды Сшытак задумалі дачасна заняць пасад 

Маўляндыі. Спроба пераварота не ўдалася, гэтым падзеям 

прысвечаная кніга «Ахоўнік Летапісу».

6 Літарава – мястэчка, дзе жывуць літары.



Валадара,  ягонай  сям’і  і  іншых  жыхароў

Пісьменска.

–  Як  з’ездзілі,  пане  лекару?–  Лемантар

прытрымаў дзверы і адступіў убок, даючы праход.

Марцін утаропіўся на высокага светлавалосага
юнака, нібыта бачыў яго ўпершыню. А той глядзеў
яснымі  сінімі  вачыма,  такі  падобны  да  свайго
бацькі-Валадара: той самы просты нос, акрэсленае
шырокае  падбароддзе,  цэлы  сажань  у  плячах.
Будучы волат,  які  ўжо і  зараз мог куды больш за
аднагодкаў,  ваяр  у  сціплай  зялёнай  форме,  з
простым, без лішніх аздобаў, доўгім мечам уздоўж
сцягна.

 – Дзе твае браты-маршалкі7? Дзе Вялікі Князь?

Дзе ўсе? Што тут, у палацы, адбылося? Літары8 дзе,

у  рэшце рэшт? Лемантару,  што тут  было?– ці  тое

спалохана, ці тое раззлавана спытаў лекар.

“Яны ж нічога не ведаюць!” – Лемантар і сам у

той момант забыўся, што сышоў, дакладней, уцёк,

кінуўшы  палац  лягарытмянінам9.  Вызваленне

бацькі  з  падземнай  турмы  Лягарытмы  настолькі

7 Маршалак – тут ваенны дарадца Вялікага Князя, непасрэдны 

камандзір гвардыі Вялікага Князя.

8 У Маўляндыі жывуць не толькі людзі, а і літары. Літары служаць у 

гвардыі Вялікага Князя.

9 Лягарытмяне – жыхары Рэспублікі Лягарытма, дзяржавы, з якой мяжуе

Маўляндыя. У Лягарытме жывуць людзі і лічбы.



ўзрушыла  яго,  што  хлопец  і  думаць  забыўся  на

чужых у Пісьменску. А тыя паводзіліся, відаць, не як

шляхетныя госці, а як сапраўдныя захопнікі. Бралі,

што хацелі, псавалі тое, што самім не трэба… 

Лемантар адкрыў быў рот,  каб апраўдацца,  і

тут жа прыкусіў язык. Бацька не раз казаў братам:

не абмяркоўвайце сямейныя справы з кім папала.

Пра  лекара  асобна  не  казаў,  яны  шмат  гадоў

таварышавалі,  наколькі  наогул  могуць

таварышаваць  прыдворны  лекар  з  венцаносным

пацыентам,  але  хто  ведае,  што  пажадае  схаваць

Валадар? Вернецца – вырашыць сам. Бо слова – не

верабей,  выляцела  –  не  зловіш.  І  юнак  паціснуў

плячыма:  ат,  было  і  было.  І,  каб  адчапіцца  ад

Марціна, буркнуў:

–  Бацька  хутка  будзе.  Едзе  з  братамі  й  з

войскам з Літарава. Вучэнні ладзілі.

 – Дык гэта ты нашкодзіў у маім кабінеце? Усе

шклянкі  перамяшаныя,  цяпер невядома,  што дзе!

Шафу  пабіў!  Ты  што,  напіўся,  пакуль  бацькі  не

было?–  бушаваў  Марцін,  наступаючы  на  хлопца,

якому даставаў хіба да грудзей.

 –  Ды адчапіцеся,  пры чым тут  я!–  усклікнуў

Лемантар,  прасоўваючыся  паўз  лекара.  Спыніць

сілай  амаль  двухметровага  падлетка  таўстун

Марцін не змог бы, калі б нават хацеў. Але ў холе



палаца юнака чакала новая непрыемнасць у асобе

жонкі Марціна, пакаёўкі Агаты.

 –  А  хто,  як  не  ты?  Стаў  маршалкам,  дык

думаеш,  усё  дазволена?  Ператварыў  палац  у

хляўчук, цяпер і за тыдзень не прыбярэшся!– Агата

ўпёрла рукі ў бокі, расставіўшы локці – паспрабуй

абмінуць!

 – Ды гэта не я!

Ад неспадзявання ў хлопца ледзь не выступілі

слёзы,  і,  каб  сапраўды  не  зараўці,  малады  князь

дадаў  пару  слоў,  за  якія  атрымаў  бы  ад  бацькі-

Валадара  не  толькі  лекцыю  пра  культуру

паводзінаў, але і добрага кухталя.

 –  Вы паглядзіце  на яго!  Як чытаць вучыцца,

дык дурань дурнем, а брыдоце рознай вывучыўся

будзь здароў!– вохнула пакаёўка.

Лемантар пабег, як ад сабакі. Толькі ляпнуўшы

дзвярыма  свайго  пакоя,  перавёў  дух.  Але  ад

убачанага настрой яго не палепшаў.

Тут усё было дагары дном. Перакулены ложак,

адчыненая шафа,  адкінуты дыван,  раскіданыя ды

патрушчаныя старыя цацкі.  Шукаючы Дзяржаўныя

Сімвалы  Маўляндыі10 –  сакральныя  дыяменты-

артэфакты Адвечны Летапіс ды Агністы Прамень –

10 Дзяржаўныя Сімвалы Маўляндыі – пячатка Вялікіх Князёў, магічныя 

дыяменты Адвечны Летапіс ды Агністы Прамень. 



лягарытмяне  рабілі  ператрус  сумленна:  ніводная

рэч не засталася на сваім месцы.

Чвэрць  гадзіны  таму  юны  князь  ведаў:  усё

будзе, як раней. І раптам адчуў: не, не будзе. Палац

стаў  чужы.  Хлопец  глядзеў  на  рэчы,  якімі  так

даражыў  яшчэ  месяц  назад.  Раскіданыя,

паламаныя,  яны  былі  чужымі.  Вось  маленства  і

скончылася.  Калі  кожны  сустрэчны  бачыць  у  ім

шкадліўца-дурасліўца,  што  рабіць  яму  тут?  Ён  не

мог і не хацеў быць ранейшым – тым, з каго кпяць

цішком і  каго  лічаць  ні  на  што  не  вартым.  Вялікі

Князь Лемантар – неад’емная частка яго самога –

не дазволіць рабіць выгляд, што ўсё добра. Цяпер

ягонае  вяртанне  ў  Пісьменск  выглядала  такім  жа

бессэнсоўным,  як  спроба  склеіць  раструшчаныя

варожымі  ботамі  сувеніры  ды  цацкі.  Тут  няма

месца Вялікаму Князю Лемантару. Правільна сказаў

бацька:  яму  тут  будзе  цесна.  Што  ж,  з  дазволу

Валадара ён можа ісці,  куды хоча,  вяртацца,  калі

хоча – альбо не вяртацца.

Каўтаючы  салёную  крыўду,  маладзён  пачаў

парадкаваць  рэчы.  Мэблі  ў  пакоі  было  няшмат:

ложак,  невялічкі  пісьмовы  стол  з  трыма

шуфлядкамі  ды шафа. Вопратку ён склаў у куфар,

які трымаў пад ложкам, а друзы парцаляны, трэскі,

начынне  гадзінніка  і  абрыўкі  паперы  сабраў  у



разбітую скрыню ад кубікаў і  пакінуў ля  дзвярэй:

Агата выкіне.

–  Ну  вось  і  ўсё.  Бывайце,  тата,–  прашаптаў

Лемантар.

Ён адчыніў дзверку шафы, пастаяў на парозе,

перш чым выйсці  ў  сутарэнні.  Гэтымі  сутарэннямі

ўцяклі  з  вязніцы  ягоныя  старэйшыя  браты,

маршалкі-блізняты Аркуш ды Сшытак, калі спроба

перавароту  правалілася.  Вось  тут  ён  бег  на  злом

галавы  да  бацькі,  каб  папярэдзіць,  што  ў  палацы

чужыя.  А  бацька,  Вялікі  Князь  Навука,  Валадар

Маўляндыі, ужо быў у лягарытмянскім палоне.

Дзверка  шафы  стала  на  месца.  Сутарэннямі

крочыў  малады  ваяр,  гатовы  ніколі  не  вяртацца

назад.  А  дружына  Вялікага  Князя  на  чале  з

Валадаром Навукам паходным маршам уваходзіла

ў Пісьменск.

2.

Князь  Навука  з  непрыхаваным

задавальненнем  аглядаў  сваю  вотчыну.  Як

пачынаеш  цаніць  тое,  што  маеш,  выйшаўшы  на

волю з цёмнай ямы! 

–  Я  амаль  гатовы  дзякаваць  Вярхоўнаму

Чараўніку  Лягарытмы  Кальку  Улятару  за  гэты

каштоўны досвед!– прамовіў ён.



Сшытак  і  Аркуш пераглянуліся.  Дзякаваць!  Ці

не  звар’яцеў  бацька?  Следам  за  князем  яны

спешыліся.

 –  Валадару,  даруйце,  але  гэта  не  справа!–

конюх, чырвоны ад абурэння, баяўся падняць вочы

на Вялікага Князя, але і маўчаць пра сваю крыўду

не мог.

– Што такое, Піліпе?– князь і  сам здагадаўся,
але даў старому выказацца.
– А то вы не ведаеце! Прыехалі на дахадзягах

літарскіх,  а  свае  коні  тыдзень  не  кормленыя,  не

поеныя, не чышчаныя! Гэта ж коні, а не людзі! Яны

без  клопату  не  могуць!  Ды  лепей  бы  вы  іх

выпусцілі,  чым у  стайні  па  бруха  ў  гноі  пакідаць!

Казаў  жа  я  вам:  не  паеду  на  фэст,  а  вы  ж  мяне

выправілі, вы ж мне абяцаліся!

–  Абяцаўся,–  мусіў  пагадзіцца  Валадар.–  Але

даруй, так склаліся абставіны.

–  Ува  ўсіх  абставіны,  абы  нічога  не  рабіць!–

бурчэў  Піліп,  так  і  не  падняўшы  вачэй  вышэй  за

конскі капыт.

– До’ ўжо,– ціха, але цвёрда прамовіў Навука.–

Хадзем,  зірнем.  А  гэтых  коней  трэба  прывесці  ў

парадак ды вярнуць у Літарава. Я іх на адзін дзень

пазычаў.



Лягарытмяне коней без дагляду не кінулі.  Не

елі  скакуны  дні  два,  не  больш.  А  вось  што  да

прыборкі, то чысціць стайню акупанты не сталі.

–  Патомны  княжа  Аркуш,  прызначце  дваіх

жаўнераў  у  дапамогу  Піліпу,  да  вечара  каб

вычысцілі.  А  то  сталіца  смярдзіць,  бы  той  хлеў!–

Навука  выйшаў  і  сутыкнуўся  з  садоўнікам,  які

вынырнуў з-за рога стайні.

Малады  мужчына  спалохана  адскочыў  і

пакланіўся.

– Даруйце, Валадару. Вось хадзіў, глядзеў…

Па ўсім было відаць,  што і  ў  садзе чужынцы

шмат што папсавалі.  Але глядзець самому ахвоты

не было.

–  Не  журыся,  Расціславе.  Гэта  дзікі  тут

пагаспадарылі, каб ім ліха. Патомны княжа Сшытак,

ідзеце, зірнеце на сад,  тады выправеце жаўнераў

упарадкаваць.

Садоўнік, які  год як прыехаў з Фаўны-Флоры,

са  страхам  зірнуў  на  Валадара:  якія  дзікі  ў

Пісьменску?  Але  Навука  толькі  пасміхнуўся,

паляпаў яго па плячы і ўзышоў на ганак.

–  Вашамосць!  Вы  альбо  каньяк  пад  замок

хавайце,  альбо  забірайце  гэтага  дурасліўца  з

сабою!–  наляцела  на  яго  звычайна  памяркоўная

Агата.–  Мала,  што  ён  дагары  дном  перавярнуў



увесь  палац,  дык  яшчэ  і  мацюкамі  мяне  абклаў

прылюдна!

– Хто?– не зразумеў Навука.

– Ды меншы ваш! Вы мне даруйце, княжа, але

такіх дурных трэба на шворку саджаць! Я сама яго

няньчыла, але зараз я ўжо яму плескачоў не надаю.

З гэтым бамбізам толькі вы рады дасцё. Але каб вы

яго на тыдзень пад замком галоднага пакінулі,  то

даведаўся  б,  як  вэрхал  ладзіць  ды  прадукты

псаваць!  Вунь,  кухар  у  роспачы:  як  мядзведзі  ў

кладоўцы  пабывалі!  А  ўсё  таму,  што  вы  з  ім

цацкаецеся!  Вось  бацька  ваш,  царства  яму

нябёснае,  з  вамі  да  трох  не  гаварыў,  адразу  за

папругу браўся, дык вы чалавекам сталі!

–  Агата!–  прыкрыкнуў  на  кабету  лекар

Марцін.–  Ідзі  лепей,  у  кабінеце  прыбяры,  ды  ў

княжычаў!  Дазваляеш  сабе  немаведама  што!

Даруйце ёй, Валадару,  дурная баба,  хоць і  жонка

мая.

– Ну што ты, Марцін, я без яе сумаваў. Сваёй

жонкі няма, хай хоць твая пабурчыць,– і, пачуўшы

за спінай прыдаўлены смяшок Аркуша, Вялікі Князь

дадаў:  –  А  ты,  сыне,  глядзі,  каб  думаў,  з  кім

пабярэшся.

–  Княжа,  я  б  з  вамі  сам-насам  хацеў

перамовіцца,–  пажылы  лекар  не  хаваў



заклапочанасці.– Адпусціце маршалка, калі пільнай

патрэбы ў ім не маеце.

–  Ідзі,  сыне,  не  забудзься  на  стайню.  Што,

Марціне,  і  ты  мне  хочаш  паскардзіцца  на

Лемантара?

–  Княжа,  я  разумею,  чуць  такое  непрыемна,

але нешта ж трэба рабіць! У мяне ўсе лекі ці  тое

разлітыя,  ці  тое  выпітыя,  слоічкі  паблытаныя,

рэчывы  адны,  надпісы  іншыя.  Як  не  патруціўся?

Цудам, скажу я вам. А што ў палацы такога нарабіў

–  дык не  дзіва.  Ён і  так  хлопчык нервовы,  а  калі

нападпітку,  ды мікстуры адмысловай глынуў – тут

яму зусім памяць магло адбіць. Бо я яго лаю, а ён

мне ў вочы: не я! І шчыра так, аж вусны ад крыўды

дрыжаць,  ледзь  не  плача:  адчапіцеся,  гэта  не  я!

Відаць, праспаўся ды не памятае.

–  Усё  ён  памятае,  Марціне.  Супакойся.

Лемантар  невінаваты,  ён  са  мной  быў.  Проста

вярнуўся  раней.  І  хто  тут  гаспадарыў,  я  ведаю.

Будзем лічыць, што шклянкі твае пацукі перакулілі,

на аптэку грошы атрымаеш. А цяпер ідзі. Дзякуй за

клопат,  дружа,–  стары  князь  збочыў  у  сталоўку,

адкуль быў чуваць горкі лямант кухара.

3.



Пад  вечар  палац  набыў  звычайны  выгляд.

Літары  не  хацелі,  каб  нешта  нагадвала  ім  пра

сумную гісторыю ўцёкаў з Пісьменска, які яны, па

сутнасці,  самі  аддалі  ворагу,  і  за  пару  гадзін

выграблі,  вымелі,  вымылі,  вышкраблі,  праветрылі

ўсе  закуткі  горада-замка  ад  знешніх  муроў  да

кабінета  Валадара.  Аркуш  і  Сшытак  гэтаксама

стараліся  ва  ўсю,  нібы разам са  смеццем знікала

сведчанне іх ганебнага ўчынку. Вялікі Князь Навука

з’яўляўся  там  і  тут,  але  нічога  не  казаў.  Толькі

Лемантар  знік,  як  скрозь  зямлю  праваліўся,  але

апроч бацькі і братоў на гэта ніхто не зважаў.

–  А  дзе  малы?  Ён  хоць  у  сваім  пакоі

прыбраўся?  Ці  спадзяецца  адкруціцца?–  спытаў

Аркуш  у  Сшытка  назнарок  гучна,  каб  пачуў,

праходзячы паўз стайню, бацька.

–  Валадар  ізноў  даручыў  мне  камандаваць  і

сінімі, і зялёнымі. Відаць, Лемантар не ў палацы,–

Адказаў Сшытак.– Як кажуць, схапіў хатуль дый быў

патуль, даганяй ветру ў полі. Зрэшты, Вялікі Князь

яму дазволіў,  таму і пытанняў да яго няма. Пайду

пагляджу, як там справы на заднім двары.

– Уяўляю расчараванне зялёных літар! Ты ж іх

на рэчку не павядзеш, дый соплі  ім падціраць не

будзеш!– гукнуў наўздагон брату Аркуш.



– Часам уменне быць чалавекам важнейшае за

ўменне  быць  маршалкам,–  прамовіў  мімаходзь

Вялікі Князь. 

Аркуш  тут  жа  скарыстаўся  магчымасцю

ўступіць  у  размову.  Прымружыўшы  чорныя  вочы

пад  рудымі  бровамі,  маршалак  чырвоных  літар

заявіў:

– Каб жа так яно было! Бо ты з імі чалавек, а

яны  цябе  ў  самы  адказны  момант  кідаюць  ды

сыходзяць!  Вось  Лемантар:  у  Пісьменску  яго

пакінулі – раз, у Літарава спачатку не пусцілі – два,

прызначылі маршалкам варты і праз дзень выгналі

– тры! Вось вам літары ва ўсёй прыгажосці!

Чорныя  вочы  маршалка  пільна  сачылі  за

рэакцыяй  Валадара,  але  той  слухаў  спакойна,

здаецца, нават прыхільна, і маладзён працягваў:

– Сапраўднага маршалка, ці, пагатоў, Валадара

краіны  мусяць  баяцца  і  паважаць.  Як  вас,  Вялікі

Княжа.

–  Паважаць  і  баяцца,–  задумліва  прамовіў

Навука, адвёўшы пагляд. І раптам востра зірнуў на

сына:  –  А  ты  сам  з  павагі  да  мяне  ці  са  страху

звязаўся з Лягарытмай?

– Валадару, навошта вы пра гэта ўзгадалі. Мы

ж  дамовіліся  не  ўспамінаць  тую  недарэчную

гісторыю.  Усё  скончылася  добра,  і…  –  Аркуш



пачырванеў  і  ўрэшце  спыніў  лапатаць  пад

бацькавым дэманстратыўна спагадлівым позіркам.

– І ты зможаш пра ўсё забыць? І верыш, што я

магу  пра  такое  забыць?–  вочы  бацькі  праціналі

наскрозь.– Не, не верыш. І таму ты мяне баішся. А

паважаць…  Не,  не  паважаеш.  Баішся  і  крыўдуеш,

хоць, здаецца, крыўдаваць на вас абодвух мог бы я.

Але  гэта  –  твой  выбар.  А  Лемантар  ідзе  сваёй

дарогай. Ён хоча, каб яго любілі і паважалі, але не

баяліся.  І  ведаеш,  у  яго  някепска  атрымліваецца:

звонкія  зычныя  вярнуліся  за  сваім  маршалкам

насуперак волі сваякоў. І  вынеслі яго, параненага,

калі напароўся на засаду. І ўсё Літарава, настроенае

Калькам Улятарам супраць людзей увогуле, слухала

ягоныя  загады  і  ў  баі,  і  ў  мірны  час.  І  Рада

запрашала  яго  выказацца.  І  нас  упусцілі  за  сцяну

толькі  дзякаваць  яму,  бо  нават  з  Валадаром

Маўляндыі  даволі  лёгка  размаўляць  з-за  мура  з

пазіцыі сілы. І гвардыя Пісьменска тут не таму, што

яны нас баяцца. А таму, што Лемантар падтрымаў

гонар  нашага  роду  ў  час,  калі  я  не  мог  гэтага

зрабіць асабіста.

– Вялікі Княжа, я мушу праверыць, як справы ў

стайні,–  ледзьве  дачакаўшыся  канца  бацькавай

фразы, суха прамовіў Аркуш.– Дазвольце ісці?



–  Ідзіце,  маршалку.  І  нікому  ў  палацы  ці  за

ягонымі  межамі ні  слова.  Лемантар нікому нічога

не казаў, дый быў тут зусім нядоўга, так што гэтым

разам зваліць на яго не ўдасца. І маршалка зычных

гэта датычыць, перадасце.

Вялікі  Князь  пайшоў  прэч.  Магутная  постаць,

разняволеныя  рухі.  Аркуш  міжволі  адчуваў  сябе

дробным і нікчэмным.

– Што табе сказаў бацька?– Сшытак падышоў

з-за спіны, Аркуш здрыгануўся ад неспадзявання.

–  Ды  ну  яго.  Спяваў  мне,  які  харошы  наш

прыдурак.

– Не пераймайся.  З ваччу сышоў – і з памяці

зляцеў. Пакуль  Лемантар  бадзяецца,  нам  трэба

самім  зблізіцца  з  бацькам.  На  каго  яму  зараз

абаперціся? Ён старэе і ведае гэта. А мы тут, побач.

–  Бацька  нам  не  даруе.  Сам  сказаў,–  Аркуш

падабраў каменьчык і штомоцы шпурнуў аб сцяну.

–  А  я  думаю,  ужо  даўно  дараваў,–  не

пагадзіўся Сшытак.– Іначай сядзелі б мы з табой у

каморы,  у  пісьменскіх  сутарэннях.  Аркуш,  мы  –

ягоныя дзеці! І ад сёння я збіраюся быць добрым

сынам.

4.



Жываслоўка  бруілася  між  стромых  зялёных

берагоў, халодная, празрыстая і смачная. Лемантар

абмыў рукі і твар, прагнымі глыткамі наталіў смагу і

выпрастаўся. Тыя ж самыя родныя мясціны, якія так

нядаўна  ратавалі  яго  з  сябрамі  ад  ворагаў,  зараз

падаваліся  раўнадушнымі,  чужымі.  Маўчала

векавая Замоўная Пушча. Шамацелі пра нешта сваё

лугавыя травы, падстаўлялі жоўтыя і белыя галоўкі

чмялям ды пчолам сціплыя кветкі. Вецер заплятаў

ды  расплятаў  косы  бяроз  на  ўскрайку,  пужаў

дрыготкія асіны, не даваў спакою магутным дубам.

Пячора,  якую  разарыў  генерал  войска

Лягарытмы  Функцыюш  Трыгон,  стала  бруднай

ямай. І юнак пачуваўся так, нібыта па ягоным сэрцы

пратапталіся  лапы  змеяконяў-інтэграў  ды

жаўнерскія боты, сляды якіх грэбліва змыла са сваіх

берагоў Жываслоўка.

Хлопец  азірнуўся  вакол  сябе.  Пісьменск,

абведзены  шырокім  паўколам  кустоў,  паўз  якія

віхляла  рэчка.  Дарога  на  Слоўнік.  Справа,

наперадзе,  высілася  шапаткая  сцяна  Замоўнай

Пушчы.

Лемантар  напрасткі  рушыў да  ўскрайку  лесу.

Галоўным  ягоным  жаданнем  было  схавацца,

адпачыць  і  прыдумаць,  куды  падацца  далей.

Бацька даў яму свабоду:  хочаш – ідзі  куды сэрца



пакліча,  хочаш – вяртайся  дамоў.  Мала каму такі

давер у няпоўныя сямнаццаць год. Ды толькі куды

пайсці… Свабода без мэты – не такая вясёлая рэч.

Ён  вырас  у  Пісьменску,  нікуды  не  ездзіў,  апроч

кароткіх  вучэбных  паходаў  у  Пушчу.  Нават  у

Слоўніку, найбуйнейшым горадзе Княства, не быў.

Напэўна,  бацька  саромеўся  сына,  які  не  змог

агораць  нават  пачаткаў  граматы,  і,  сябруючы  ад

нараджэння з літарамі, не прачытаў за ўсё жыццё і

двух слоў.  Але што цяпер зробіш? Каб Мсціслаў і

Кася  засталіся,  ён  бы  вучыўся  ад  іх  чытанню  ды

пісьму.  А  чапіцца  з  гэтым  да  бацькі,  які  даўно

махнуў рукой на адукацыю меншага сына, яму не

хацелася.  Раптам  справа  ізноў  не  пойдзе?  А

Лемантар так баяўся расчароўваць тату. Дык няхай

усё застаецца, як ёсць, як усе звыклі.

Па  барвовым  вечаровым  небе  несліся

растрывожаныя  чароды  аблокаў;  чорныя  зверху,

ружова-залатыя  знізу,  аблокі-літары  мкнулі  ў  той

самы  бок,  што  і  князь.  А  пад  аблокамі  лунала

вялікая  птушка.  Не  збаўляючы  хады,  Лемантар

прыгледзеўся. Цмок!

Раней  юнак  нячаста  бачыў  цмокаў,  таму

неадрыўна сачыў за крылатай пачварай. А цмок то

набліжаўся,  то  аддаляўся,  два  разы  праляцеў

значна бліжэй, спікіраваў, амаль чапляючы крыламі



вершаліны дрэваў на ўскрайку пушчы,  узмыў пад

аблокі… Пачвара штосьці – а мо, кагосьці – шукала,

і Лемантар пачуўся ніякавата ад прысутнасці такога

суседа. Ён ужо стаў прыкідваць, куды схавацца, як

раптам  нага  саслізнула,  і  юнак,  страціўшы

раўнавагу,  плюхнуўся  ў  раўчук.  Халодная  вада  і

глей пырснулі  ва  ўсе  бакі,  а  правую нагу  штосьці

апякло пад каленам, ды так, што хлопец ускочыў,

як  уджалены.  Але  паслізнуўся  і  зноў  пляснуўся  ў

лужыну.  І  каля  самага  твару  ўбачыў  змейку.  Не,

зялёную  яшчарку,  таўшчынёй  і  даўжынёй  з  руку.

Яшчарка адчайна шыпела, паказвала зубкі-іголачкі,

за спінай у яе трапяталі квёлыя крылцы, кожнае з

князеву далонь.

– Цмачанё!– здагадаўся князь, і яшчарка тут жа

пыхнула  на  яго  аранжавым  спалохам,  ледзь  не

абсмаліўшы бровы ды вейкі. 

Юнак адсунуўся, асцярожна падняўся на ногі.

Вачыма  ён  шукаў  у  небе  цмока,  але  пачвара

зняверылася ў пошуках дзіцяці і паляцела. Дзіцянё

на беразе лужыны шыпела з астатняй моцы, замест

агню з пашчачкі валіў белы дым ды сыпаліся рэдкія

іскры.

– Замярзаеш, небарака,– Лемантар працягнуў

руку,  і  рэптылія  тут  жа  абвіла  ягоная  запясце



хвастом, нібы просячы паратунку.– Ну і што з табой

рабіць? Лезь сюды, грэйся.

Свабоднай  рукой  ён  расшпіліўся,  асцярожна

схаваў малечу на грудзях, дзе цяплей.

– І не памыешся нідзе,– сяк-так абцёршы рукі

аб  траву,  хлопец  выскачыў  з  ямы  і  рушыў  у  бок

пушчы. Вяртацца да рэчкі не хацелася: гэта амаль

што як вяртацца ў палац.

Доўгія  светлыя  валасы  зліпліся  і  халадзілі
шыю. Лемантар шчыльней зашпіліў каўнер.

Сонца  села.  Шаты  векавога  лесу  самкнуліся
над  галавой.  Не  маючы  сіл  шукаць  сапраўднага
прытулку, Лемантар лёг на выварачаную маладую
ялінку і заснуў.

ГЛАВА ДРУГАЯ

1.

Сшытак дагнаў Вялікага Князя ля сталоўкі.

– Валадару,  калі вы не супраць, павячэраем

разам?

– Павячэраем,– пагадзіўся Навука і паглядзеў

сыну ў вочы.– Хочаш пра нешта пагаварыць?

–  Проста  Лемантара  няма,  я  падумаў,  вам

будзе самотна.



– Дзякуй,–  пасміхнуўся бацька.– Хацеў бы я

ведаць, дзе ён зараз. Пакрыўдзілі нашага хлапца на

пустым месцы, уцёк, як малое дзіця. 

–  Лемантар  нідзе  не  прападзе.  Ён  моцна

змяніўся апошнім часам. Можа пастаяць за сябе.

– Ты лічыш? А па-мойму, ён яшчэ малы. Сам

адпусціў яго, і сам месца сабе не знаходжу,– Вялікі

Князь  увайшоў  у  сталоўку,  прытрымаў  дзверы,

даючы  прайсці  сыну,  і  прысеў  на  лаву  ля  стала,

зробленага  з  тоўстых,  пацямнелых  ад  часу

габляваных дошак.– Вырас аж пад неба, але душой

– дзіця горкае.

Кухар  Ь,  тонкі  зверху,  але  з  вялікім  пузам,

ростам,  як  усе  літары,  па  пояс  Валадару,  паслаў

абрус і прынёс мяса з грыбамі.

–  Не  ўсё  мядзведзі  паелі?–  пацвяліў

Валадар.– І нам крыху засталося?

–  Самую  маласць  пакінулі.  Толькі  не

мядзведзі,  а  свінні,–  прабурчаў  кухар  Ь.–  Смачна

есці, спадарове.

Сшытак  еў  і  расказваў,  як  літары  аднаўлялі
сад,  і  раптам  убачыў  брата.  Больш  за  20  год
блізняты  былі  неразлучныя,  і  зараз,  пазіраючы  ў
спіну  Аркушу,  які  вячэраў  за  сталом  ля  самых
дзвярэй, Сшытак згубіў і апетыт, і настрой. “Кожны
сам па сабе”,– паўтараў ён.– “Кожны сам па сабе!” 



–  Вы  з  братам  розныя,–  Валадар  нібыта

прачытаў ягоныя думкі.– Вы не адно цэлае, і чым

далей – тым болей. Так павінна быць. Дзякуй, што

пабыў са мной, але, калі хочаш, ідзі да яго ці пакліч

яго сюды.

Сшытак  апусціў  вочы ў талерку.  Краем вока

бачыў, што брат, ледзьве дакрануўшыся да вячэры,

збіраецца сыходзіць.

– Аркушу, сыне,– паклікаў Вялікі Князь.– Калі

маеш хвілінку, пасядзі з намі.

Чырвоны  маршалак  падышоў,  але  застаўся

стаяць  і  глядзеў  толькі  на  бацьку,  нібы  брата  і

паблізу не было.

–  Хлопцы,  я  апошнім  часам  шмат  пра  што

думаў,–  бацька-князь  працягнуў  руку  і  падсунуў

вольнае  крэсла  да  стала.–  Сядзь,  хай  полы  не

вісяць.  Неяк  так  атрымалася,  што  я  некалькі  год

амаль не выязджаў з Пісьменска. Час паглядзець,

што  робіцца  ў  краіне,  на  ўласныя  вочы.  Што

думаеце?

–  Вам  лепей  ведаць,  Валадару,–  абыякава

прамовіў Аркуш. Другі сын маўчаў.

– Я думаў і вас узяць. Аднаго ці абодвух.

–  Як  загадаеце,  Валадару,–  Аркуш  глядзеў

міма.



–  Гэта  занадта  проста,–  князь  падняўся.–  Я

ведаю,  што  магу  загадаць  вам.  Не,  вырашайце

кожны за сябе. Той, хто не хоча ехаць, застанецца

тут  за  мяне.  А  хто  паедзе  –  таму  таксама

знойдзецца справа. Зранку дасцё адказ. Па абедзе

паедзем.

–  А  мы  можам  застацца  разам?–  спытаў

Сшытак.

–  А  вы  зможаце?–  пытаннем  на  пытанне

адказаў  Вялікі  Князь.–  Вырашае  кожны  за  сябе.

Дабранач.

–  Дабранач,  Валадару,–  рэхам  адгукнуліся

абодва. 

Калі  б  не  форма,  чырвоная  ў  маршалка

галосных  Аркуша  і  сіняя  ў  маршалка  зычных

Сшытка,  браты  былі  б  падобныя  ва  ўсім.  Насілі

рудыя  валасы  даволі  каротка,  адгадавалі  рудыя

шчотачкі  вусоў  на  адзіны  фасон.  І  чорныя  вочы

зараз  глядзелі  аднолькава  –  трывожна,  з

непаразуменнем і затоенай крыўдай.

– Што ён задумаў? Чаго ён хоча насамрэч?–

наўпрост запытаўся Аркуш.

– Я чуў тое, што і ты,– агрызнуўся Сшытак.

–  Ён  хоча  раздзяліць  нас,  каб  быць

упэўненым, што мы за ягонай спінай не змовімся.

Удваіх мы – сіла, і ён нас баіцца.



– Ён толькі што прапанаваў табе застацца тут,

у Пісьменску, кіраваць ад ягонага імя. Моцна ж ён

баіцца!– пакпіў брат.

–  Бо  тут  няма  чым  кіраваць  –  з  намі  ўсімі

разам  дзясятак  людзей  ды  тры  дзясяткі  літар!–

сплюнуў  пад  ногі  Аркуш.–  Гэта  не  тое,  што  быць

прызнаным Валадаром.

– Дык едзь з бацькам, а я застануся тут!

Сшытак  з  грукатам  адсунуў  крэсла  і  ўстаў.

Ростам  ім  было  ўжо  бацьку  не  дагнаць.  Маці,

нябожчыца-княгіня  Святаянка,  была  Вялікаму

Князю Навуку ледзьве па грудзі. І старэйшыя дзеці

пайшлі  па  ёй:  дараслі  бацьку  да  пляча.  Затое

Лемантар цягнуўся ўверх, як хвоя, даўно пакінуўшы

ўнізе братоў ды абяцаючы ў хуткім часе абагнаць і

самога Валадара. Сінявокі, моцны ў плячах, ён і  з

твару  быў  бацькавай  копіяй,  за  выняткам  доўгіх

светлых  валасоў.  І  браты  не  здзіўляліся,  што

малодшы, да таго ж,  сіротка ад нараджэння,  стаў

бацькавым  пястунчыкам.  Яны  ад  самага  пачатку

раўнавалі  бацьку  да  меншага,  з  малых  год

трымаліся  разам,  разумеючы  адзін  аднаго  з

паўслова і нават без слоў. Але не сёння.

–  Дык  табе  абы  не  са  мной?–  Аркуш

насунуўся  на  брата.  З  хвіліну  яны  выпрабоўвалі

адзін аднога вачыма.– А сам ты чаго б хацеў? 



– Я б хацеў, каб ты хоць крыху быў падобны

да Лемантара. У сэнсе, у пячонках ужо сядзяць твае

інтрыгі  ды  разлікі.  Я  проста  хачу  быць  добрым

сынам  свайму  бацьку.  І  раю  вам,  дарагі  браце,

зрабіць тое самае! Я еду з бацькам, – натапырыўся

сіні маршалак.

– Ручніком дарога,  дарагі  браце,– працадзіў

Аркуш.– А наконт інтрыг ты мяне без пытанняў за

пояс  заткнеш. І  зараз  не  проста  так  ты да  бацькі

ліпнеш.  Думаеш,  цябе  прызначыць  спадкаемцам.

Але права першародства за мной. Ты спазніўся на

дзве хвіліны, браце. Бывае!

2.
Чараўнік Кальк Улятар стаяў на беразе рэчкі і

глядзеў  на  вежы  Пісьменска.  Вокны  ў  палацы

спачатку  цямнелі,  урэшце  гаслі  адно  за  адным,

нібыта  заплюшчваліся  вочы,  і  ў  Валадара  ўжо

гарэла толькі некалькі свечак, адкідаючы на сцяну

вялікі кудлаты цень. Чаму Вялікі Князь не правядзе

ў сталіцу электрычнасць? Няўжо Навука з упартасці

прытрымліваецца  бацькавых  завядзёнак?  Ат,  у

рэшце рэшт, кніжны свет дазваляе кожнаму жыць у

сваім часе. 

Кальк  Улятар  вагаўся.  З  аднаго  боку,  яму  не

было куды ісці. Шукаць прытулак у ягоныя гады –



занятак  не з  прыемных.  Склаўшы з  сябе  абавязкі

Вярхоўнага  Чараўніка  Лягарытмы,  чараўнік  мог

застацца  жыць  у  службовай  кватэры  ў

адміністрацыйным  комплексе  Лікенбурга,

прынамсці,  да  прызначэння  новага  Вярхоўнага

Чараўніка.  Але  сядзець  на  чамаданах  ды  чакаць,

калі  папросяць  вон,  было  агідна.  Бадзяцца,  не

маючы  нават  камяня-артэфакта  –  складана  і

небяспечна. Перакіданні без магічных праваднікоў

забіралі занадта шмат сіл, таму практыкаваць гэта

часта  было  немагчыма.  Дык,  можа,  не  аддаваць

пакуль Навуку Сімвалы Маўляндыі?

–  Каму  ты  трэба,  стары  бадзяга,–  дакорліва

прамовіў  ён  сам  сабе.–  Мог  бы  зараз  сядзець  у

любімым  фатэлі,  пацвельваць  Трыгона  і  плесці

інтрыгі. Дык не, на волю пацягнула. Вось і будзеш

начаваць у полі пад кустом. Захварэеш, валацуга, і

нарэшце  сканаеш.  Але  спачатку  трэба  вярнуць

Валадару цацкі меншага сына. Можа, з хлапца ўжо

сем  шкур  спусцілі,  а  ён  жа  табе  добрую  паслугу

зрабіў. 

І  чараўнік,  сціснуўшы  ў  пальцах  мяшэчак  з

дыяментамі,  перамясціўся  ў сутарэнні  ля кабінета

Вялікага  Князя.  Асцярожна  пагрукаў  у  дзверы

таемнага хода.



– Каму там не спіцца,– незадаволена рыкнуў

знаёмы голас.

Зарыпеў ложак, бразнула засаўка. У паўцемры

Кальк  Улятар  убачыў  магутную  постаць  князя

Навукі,  у  сподняй  кашулі  без  рукавоў  і  басанож.

Праз  момант,  усвядоміўшы,  хто  перад ім,  Навука

паказаў  госцю праходзіць і  зачыніў  за  ім дзверы.

Кальк Улятар спыніўся пры парозе.

– Я, уласна, на хвіліну. Даруй, калі разбудзіў.

– Я не спаў. Сядай, чараўнік,– Навука прынёс з

кабінета ў спальню крэсла, запаліў яшчэ тры свечкі,

накінуў на плечы халат.– Змерз, ці што? Дрыжыш.

 –  Ад  хвалявання,  Вялікі  Княжа,  ад

хвалявання,–  нявесела  пасміхнуўся  госць.  Доўгая

постаць  хуталася  ў  чорную  світу.  Чорныя  вочы

абапал  носа  з  гарбінкай,  сівыя  валасы і  акуратна

паголены твар, зараз стомлены, амаль змучаны – ці

гэты чалавек прыходзіў да яго ў вязніцу, пацвяліць

высакароднага палоннага? 

Навука пазнаваў і не пазнаваў у начным госцю

магутнага й небяспечнага ворага. Ды не, не ворага.

Ім  няма  чаго  дзяліць,  калі  разабрацца.  Што  ж

прывяло сюды Калька Улятара?

–  Прастуду  і  хваляванне  я  лячу  аднолькава.

Але,  здаецца,  твае  малойчыкі  ўсе  мае  лекі

выжлукцілі,–  Вялікі  Князь  адчыніў  непрыкметную



шафачку  ў  сцяне.–  Не,  адну  пляшку  пакінулі.

Пашанцавала. Што ж вы так напаскудзілі ў палацы?

Цэлы дзень прыбірацца давялося.

–  Жаўнер  без  працы  –  злачынца,–  гігікнуў

чараўнік,  прымаючы  шклянку  з  каньяком  з  рук

гаспадара.– А дзе твой малодшы? Спіць ужо? Ці да

дзеўкі пабег?

–  Цягаецца  дзесьці.  Дык  ты  да  яго,  не  да

мяне?–  Навука  прыўзняў  шклянку,  запрашаючы

госця выпіць.

 –  Да  цябе,  княжа,  да цябе,–  стары чараўнік

пакруціў шклянку ў худых пальцах, адпіў глыток.– У

кожнага з нас сёння быў доўгі дзень. Ведаеш, твой

малодшы зрабіў мне неацэнную паслугу. Уяўляеш,

на  досвітку  Камісія  па  замежных  справах  Рады

Лягарытмы наведала тваю камору. А там пуста! Хто

толькі прыдумаў, што я зняволіў самога Валадара

Маўляндыі? Лухта нейкая!

 –  Я  нават  удзячны  табе  за  такую  прыгоду,–

пасміхнуўся Навука.– Каштоўнасць волі спазнаецца

ў палоне.  Хваліцца тут  ні  табе,  ні  мне няма чым,

таму я не стану нічога казаць вашай камісіі. Я быў у

пушчы,  ладзіў  сакрэтныя  манэўры.  Ты  праз  гэта

прыйшоў?  Хвалюешся,  што  не  пераабяруць  на

пасаду праз гэтую гісторыю?



–  Ні  разу  не  хваляваўся  за  400  год,  і  не

збіраюся  пачынаць.  Тым  больш,  што  я  ўжо  не

Вярхоўны  Чараўнік,  а  проста  стомлены  жыццём

пенсіянер.  Здаў  ім  Зялёнае  Вока11 і  сышоў,–

чараўнік дапіў шклянку і папрасіў:– Налі яшчэ.

Пазіраючы,  як  цёмны  струмень  цурчыць  з

вузкага горла бутэлькі, госць уздыхнуў.

–  Табе  не  зразумець.  Валадары  на  пенсію

жывымі не сыходзяць.

– Дарма ты так думаеш,– заўважыў Навука. –

Успомні:  я  пры  жывым  бацьку  Валадаром  стаў.

Іначай і зусім не стаў бы. І сам падумваю праз год

колькі перадаць краіну сыну і пажыць дзеля сябе.

– Лемантара за сябе паставіш?– хмыкнуў Кальк

Улятар.

–  Пакуль  рана  пра  гэта  казаць,–  Навука

пасміхнуўся ў сівыя вусы.– Тваё здароўе, чараўнік.

–  Тваё  здароўе,  княжа.  Добры  каньяк.  Дык

вось,  з  чым я  прыйшоў.  Твой малы ў  мяне цацкі

забыўся. На, мне ўжо не трэба.

– Сімвалы?– князь працягнуў руку да знаёмага

мяшэчка, камяні ўспыхнулі, прызнаўшы Валадара.–

А што гэта значыць – забыўся ў цябе?

11 Зялёнае Вока – магічны артэфакт Вярхоўнага Чараўніка Лягарытмы, 

зялёны зіхоткі камень на залатым ланцугу. Як і іншыя магічныя камяні, 

дапамагае чараваць з меншымі затратамі сіл, пераносіць чараўніка і 

іншых асоб на ягоны загад у кожны пункт кніжнага свету.



– Я пасля адстаўкі першай справай выправіўся

ў  Літарава.  Думаў,  ты яшчэ  там.  А  ты ўжо з’ехаў.

Там  я  і  сустрэў  Лемантара  з  гэтымі  малымі  з

сапраўднага  свету.  Хлопец  твой  даўно  зразумеў,

што я палюю на Сімвалы, і што ўся гісторыя вакол

іх.  І  аддаў  мне  камяні.  Сам.  А  забраць  проста

забыўся.  Забірай.  І  даруй,  калі  можаш.  Нам  і

насамрэч няма чаго дзяліць.

Замест  адказу  Навука  разліў  па  шклянках

рэшткі каньяку. 

– Ну хоць зараз скажы, нашто табе так пільна

былі трэба Адвечны Летапіс ды Агністы Прамень? 

Кальк Улятар зручней уладкаваўся  на крэсле,

нага на нагу.

– Ты ведаеш, у мяне была дачка. Яшчэ даўней,

не тая,  што за цябе хацеў выдаць. Гэтая ў Фаўну-

Флору  збегла,  мяне  ведаць  не  хоча.  Працуе  ў

Акадэміі, гадуе стыхійных магаў. Пра тую кажу, што

з першай жонкай прыжыў.

–  Так,  я  нават  ваш падвойны партрэт  бачыў.

Прыгожая дзеўка. Да цябе падобная,–  Навука зусім

не  памятаў  той  партрэт.  Але  некалі  ж  бачыу,  і

акурат  падумаў  тады,  узіраючыся  ў  шляхетныя

твары лягарытмянаў: прыгожая дзяўчына, бацькава

кроў.  Добра,  што  не  давялося  маніць  дзеля



захавання  прыстойнасці:  чараўнікі  хлусню

адчуваюць.

– Падобная, ва ўсім. Талент. Розум. Густ. Не ў

маці-нябожчыцу пайшла, рахманую галубку. Агонь-

дзеўка.  Унука  мне  нарадзіла.  А  потым  хлопчыка

скраў Радаўлад, гэты вылюдак кніжнага свету. І стаў

на яе ціснуць, маўляў, заб’еш бацьку – вярну сына.

На  маё  месца  хацеў.  Яна  не  такая  была,  каб

пагадзіцца.  Высачыла  гада.  А  той  на  вачох  у  яе

дзіця  забіў.  Ведаў,  што  і  па  мне  б’е.  І  яна  не

перажыла. Засілілася. Радаўлад адчуў, што я яго з-

пад зямлі дастану, дык сышоў у сапраўдны свет. Бо

ў кніжным свеце ў любой краіне яго б арыштавалі і

судзілі.  Там я ўжо яго  дастаць  не мог.  І  што мне

засталося?  Я  пакляўся,  што  імя  яе  будзе  ў

Адвечным Летапісе. А твой дзед – той яшчэ сноб ды

самадур – мне ад варот паварот. Маўляў, апроч яго

ніхто ў Летапіс не піша й пісаць не будзе.  Бацька

твой,  Прамова  –  за  дзедам  следам.  Дый  ты  такі

самы аказаўся.

– А чаму ты не прыйшоў ды не распавёў усё? Я

ж сам бацька! Ці ж бы я цябе не зразумеў?– падняў

бровы  Валадар.–  Невялікая  ласка  –  дазволіць

чараўніку ў Летапіс запісаць. Сказаў бы…

– А я прыйшоў. Толькі размовы не атрымалася,

калі  памятаеш.  А  часу  ў  мяне  так  мала,  што



вырашыў я дзейнічаць сілай. Запасны план у мяне

быў,  і  трымаць  я  цябе  збіраўся,  толькі  пакуль

Сімвалы адшукаю.  Потым,  клянуся,  адпусціў  бы,–

Кальк  Улятар  паставіў  пустую  шклянку  на

падваконне,  нахіліўся  ў  бок  князя.  Запалыя  вочы

блішчалі,  гаворка  стала  шпаркай:  –  Але  ж  твой

малодшы!  Усё  прайшоў.  Сімвалы  збярог.  Цябе

вызваліў. І, хоць я яго ні пра што і не думаў прасіць,

з  маёй душы доўг  зняў.  Адвага,  розум,  годнасць,

літасць! Вось будзе Валадар!

– А ўзамен што ты яму даў? Калі не сакрэт. Ты

ж  даўгі  свае  наперад  плоціш,–  Навука  хаваў

бацькоўскі  гонар  за  іранічнай  усмешкай,  але

чараўнік  бачыў,  як  пасвятлеў  тварам  Валадар

Маўляндыі.

– Я спытаў у яго адразу, які кошт ён просіць.

Шкадую,  што  для  цябе  адказ  ягоны  даслоўна  не

запісаў. Вось стаіць гэты падшыванец у заляпаных,

залапленых  штанах  перад  самым  магутным

чараўніком кніжнага свету і кажа, маўляў, у яго ёсць

ягоны гонар, ягонае імя, меч і нават крыху грошай,

то яму больш нічога для сябе і не трэба.

–  Лемантар  –  гэта  Лемантар,–  пасміхнуўся

бацька.– А дзе падзеліся малыя, брат і сястра? Так з

ім і цягаюцца?



– Так, з ім былі. Але даслухай, - не папрасіў –

загадаў  чараўнік.  –   Я  ж  дзяцей  не  падманваю,

нават такіх дурных, як твой. Я пытаюся, ці так ужо

нічога не трэба. І  тут ён мне кажа:  дзядзька,  калі

вам няцяжка, вы браму ў сапраўдны свет адчыніце,

каб  дзеці  гэтыя  дахаты  трапілі.  Ну,  такое  нават

пенсіянеру кшталту мяне па моцы, то я іх Сімваламі

ў  Пісьменск  і  перакінуў.  Агледзеўся,  а  камяні  ў

мяне!  Каюся,  чытаць  люблю.  Сеў  пад  бярозку  на

ўскрайку  Памежнага  лесу,  загадаў  Адвечнаму

Летапісу  разгарнуцца,  запісаў  сваю  гісторыю,  а

тады чытаў, пакуль хоць нешта бачыў. Калі яшчэ ў

рукі трапіць летапіс самай старажытнай краіны!

– Дык ты ад раніцы бадзяешся галодны, а я на

цябе каньяк пераводжу. Каньяком сыты не будзеш.

Хадзем, падмацуемся. Я і сам вячэраў даўнавата,–

Навука  адамкнуў  дзверы  ў  сутарэнні,  але

спахапіўся, што не апрануты. Кальк Улятар пакруціў

быў  галавой,  але  гаспадар  не  стаў  слухаць.–

Спрачацца  будзеш  з  Трыгонам.  А  з  Валадаром

Маўляндыі  ў  ягоным  палацы  ніхто  не  смее

спрачацца.  Пераначуеш  у  пакоі  Лемантара.  А

зранку пацешыш мяне. Хачу зірнуць на твары маіх

старэйшых,  калі  яны  ўбачаць,  з  кім  сябруе  іх

бацька.



–  У  Лемантара?  Што,  пакояў  для  гасцей  не

трымаеш?– гігікнуў госць.– Раскладушка хоць ёсць?

– Ды хапае і пакояў, і мэблі. Але ж Агата і так

без ног, паўдня завіхалася. А гасцявое крыло даўно

нежылое: госці да нас не ездзяць з тых часоў, як я…

жалобу па жонцы спраўляў. Паразбягаліся й слугі, й

сябры, і госці ад такога гаспадара. Была б пільная

патрэба, загадаў бы табе пакой падрыхтаваць, але

малы  сышоў  бадзяцца,  то  ночыць  можаш  у  яго,

Агата  зараз  перасцеліць.  Заўтра  вызначым  табе

апартаменты,  -  адказаў  Вялікі  Князь,  нацягваючы

штаны.

–  Ды  мне  самому  абы  дах.  Але  ж  сталіца,

трэба, каб жыццё віравала.  Ці  мала які  Джонатан

Джоўль з візітам наважыцца, - працягваў чараўнік.–

Дый сыноў вось-вось жаніць давядзецца.

–  Ат,  мне  ўжо  балі  з  прыёмамі  не  трэба.

Трыццаць год не баляваў – не прапаў. А малыя хай

едуць у Слоўнік забаўляцца. Пра жаніцьбу ніводзін

пакуль  не  заікаўся,  то  спеху  няма,–   Валадар

выйшаў у сутарэнні, чараўнік пасунуўся за ім.

3.

Аркуш  ды  Сшытак  спусціліся  ў  сталоўку  (так

Вялікі  Князь  з  маладосці  клікаў  абедзеную  залу,

лічачы, што ў ядзе галоўнае – ежа, а не сервіроўка,



а ў ежы галоўнае – каб яе не даводзілася чакаць, а

голад  доўга  не  вяртаўся).  Не  змаўляючыся,  яны

прыйшлі  амаль  адначасова,  але  селі  паасобку,

спінамі адзін да аднаго. Пабачыўшы, што маладыя

князі  не  ў  гуморы,  кухар  Ь  паклікаў  на  дапамогу

дзяжурнага  па  сталоўцы,  каб  абслужыць

адначасова  абодвух.   Жвава  пасцяліўшы

настольнікі, шэптам  пацікавіўся, жадаюць ягамосці

смажаніны з грыбоў пад сырам, кумпяк ці яечню з

дранікамі.  Абодва  пажадалі  дзічыны  са  свежай

гароднінай.  Апетыт  у  спадкаемцаў  трона  быў

зайздросны, таму й порцыі кухар адмяраў княскія. 

Аркуш  хутка  ўправіўся  са  сваёй  талеркай,  і,

хрумстаючы агурком, спытаў, ці снедаў ужо Вялікі

Князь.  Сшытак  моўчкі  прыслухоўваўся,  талерка

засталася амаль некранутай.

–  Дай  божа,  каб  абедаць  прыйшлі.  Даўно

столькі  не  пілі,  як  учора  ўвечары,–  шэптам

паскардзіўся кухар Ь.– На досвітку спаць пайшлі –

дык эН на сабе валок, бо ногі ўжо не служылі.

–  Вось  дык  Валадар,–  хмыкнуў  Аркуш.–  Пры

ягонай вазе гэта ж бутэлькі дзве ўсадзіць – і мала

будзе...

– Дзве! А тры не хочаце? А ён і прыйшоў ужо

вясёлы.  У  кабінеце  пачаў,  відаць.  Вой,  пане

маршалку,  вы  ўжо  і  не  памятаеце,  як  раней  яно



было. Не дай божа ізноў тое бачыць. Думаеце, за

што яго празвалі Навукам Цвярозым? 

– Ды памятаю, не такі  я малы быў,– Аркуш і

сапраўды  памятаў,  як  запіў  бацька,  пахаваўшы

жонку,  іхную  маці  Святаянку,  і  запоям  гэтым  не

было  канца,  і  ледзьве  прыходзіў  Валадар  да

памяці,  як  боль,  што насіў  ён у  сабе,  прарываўся

шалёным гневам, патушыць які  Навука мог толькі

чарговай  бутэлькай.  Жыхары  палаца  –  а  пры

Вялікім  Князі  Прамове,  дый  доўга  пасля  яго,  у

Пісьменску  жылі  музыкі  і  мастакі,  выжлятнікі  ды

сакольнічыя,  былі  тэатр,  майстэрні,  чаго толькі  не

было – Адзін за другім пакавалі рэчы і ўцякалі, не

жадаючы  служыць  шалёнаму  князю.  Асірацелыя

дзеці, да якіх была справа хіба пакаёўцы Агаце ды

лекару  Марціну,  замкнуліся  ў  сабе,  напалоханыя

ператварэннем  такога  надзейнага  і  ўсемагутнага

бацькі ў непрадказальную пачвару. І ва ўсім свеце

быў  адзіны  чалавек,  які  заўжды  разумеў  і

падтрымліваў Аркуша, адзіны, на каго можна было

разлічваць,– брат Сшытак. Той, што сядзіць зараз за

іншым  сталом,  і  робіць  выгляд,  што  яны

незнаёмцы. Ат, няхай!

Аркуш пайшоў, а Сшытак паклікаў кухара.

–  Зрабі  Вялікаму  Князю  што-нішто  ад

пахмелля, я занясу.



–  Вой,  добра,  пане  маршалку.  А  то  прыйдзе

злы як чорт, чапляцца будзе. А самому мне няёмка

лезці  ў  княскія  справы,–  кухар  хутка  паставіў  на

паднос чыстую шклянку ды збанок з бярозавікам і

ўручыў  маршалку.–  Калі  спіць  яшчэ,  вы  на  стале

пакіньце, не будзіце.

Але  Валадар  ужо  не  спаў.  Бадзёры  барытон

даносіўся  з  пакоя  малодшага  сына.  Відаць,

Лемантар вярнуўся.

Сшытак  акуратна  націснуў  локцем  на  ручку,

штурхнуў  дзверы,  выпрастаўся  і  застыў.  Ля  вакна

стаялі  Вялікі  Князь  і  чараўнік  Кальк  Улятар.  Госць

глядзеў  за  вакно  на  маўляндскія  прасторы  і

гаварыў:

– У цябе ж тут вольніца, княжа. Воку прыемна

адпачыць.  А  ў  нас,  апроч  Памежнага  лесу,  усё

культурнае,  пад кожнае дрэўца паліў,  пад кожны

куст  падкорм,  усё  падстрыжана,  падмецена,  усё

роўненькае,  ды  на  аднолькавай  адлегласці.  Так

культурна, аж ванітна. Ніякай паэзіі.

–  А,  сынку!  Прыйшоў  ратаваць  нас  ад

пахмелля!– Навука зрабіў крок насустрач і забраў з

рук  у  аслупянелага  маршалка  паднос.–  Не

хвалюйся,  памеры  бедства  перабольшаныя.

Большая частка каньяку ў сейфе, на будучыню. Але

за клопат дзякуй. Што вырашыў, сыне?



–  Еду  з  вамі,  Валадару,–  выціснуў  з  сябе

Сшытак, разгублена пераводзячы вочы з чараўніка

на бацьку. Кальк Улятар нарэшце павярнуўся, наліў

са збанка, паспрабаваў.

– Гэты ў цябе негаваркі. Старэйшы дык ахвочы

балбатаць. Як справы, маршалку?

– Дзякую, вашамосць,– Сшытак не ведаў, куды

падзецца.

–  Ідзі,  збірайся.  Па  абедзе  рушым,  каб  да

вечара  быць,–  злітаваўся  са  зніякавелага  сына

Навука і павярнуўся да госця, а маршалак зычных

літар выскачыў з пакоя.

–  Якую  задачку  ты  задаў  ім,  княжа?–  Кальк

Улятар падліў у сваю шклянку бярозавіка.– Не, не

кажы, я сам. Ты вырашыў з’ездзіць... у Слоўнік, бо

Гукі  блізка,  дый  рабіць  там  табе  няма  чаго,  а  ў

Літараве ты быў учора.  Едзеш на некалькі  дзён. І

сказаў ім вырашыць, едуць яны з табой, ці не. Але

ж  гэта  занадта  проста...  Ха!  Зразумеў.  Той,  хто

застанецца,– твой намеснік на гэты час. А другі пры

табе.  Па  ўсім  відаць,  яны  пасварацца,  пакуль

вызначацца,  і  вось  ужо  адзін  будзе  сябраваць  з

табой супраць другога.  Падзяляй і  кіруй!  А цяпер

мы  пабачым  другую  частку  трагікамедыі:  выбар

старэйшага сына.



– Ад цябе не стоішся,– Навука таксама аддаў

належнае бярозавіку,  абцёр вільгаць з вусоў.– Ты

ўсё пралічыш.

– Не,  малодшага твайго я  кепска пралічыў.  У

агульных рысах я ведаў, што ён будзе рабіць. Але

ён  заўсёды  рабіў  нешта  не  так,  альбо  не  тады,

альбо  не  ў  той  спосаб,  што  абраў  бы  я  сам.

Шчырасць і недасведчанасць – даўно я з імі так не

сутыкаўся.  Пайсці  чысціць  рэчку,  калі  ў  цябе  на

хвасце  Функцыюш  Трыгон  з  узводам  лічбаў  на

інтэграх  –  як  такое  наогул  можна  прадказаць?  А

гэтыя  інтрыганы  прадказальныя,  як  табліца

множання.  Зараз  сярэдні  скажа  старэйшаму,  што

бачыў  мяне,  і  той  вырашыць  выкруціцца,  бо

заставацца  намеснікам,  калі  я  тут,  паблізу,  не

рызыкне.  Ён  з  тваіх  сыноў  самы  хітры  і  самы

брыдкі, прабач.

Навука не стаў каментаваць апошнюю фразу,

бо на парозе з’явіўся маршалак галосных. Як і брат,

ён  ад неспадзявання  застыў,  пачырванеў,  збялеў,

стаў шэры...

–  Вадзічкі,  маршалку?–  спагадліва  прамовіў

чараўнік.

–  Вітаю...  Вярхоўнага  Чараўніка  Лягарытмы,–

прасіпеў Аркуш.– Добрай раніцы, Валадару.



– Што вырашыў, сыне?– лагодна спытаў князь,

не заўважаючы ягонага спалоху.

–  Загадвайце,  Валадару,–  схіліўся  ў  паклоне

маршалак, крыху прыйшоўшы ў сябе.

– Збірайся. Паедзеш.

Аркуш выйшаў. Кальк Улятар загігікаў.

– А брат яму пра мяне не сказаў. Ты раздзяліў

іх!  Аркуш  Сшытка  больш  не  кантралюе.  Сярэдні

выбраў цябе. Ты рады?

– Што з траіх сыноў мяне ненавідзіць і баіцца

толькі адзін? Скачу да столі ад шчасця,– уздыхнуў

Навука.–  А  ты  што  далей  мяркуеш  рабіць?

Дачакаешся мяне, спадзяюся?

– Не, мне тут заставацца патрэбы няма. Стану

вандраваць.  Пайду,  куды  вочы  глядзяць,  буду

фокусы  на  кірмашах  паказваць.  Не  прападу,–

махнуў рукой лягарытмянін.

–  Я  заўсёды  буду  рады  цябе  бачыць.  А  калі

штукарствы  ды  фокусы  надакучаць,  можаш

пасяліцца ў нас. Мне хоць будзе з кім пагаварыць.

–  Дашлю  табе  паштоўку  на  Каляды.  Важны

бярозавік!–  Улятар  асушыў  шклянку,  паставіў  на

паднос.–  Як  спатрэбіцца  лекар  альбо  штукар,

паклічаш.



І  чараўнік  знік,  без  ніякіх  артэфактаў,  раней,

чым  князь  Навука  паспеў  працягнуць  руку  на

развітанне.

Валадар уздыхнуў. Гады мяняюць людзей, але

прызнаваць  гэта  лягчэй  за  іншымі,  не  за  сабой.

Ніхто не вечны, ні чалавек, ні чараўнік.

Навука  напісаў  на  паперы  некалькі  слоў,

прыклаў пячатку.

– эН! Маршалка зычных да мяне.

Сшытак  з’явіўся  ўжо  ў  паходнай  вопратцы.

Першай  справай  пераканаўся,  што  чараўніка  ў

кабінеце  няма,  і  цішком  выдыхнуў  з  кепска

прыхаванай палёгкай.

– Праводзіш нас з Аркушам крыху і вернешся,

– Навука схаваў пячатку ў стол. –  Вось папера, што

ў  выпадку  маёй  раптоўнай  смерці  я  пакідаю

спадкаемцам  цябе.  Паперу  да  часу  нікому  не

паказвай, хай ляжыць у маім стале. Вось Сімвалы. Я

хачу праехацца конна, а табе мо прыдадуцца. Калі

затрымаюся,  не сумуй. Лісты чытай, адказваць не

спяшайся, як нічога тэрміновага – сам адпішу.  Як

трэміновае  нешта  –  пішы  патомнаму  князю

Зборніку,  ён  парадзіць.  Дасць  бог,  нічога  не

здарыцца.  Ідзі,  загадай  наконт  карэты,  праз

паўгадзіны будзь гатовы ехаць.



– Я вазьму каня, з Вашага дазволу, Валадару,–

Сшытак  пакланіўся  і  выйшаў.  Сэрца  грукала  пад

самым горлам. Бацька абраў яго. Але радасць была

атручаная балючай думкай: як паставіцца да гэтай

навіны Аркуш, той, хто паводле першародства мог

разлічваць  быць  наступным  Валадаром

Маўляндыі?

4.

– Ай, казытна!– Лемантар не здолеў стрымаць

смяшок  і  хутчэй  выцягнуў  цмачанё  з-за  пазухі.–

Адагрэўся?

– Ссспасссібо, добрый молодетссс!– прашыпеў

цмок, абвіўшыся вакол шыі выратавальніка.

–  Кажы  па-нашаму!–  Адмахнуўся  Лемантар.–

Ты ж тутэйшы цмок, да чаго тут нянаская мова. Як

зваць цябе, дзе маці тваю шукаць?

–  Ссваць  мяне  Шышш,  маці  мая  –  каралева

Шышшына,– важна і амаль без акцэнта прамовіла

цмачанё.

– Дык ты – прынц!– засмяяўся юнак.– Уяўляеш

сабе,  я  таксама прынц,  патомны князь  Лемантар.

Вось  пацеха:  сядзяць  пасярод лесу  два  мурзатыя

галодныя прынцы. Што ты рабіў у той канаве?

–  Я  ўчора  нарадзіўссся,  то  бок  вылупіўссся,

пакуль маці не было, і паляцеў сссвет паглядзець,



сссябе  паказаць.  А  за  адным  расссам  пад’есссці

пашшшукаць.  Але  сссілы  не  рассслічыў.  Упаў  у

канаву, а там мокра, халодна. Моссы выбрацца ўжо

не  хапіла.  Каб  не  ты,  раніцу  я  б  не  пабашшыў.–

Шышш  пацёрся  пысачкай  аб  нос  князя.–  Я  табе

абавяссаны жыццём. Вялікая ўдача, шшшто я цябе

адрасссу не сс’еў.

– І як бы ты мяне з’еў?– Лемантар паказытаў

пальцам спінку паміж крылцамі.

–  Падсссмажаным,–  Шышш  пыхнуў  агнём  на

бліжэйшы  куст.  Зялёны  куст  успыхнуў,  у  момант

счарнеў  ды асыпаўся.–  Але  цяпер не  хвалюйссся,

мы сссябры.  Я  для цябе ўсссё ссраблю,  шшшто ў

маіх сссілах. Падрасссту – нявесссту табе ссскраду.

Сссамую  прыгошшшую  прынцэсссу.  Ворагаў  якіх

прыдбаешшш – падсссмашшшу, расссам сс’ямо.

–  Ты  ж  учора  нарадзіўся,  адкуль  ты  столькі

ведаеш?– Лемантар падняўся, пацягнуўся.

–  Мама  яйку  кассскі  расссказвала.  Я  ўсссё

запомніў.  Бачышшш  вунь  тую  бяроссску,  з

рассдвоенай  вершшшалінай?  Ідзі  на  яе,  а  там

далей яшшшчэ такія будуць да сссамай нашшшай

нары.  А  я  пасссплю  трошшшкі,–  і,  утульна

ўладкаваўшы  пысу  ў  ямцы  над  левай  ключыцай

князя, цмачанё заплюшчыла вочкі і заснула.



Лемантар мінуў трэцюю ці чацвертую рагатую

бярозу і спыніўся. Шышш тут жа падняў галоўку.

– Яшшшчэ крыху наперад, і за куссстамі глога

ўбачышшш нашшш дом. А восссь і мама!

Над іх галовамі мільгануў цень, залажыў круты

віраж і знік.

–  Не  ссаўважыла  нассс,–  уздыхнуў  Шышш.–

Нічога, ушшо блісска.

– Я думаю, ты ўжо і сам дабярэшся,– малады

князь добра памятаў спалены немаўлём-цмачанём

кусцік і баяўся ўявіць моц подыху дзесяцімятровай

матухны.

– Ой, не, я сусссім ссслабы ад голаду,– заныў

Шышш.– Не кідай сссправу на паўдаросссе!

–  Не  прыбядняйся,–  Лемантар  перасек

лагчынку і спыніўся перад глогавым жываплотам.

–  Ссслева  праход,–  падказаў  цмок.  Князь

абышоў кусты і застыў. 

На  парослым  смарагдавай  траўкай  пагорку

ляжала  пачвара.  Уся  пастава  яе  –  і  бязвольна

адкінуты ўбок хвост,  і  выцягнутая  па зямлі  шыя,  і

напаўраскрытыя  чорныя  перапончатыя  крылы  –

сведчыла пра гора і смутак. Галава цмачыхі ляжала

на  кіпцюрыстай  лапе  і  была  памерам  з  добрую

сабачую  будку.  Жоўтыя,  з  два  кулакі,  вочы

ўтаропіліся  ў  нейкую  кропку.  Лемантар  адчуў  да



страшыдлы  сапраўдную  спагаду,  і  таму  прамовіў

адразу, не падумаўшы пра наступствы:

– Вітаю Каралеву Шышшыну!

На ягонае шчасце, цмачыха не пыхнула агнём,

а ўдарыла пысай.  Нібыта  таран урэзаўся  ў  грудзі.

Юнак  перакуліўся  ў  паветры  і  прызямліўся  ў

сярэдзіну  калючага  куста,  разадраўшы  шчаку  і

пашкамутаўшы вопратку аб калючкі.

Шышш  сарваўся  з  ягонай  шыі  і  адчайна

зашыпеў  нешта,  трапечучы  крыламі  ў  паветры.

Цмачыха ўбачыла сына і тут жа падставіла яму нос

дзеля пасадкі.  Пакуль Лемантар выцярэбліваўся з

куста,  Шышш паспеў сёе-тое патлумачыць матулі.

Каралева наблізіла пысу да твару маладога князя.

–  Даруй,  малады  княжа.  Бясссонная  ноч  у

пошшшуках  дзіцяці  ассслабіла  мой  зрок,  я  не

пазнала цябе.

–  Нічога  страшнага,  бывае,–  Лемантар  з-за

адсутнасці  насоўкі  заціснуў  рукой  глыбокую

драпіну  на  шчацэ,  каб  спыніць  кроў.–  Рады  быў

дапамагчы.

–  Чым  аддзячыць  табе,  княжа?–  спытала

Шышшына.

Зірнуўшы  ў  яе  залацістыя  жорсткія  вочы  з

вертыкальнымі  зрэнкамі,  князь  падумаў,  што

найлепшая падзяка  з  боку  цмока –  гэта  не з’есці



цябе  ў  той  самы  момант.  Але,  паглядзеўшы  на

магутныя  крылы  і  згадаўшы  вечаровы  палёт  пад

аблокамі, не вытрымаў:

– А пакатайце мяне ў небе! Я ніколі не бачыў

Маўляндыі з вышыні.

–  Думай,  шшшто  просссішшш!–  люта

зашыпела Шышшына.– Перад табой Каралева!

– Выглядае, што ўдзячнасць – не самы моцны

бок каралёў,– з выклікам адказаў Лемантар.– Усяго

найлепшага!

– Ссстой,  чалавек!  Шшшто ты ведаешшш пра

ўдзячнасссць!–  жоўтыя  вочы  гіпнатызавалі,  і

Лемантар  нават  патрос  галавой,  каб  скінуць

спруцяненне.– Вазьмі гэты зуб.

Юнак нахіліўся і падняў з травы цмачыны ікол,

гладкі і цвёрды. І тут жа Шышшына апякла подыхам

ягоную параненую шчаку. Хлопец ледзьве стрымаў

крык, рука міжволі прыкрыла твар, але валасы не

ўспыхнулі,  і  ён,  пераканаўшыся,  што  нічога  на

галаве не гарыць, апусціў руку.

 –  Адзіны  рассс,  чалавек,  ты  маешшш  права

пацерці  ў  пальцах гэты зуб і  назваць маё імя.  І  я

прыйду да цябе ў любую кропку кніжнага сссвету і

выканаю твой загад. Адзіны рассс! Ідзі!

 –  Дзякую,  Каралева  Шышшына!–  Лемантар

пакланіўся,  адчуваючы,  як  зводзіць  ад  голаду



жывот, і  паклаў зуб у кішэню. Ікол быў даўжынёй

сантыметраў  пятнаццаць,  таўшчынёй  з  той  цвік,

якім прыбіваюць рэйкі да шпал.– Наўзамен абяцаю

дапамагчы  вам  у  любой  годнай  справе.  Да

пабачэння!

Цмокі  нешта  прашыпелі  за  ягонай  спінай.

Юнак не азірнуўся. Цяпер яго больш за ўсё на свеце

цікавіў хоць які сняданак.

ГЛАВА ТРЭЦЯЯ

1.

Нешта варухнулася ў кустах. Лемантар тыграм

кінуўся туды і спудзіў рудую вавёрку. Звярок рудым

агеньчыкам узляцеў на дрэва і зацокаў, сварачыся

на  маладзёна.  А  той  згледзеў  у  камлі  суседняга

дрэва дзірку.

Танюткія  галінкі  ламаліся  пад  нагой,  але

хлопец  сяк-так  узляпіўся  на  дрэва  і  сунуў  руку  ў

дупло.  Жменя  гарэхаў!  Маладыя  зубы  ў  момант

ператрушчылі  шкарлупы,  але  палова арэхаў  была

пабітая громам, добрых было мо штук пяць. Жменя

падсохлых чарніцаў,  дзве сыраежкі  і  жмут заечай

капусты толькі раззлавалі апетыт і смагу. Да таго ж,

ён заблукаў і не разумеў, у якім баку Пісьменск, дзе

схавалася  Жываслоўка,  дзе  дарога...  Замоўная



пушча шумела таямніча і пагрозліва. Аблокі абклалі

неба, не даючы сонцу падаць вандроўніку знак.

З-пад ног вылецела птушка, адчайна зацілікала

і  пачала кідацца хлопцу ў  твар,  тут  жа адлятаць і

кідацца зноўку.

–  Чаго  ты,  дурніца?–  здзівіўся  Лемантар,  але

адразу  ж  убачыў  пад  нагамі  гняздо  і  трох

падрослых птушанятаў.

Ён  нахіліўся  ніжэй.   Перад ім  была  жменька

мяса, але голад яшчэ не перамог годнасць і рука не

пацягнулася  па  безабаронных  малянятаў.  Хлопец

проста глядзеў на іх. А яны – на яго. Толькі птушка

ўсё  крычала  і  вілася  вакол  ягонай  галавы  ў

безнадзейнай спробе абараніць гняздо.

–  Што  ты  робіш,  нягоднік!–  пачуў  Лемантар

звонкі  дзявочы голас,  прыемны, як музыка.  Юнак

выпрастаўся і нарэшце ўбачыў за кустамі дарогу, на

дарозе вазок, а ў вазку трох дзяўчат,  старэйшая з

якіх і крычала яму:– Фу, валацуга нейкі! Сам вялікі,

як мядзведзь, а лезе ў гняздзечка! Ці не брыдка?

Лемантар і  не  думаў крыўдаваць на дзяўчат,

якія  срэбнымі  званочкамі  заліваліся  ў  вазку.  Ён

рады  быў,  што  выйшаў  на  дарогу  і  мог  рушыць

далей,  але  спыніўся,  разглядаючы  вазок  і

пасажырак.  Вазок  быў  звычайны,  ды  цягнулі  яго

нейкія дзіўныя істоты, падобныя да вялікіх косак з



падкурчанымі  галоўкамі.  Коскі  па  чарзе

падскоквалі  на  вострых  хвастах,  паволі  цягнучы

вазок на двух колах. Лейцы ад іх хаваліся ў адтуліне

ў  пярэдняй  сценцы  вазка,  фурмана  на  козлах  не

было: па ўсім відаць, паненкі кіравалі самі.

– Бывайце, пане валацуга!– першая дзяўчына

сцебанула лейцамі па косках, і  дзівосныя скакуны

памалу паскакалі дарогай.

–  Памый  твар,  лясун,  ды  валасы  хоць  раз  у

жыцці  прычашы!–  крыкнула  з  вазочка  другая

дзяўчына.  А  трэцяя  толькі  пазірала  сумна  ды

спагадліва. І тое, што яна не смяялася з яго, было

дзіўным і прыемным.

Коні-коскі зніклі разам з вазком за паваротам,

а  юнак  усё  стаяў.  І  дачакаўся:  пачуўся  трэск,

спалоханыя крыкі, трывожнае пырханне...

–  Дапамажыце!–  голас  трэцяй  дзяўчыны

хлопец пачуў, ужо кінуўшыся на дапамогу.

Коскі,  заблытаўшы  лейцы,  ляжалі  на  баку  ў

пыле і бесталкова сцябалі дол хвастамі. Адно кола

адвалілася  і  адкацілася  прэч,  вазок  пахіліўся  на

правы  бок  і,  як  падалося  Лемантару,  гатовы  быў

разваліцца.

–  Прыўкрасны рыцар,  выпусціце  нас,  дзверы

ўклініла,–  першай  дзяўчыне  было  не  да  смеху.



Другая  расплакалася  зусім  па-дзіцячы,  а  трэцяя

ізноў маўчала.

–  Паненкі,  сядзіце  спакойна.  Я  дапамагу

коням, тады вам,–прамовіў Лемантар, стараючыся

надаць  голасу  мужчынскай  упэўненасці,  і  ўзяўся

разблытваць лейцы. Коскі зразумелі, што ім хочуць

дапамагчы,  і  сцішыліся.  Князь  пераканаўся,  што

лейцы не замінаюць скакунам падняцца, і  аднаго

за другім злёгку падпіхнуў іх знізу. Абедзьве істоты

ўскочылі на хвасты і зноў ледзь не перакулілі вазок.

– Тпру!– гаркнуў Лемантар, хапаючы аброць.–

Стойце ўжо.

Перакінуўшы лейцы праз плячо і  падхапіўшы

адной рукой вось, юнак прыўзняў вазок і адчыніў

дзверы. Паненкі падабралі доўгія чорныя сукенкі і

выбраліся з вазка на дарогу.

– Ах, рыцар, можа, вы і вазок парамантуеце?–

нявінна лыпнула вачыма першая, старэйшая з трох.

Лемантар  яшчэ  не  забыўся  на  мядзведзя,

лясуна  ды  валацугу  і,  каб  сясцёр  было  дзве,

напэўна,  прапанаваў  бы  ім  пашукаць  майстра  ў

Пісьменску.  Але  трэцяя  дзяўчына  глядзела  так

сумна, што сказаць нешта непрыемнае ў яго язык

не павярнуўся.



–  Патрымайце  коні,  калі  ласка,  я  пастаўлю

кола,– сказаў ён сумнай паненцы, і тая без лішніх

слоў адышлася да пераду вазка.

– Гэта басікі, басовыя ключы,– прамовіла яна.

Кола  ляжала  тут  жа,  а  вось  шпількі,  каб

замацаваць яго, не было. Лемантар насадзіў кола і

пайшоў  шукаць,  чым  заклініць.  Адламаў  кавалак

сухастоіны.  Але  нажа  ў  яго  не  было,  падрэзаць

сучок, каб шчыльна ўсадзіць у адтуліну, не было як,

і  самаробная шпілька ў кожны момант пагражала

выскачыць.

–  Давядзецца  ехаць  памалу,  бо  зноўку

адваліцца,  калі  вазок моцна страсянецца,–  сказаў

ён  маўклівай  дзяўчыне.–  Сядайце  пакуль.  Куды

хоць едзеце?

–  У  Пісьменск,  знаёміцца  з  прынцамі!–

зашчабяталі балбатухі, улазячы ў вазок. Маўклівая

сястра села апошняй, не ўзняўшы вачэй. Падаўшы

лейцы  ў  вазок  праз  акенца,  непазнаны  прынц

Лемантар пайшоў побач з вазком, пільнуючы кола.

Басікі  рухаліся скачкамі,  кола штораз падскоквала

на дарозе, і хаця пасажыркам, дзякаваць рэсорам,

гэта  было  нястрашна,  рамантаванае  кола  такой

язды не вытрымлівала.

–  Тпру!–  Лемантар  спыніў  басовыя  ключы  і

стаў выпрагаць іх.



–  Што  вы  робіце!–  запішчэлі  паненкі.  Але

хлопец моўчкі вызваліў басікаў і прывязаў іх ззаду.

А  сам  узяўся  за  аглоблі  і  мякка  пакаціў  вазок,

старанна  прамінаючы  яміны  і  час  ад  часу

прыпыняючыся, каб праверыць кола.

–  Іначай зусім не даедзеце,–  патлумачыў ён,

сустрэўшы позірк маўклівай падарожніцы, калі яна

вызірнуда  з  вакенца.–  Не  хвалюйцеся,  Пісьменск

недалёка.

Ён ішоў і думаў пра адпачынак, вячэру і сон у

бацькавым палацы. Хай кажуць, што хочуць, але на

сёння з яго хопіць. Насамастойнічаўся. А паненкі за

спінай у яго весяліліся напоўніцу:

–  Гэты конь  разумнейшы за  нашыя ключы!  І

цягне  шпарчэй!  І  не  трасе!  Косю,  косю,  цукар

любіш?

Лемантар спыніўся адпачыць, паправіў трэску,

якая ўсё ж наравіла выскачыць з дзіркі, і, узняўшы

галаву, убачыў карэту Вялікага Князя. Побач конна

ехаў  Сшытак.  Ён  паказваў  на  вазок  і  нешта казаў

бацьку, які вызірнуў з вакна.

Карэта  спынілася  побач  з  вазком.  Валадар

Маўляндыі  выйшаў,  кіўнуў  сыну  і  падышоў  да

вакна.

–  Вітаю  паненак  Гармонія  на  землях

Маўляндыі!



–  Вітаем  Вялікага  Князя  Маўляндыі!–

затрашчалі шчабятухі.– А мы ўжо спужаліся, што не

даедзем. У вашай Пушчы жыве багата злыдняў ды

разбойнікаў, ці толькі гэты малады рыцар?

–  Дзе  такіх  пекных  паненак  падабраў?–  ціха

спытаў Сшытак, саскочыўшы з каня.– Усе твае, ці з

братамі падзелішся?

–  Забірай  усіх,  мне  такое  шчасце  не  трэба,–

буркнуў  Лемантар.–  Яны  ў  Пісьменск  едуць,  з

прынцамі знаёміцца, дык акурат і пазнаёмяцца.

–  Сустрэчу  з  рыцарамі  і  разбойнікамі

адкладзем. Сонца садзіцца, трэба ехаць,– Валадар

Навука павярнуўся да меншага сына.

– Што з вазком?

– Кола падае. Сяк-так насадзіў, а шпількі няма.

– Ідзі ў карэту. Сшытак, запрагай свайго каня ў

вазок ды едзь памалу, дасць Бог, дацягнем.

2.

–  Салют,  браце.  Вось  дык  сустрэча,–  Аркуш

пасунуўся  ў  кут,  даючы  брату  месца  побач.

Лемантар толькі матнуў галавой.

–  Фурман,  едзь  за  імі,  паглядай  на  кола,

крычы,  калі  зноў  выскачыць,–  Вялікі  Князь  сеў

насупраць  сыноў.  эФ  сцебануў  коні.–  Вось  табе  і



з’ездзілі  ў  Слоўнік.  Чаго  іх  чэрці  сюды  нясуць,

дзевак гэтых?

–  Валадару,  мы  ж  гасцінныя  людзі,–

пасміхнуўся Аркуш.

– Гэта вымушаная гасціннасць, якая не робіць

гонару гасцям.  Чаму Актавій  не папярэдзіў  мяне?

Што за гульні?– бурчэў Валадар.

–  Ды  што  з  нас,  убудзе?  Пракормім.  Затое

весялей, а, братка? Выбраў сабе каторую?

– Што да мяне, хай бы ехалі міма,– Лемантар

зірнуў на бацьку, той нібыта думаў пра нешта сваё.

–  Дзе  шчаку  параніў?  Дзеўкі  кіпцямі

пазначылі?– цвеліў брат.

– У глог паляцеў.

– Ад дзевак уцякаў?

– Глядзі, сам не ўцячы. Многа ты бачыў, каб я

ўцякаў?– раззлаваўся Лемантар.– Вылазь, прыехалі.

–  Паненкі  пераначуюць у  вас,  Аркуш,  вы –  у

Лемантара, - бурчэў Валадар, выбіраючыся з вазка.

– Меў рацыю Улятар,  трэба задбаць пра гасцявы

пакой. Бо няёмка:  сталіца,  палац,  а пераначаваць

гасцям няма дзе.  Каб жа хоць зранку ведаць! Ну,

нічога,  скажу  Агаце,  каб  парупілася,  а  не  паспее,

дык  пацесніцеся  сяк-так.  Заўтра  вырашым,  што

далей.  А  зараз  памыцца,  пераапрануцца  –  і  да



мяне.  Госцям  ахвота  паглядзець  прынцаў,

давядзецца паказваць.

– Няўжо і праўда жэніце нас, Валадару? Хоць

малога  пашкадуйце!–  пацешна  залямантаваў

Аркуш.

– Пра яго гаворкі няма. А вам абодвум даўно

пара. Сядзіце ў бацькі пад крысом. До’ балбатаць,

вылазьце!

–  Хадзем,  брат,  дапамагу,–  прапанаваў

Сшытак.  Ён  ужо  перадаў  каня  жаўнеру  эС.–  Такі

бруд самому не змыць.

– Табе сваіх спраў мала? Дык даручэнне дам!–

сувора зірнуў Валадар.

– Ат, глядзіце, любімчыка зачапілі,– прашаптаў

Аркуш і падміргнуў брату. 

Лемантар  пачуў,  але  нічога  не  сказаў.  Ад

голаду  ён  атупеў  і  аслабеў.  А  тут  замест  вячэры

даводзілася  наводзіць марафет.  Да  таго ж,  шчаку

няспынна торгаў боль. 

–  Гэй,  эЛ,  прынясі  хоць  хлеба  кавалак,–

папрасіў  ён,  пабачыўшы здалёк  жаўнера.  Цыбаты

эЛ некуды пабег і болей не з’явіўся. 

Нібы  ў  сне,  ён  стаў  пад  цёплы  душ.  Вада

шчыпала.  Мыла  лезла  ў  вочы.  Валасы  не  хацелі

расчэсвацца.  Такіх  пакут  з  мыццём  Лемантар  не



памятаў даўно. Нарэшце ён выбраўся з-пад душа і

стаў апранацца.

–  Вытры  валасы  як  след,  кашуля  з  плямамі

будзе.  Які  з  цябе  князь,  назва  адна!–  пакаёўка

Агата, пабачыўшы гадаванца ў калідоры, мімаходзь

паправіла  на  ім  каўнер,  тарганула  спражку  паса,

каб была пасярэдзіне.– Ну, ідзі ўжо, бацька чакае. І

не сядзі,  як пень, пазнаёмся з дзяўчатамі.  Ды дзе

табе, у цябе ж у галаве вецер гуляе. Ідзі, не стой!

“Дзе  той  эЛ  запрапаў,  няўжо  цяжка  было

кавалак  хлеба  прынесці?”  Відаць,  нехта  пераняў

яго,  даўшы  даручэнне.  Што  ж,  ён  болей  не

маршалак, і загады ягоныя літарам выконваць не ў

першую  чаргу.  Нічога  не  паробіш.  Лемантар

штурхнуў дзверы кабінета.

Усе ўжо былі там. Сшытак і  Аркуш сядзелі за

сталом  абапал  бацькі.  Паненкі  –  насупраць  іх  на

скураной  канапе.  Лемантару  дастаўся  невысокі

зэдлік  ля  дзвярэй.  Сядзець  на  гэтым  зэдліку  яму

ўжо год пяць было нязручна, бо калені падымаліся

занадта  высока.  І  Лемантар,  прайшоўшы  паўз

дзяўчат, стаў спінай да вакна.   

– Вось і наш наймалодшы брат, патомны князь

Лемантар,–  прадставіў  яго  Сшытак  у  працяг

размовы.



– А мы – сярэднія дочкі Актавія Гармонія. Я –

трэцяя  дачка,  Нотамі,–  адна  з  весялушак

прыўзнялася з канапы і прысела ў рэверансе.

–  А  я  –  чацвертая  дачка,  Нотафа.  А  гэта

Нотасоль, нашая пятая сястра. А ўсіх нас сямёра, -

лапатала другая балбатуха.

Нотасоль  падняла  вочы  на  Вялікага  Князя  і

сарамліва апусціла пагляд.

Скарыстаўшыся  момантам,  Лемантар

разгледзеў траіх  сясцёр.  Хто бачыў адну з  іх,  мог

быць  упэўнены,  што  бачыў  усіх.  Стройныя,  нават

тоненькія, у доўгіх чорных сукенках, чарнавалосыя і

чарнавокія,  яны  насілі  высокія  прычоскі-хвасты,

пацеркі  з  круглых  каменьчыкаў  і  доўгія  пазногці.

“Распешчаныя дзеўкі”,– падумаў Лемантар.– “Чаго

браты на іх глядзяць?”

Але браты глядзелі, анягож. І любы, хто зірнуў

бы  збоку,  заўважыў  бы,  што  трэцяя  і  чацвёртая

дочкі ўжо выбралі сабе прынцаў, і цікаўнасць іхная

ўзаемная.

- Хоць ваш тата і не кароль, а Прэзідэнт Звяза

Мастацтваў, але цмок скраў бы кожную з вас хутчэй

за любую прынцэсу,– Аркуш сімпатызаваў сярэдняй

з дачок, Нотафа.

- Калі б толькі не разгубіўся, якую абраць,– не

адставаў Сшытак, падміргваючы Нотамі.



-  Няўжо  каля  Пісьменска  водзяцца  цмокі?–

ахнула Нотафа.

- Як жа вы ездзіце на паляванне?– падхапіла

Нотамі.

- Ніводная  пачвара  не  рызыкне  звязвацца  з

патомным  князем  Маўляндыі,–  важка  прамовіў

Аркуш.

- Асабліва з тым, у каго два такія браты,– кіўнуў

на сябе Сшытак.

Вялікі  Князь  Навука  спакваля  назіраў  за

малодшым сынам. Заўважыў, што той, прыкрыўшы

рот, пазяхнуў. І што праходзячы паўз дзяўчат, зірнуў

на паненак, але позірк спыніў толькі на трэцяй, якая

маўчала  і  марна  спрабавала  выглядаць

бесклапотнай.  І  ў  позірку  гэтым  зусім  не  было

заляцанняў  і  зухаватасці,  але  было  нешта  іншае.

Вось іх вочы сустрэліся. Відавочна, абодва хацелі б

апынуцца не тут,  а дзесьці,  дзе нікому не было б

справы да іх настрою.

– Скажыце, дарагі браце,– Аркуш звяртаўся да

Лемантара,– Ці бачылі вы сёння цмока?

– Бачыў дваіх. Вялікага і маленькага,– адказаў

Лемантар, пазіраючы ў вочы брату так, нібы ён сам

быў цмокам і выбіраў, з якога канца есці нахабнага

прынца.–  Малы быў  з  маю руку,  ён  толькі  ўчора



вылупіўся з яйка. Затое мама ягоная не змясцілася

б у гэты пакой.

– І вы іх забілі?!– ахнула Нотамі.

– Я не забіваю без патрэбы,– змрочна адказаў

малады князь.– Тым больш калі ідзецца пра самак і

дзяцей.

– Ну, вядома, сказаць “ідзецца пра дам” ты не

мог,–  пацвяліў  Сшытак,  убачыўшы,  што  слова

“самка” збянтэжыла дзяўчат.

– Прысутныя дамы маглі не ацаніць, патомны

княжа Сшытку,– умяшаўся Аркуш.– Што да самак,

то яны ў пушчы, ім да нас справы няма.

–  Княжа,  скажыце,  а  якіх  жывёл  у  вашых

мясцінах  вы  параіце  сцерагчыся?–  какетліва

захлопала вейкамі Нотафа, нібыта не яна называла

яго лясуном ды раіла раз у жыцці памыцца.

–  Людзей,–  адрэзаў  юнак.  І  не  стрымаўся,

дадаў,  зірнуўшы  на  братоў.–  Асабліва  патомных

князёў Маўляндыі.

–  Думаю,  спадарове,  вячэра гатовая,–  тут  жа

ўмяшаўся князь Навука, не даўшы сынам адказаць,

хоць  абодва  ўжо  гатовыя  былі  парыраваць.–

Хлопцы,  спадзяюся  на  вашую  гасціннасць.  Мне

яшчэ трэба скончыць справы. Да заўтра, паненкі!

– Добрай ночы,– ў тры галасы праспявалі госці.



– Валадару, тата, дазвольце, я пайду да сябе,–

Лемантар,  затрымаўшыся  ў  парозе,  умольна

паглядзеў на бацьку.– Я ўжо не магу з імі.

–  Па-першае,  табе  трэба пад’есці.  Па-другое,

маўклівая  паненка  таксама  заслугоўвае  кумпаніі.

Ідзі, пасядзі трохі. А калі чапляцца будуць, скажаш,

што я прасіў зайсці, і ўцячэш. А лепш меней зважай

на лухту. Ну, ідзі ўжо.

–  Дабранач,  Валадару,–  апусціўшы  галаву,

Лемантар выйшаў з кабінета. 

Чаму бацька не адпусціў яго? Сам жа сказаў,

што жаніцца яму рана. А тады навошта яму ўвесь

гэты цырк з малпамі? Чорт ведае што. Ён убачыў на

верхняй  пляцоўцы  сходаў  Нотасоль.  Гэтага  не

хапала! Але бацька выказаўся ясна: трэцяя паненка

не  мусіць  быць  пазбаўленай  увагі.  Юнак  моўчкі

прапанаваў спадарожніцы руку.

–  Вы  не  шукаеце  таварыства,  княжа.  І  мне

хочацца  цішыні.  Можа,  мы  не  пойдзем  з  імі?–

прамовіла паненка.

Застацца  з  ёй  сам-насам,  ды  яшчэ  й

галоднаму? Лемантару захацелася воўкам выць ад

падобнай  перспектывы.  Але  не  казаць  жа  гэтага

наўпрост!

–  Традыцыі  Маўляндыі  не  дазваляюць

пакідаць  гасцей  галоднымі.  Але  я  абяцаю  па



першым вашым слове праводзіць вас у адведзены

вам пакой,– знайшоўся Лемантар і шырока адчыніў

дзверы  ў  сталоўку,  прапускаючы  госцю  наперад.

Нотасоль спынілася ля стала, чагосьці чакаючы. Ён

не адразу скеміў, але, урэшце, спахапіўся й дапамог

адсунуць крэсла.

– А вы галантны кавалер, княжа,– заўважыла

Нотамі.–  Сястрычка,  табе  пашанцавала!  Прыйшоў

час павесяліцца, кінь сумаваць.

–  Колькі  вам  год,  княжа  Лемантару?–

спыталася Нотамі. 

– Будзе сямнаццаць,– коратка адказаў той.

– Дык Нотасоль крыху старэйшая за вас, ёй ...

–  На  тры  гады  менш,  ніж  табе,  сястрыца,–

перапыніла Нотафа.

– На правах старэйшага з прысутных прапаную

выпіць  за  дам,–  Аркуш  выцягнуў  з-за  пазухі

пляшку.–  Вялікі  Князь  баіцца,  што  мы і  цвярозыя

страцім  галаву  ад  вашай  прыгажосці,  але  ж

патомныя князі Маўляндыі ўмеюць трымаць сябе ў

руках... да часу.

–  А  дочкі  Актавія  Гармонія  ўмеюць  кружыць

галовы, ці не так, княжа Лемантару?– не сунімалася

Нотамі.



–  Мая  галава  зараз  кружыцца  з  голаду,–

Лемантар  нарэшце дарваўся  да  ежы і  адказваў  з

набітым ротам. Браты разам хмыкнулі.

– Каханне на галодны страўнік – небяспечная

рэч,– перасцярог Сшытак.

–  А  наш  кухар  сёння  стараўся  для  дам,–

падхапіў Аркуш.

Нотасоль амаль не ела. Лемантар зірнуў на яе і

злавіў умольны позірк. Тым не менш ён даў сабе

наесціся. І цяпер жахліва хацеў спаць.

– Мушу пакінуць вас, панове. 

Лемантар высіліўся падняцца. Не хапала яшчэ

пачаць важыць табаку проста за сталом. Нотасоль

тут жа ўстала. Малады князь са спазненнем адсунуў

крэсла і прапанаваў дзяўчыне руку.

– Вы будзеце ў сябе, браце?– спытаў Аркуш.–

Калі правядзеце даму, не зачыняйцеся, мы можам

вярнуцца позна.

–  Пакой  у  вашым  распараджэнні,  дарагі

браце,– Лемантар мусіў прытрымаць рукой сківіцу,

каб  не  пазяхнуць  на  ўвесь  рот.  Шчака  гарэла  і

пульсавала.

Калідор падаўся  даўжэзным,  як  у  дзяцінстве,

калі  спрабаваў  ён,  гадавалы,  дагнаць  блізнятаў,  і

тупаў, і тупаў, пакуль не падаў. Ля сходаў Нотасоль

спынілася.



–  Мы  маглі  б  трохі  пабыць  на  вольным

паветры?  Тут  задушна...–  дзяшчына  трывожна

ўзіралася ў змрочны твар спадарожніка. Той моўчкі

збочыў да выхада.

Князь  Навука  стаяў  ля  вакна  і  назіраў  за  іх

шпацырам.  Каб  не  рука  ў  руцэ,  можна  было

падумаць,  што  гуляюць  два  арыштанты,  сядзець

якім яшчэ год трыццаць, калі не пяцьдзясят, са ста.

Яму было і  смешна,  і  крыху няёмка за сына.  Але

ўмешвацца  не  выпадала.  Валадар  Маўляндыі

прычыніў вакно і лёг.

3.

– Вы маўчыце, бо я вам не падабаюся, княжа

Лемантару?– Нотасоль спынілася і стала насупраць

яго, у вачох была адчайная рашучасць.

–  Не,  не  таму,–  крыху  разгубіўся  юнак.

Здратаваны болем, ён не хацеў ніякіх размоў. Але

казаць так было няёмка.

–  Дык  я  вам  усё  ж  падабаюся?–  у  роспачы

прашаптала яна і дадала праз слёзы:– Як прыкра…

Лемантар  з  усёй  моцы  заплюшчыў  і  зноў

расплюшчыў вочы. Зрок праясніўся, думкі – не. Што

ёй ад яго трэба?



–  Я  не  зразумеў  вас.  Вы  не  хочаце  мне

падабацца?  Ніхто  вас  і  не  прымушае...  Я  проста

правяду вас...

–  Княжа,  вы  ведаеце,  дзеля  чаго  мы

прыехалі?–  Нотасоль  глядзела  на  яго  знізу  ўверх,

сціскаючы  рукі.  У  бяздонных  вачох  адбівалася

зорачка. А можа, месяцавы блік.

– Ваш бацька хоча выдаць вас і вашых сясцёр

замуж.  Напэўна,  князі  Маўляндыі  –  не  самая

горшая партыя. Але ці стане ваш бацька вырашаць

за вас, калі вам самой не…

– Ужо ўсё вырашана, і мае сёстры рады будуць

пабрацца  з  вашымі  братамі,  дый  Вялікі  Князь

Навука, па бацькавых словах, не супраць, але я не

магу пабрацца з вамі,  даруйце, калі  можаце,  і  не

крыўдуйце на мяне, - у адзіны сказ выпаліла яна.

–  Дараваць  што?–  Лемантар  раззлаваўся:

прыехала,  калі  не  клікалі,  дый хоча  гарбуза  даць

раней,  чым  пасваталі!–  Я  шлюб  браць  пакуль  не

збіраўся. А вырашу – самотным не застануся.

Але дзяўчына яго нібыта не чула.

– Вы не ведаеце майго бацьку. Ён зробіць усё,

каб мы з вамі заручыліся.  А я кахаю зусім іншага

чалавека, і я... і мы з ім... Я не магу без яго жыць.

Дапамажыце  мне,  княжа  Лемантару,  скажыце

свайму  бацьку,  што  я  вам  зусім  не  падабаюся.  І



майму, пры сустрэчы. Можа, тады мне пасміхнецца

доля...

–  Я  не  пайду  з  такой  лухтой  да  Валадара.

Спытае – скажу. А са сваім бацькам вы як-небудзь

самі,– Лемантар пацёр шчаку, але палёгкі не было.

Боль разрываў галаву так, ажно ўваччу дваілася.

– Дзякуй і на тым, княжа,– Нотасоль прыняла

халодны і адчужаны выгляд.– Мой каханы абяцаўся

чакаць мяне на досвітку на дарозе, якой мы ехалі

сюды, за кіламетр ці два ад Пісьменска. Правядзіце

мяне  за  браму,  больш  я  ні  пра  што  не  прашу.  Я

напішу вашаму тату  і,  спадзяюся,  Валадар Навука

зразумее мяне.

–  Вы  збіраецеся  адна  рушыць  уночы  лясной

дарогай?  Гэта  вар’яцтва,–  хлопец  паглядзеў  на

бацькавы вокны.  Шкада,  што бацька не чуе гэтай

размовы. Забараніў бы – і справа скончаная. Але і

сам ён не можа такога дапусціць. Ён і жаўнера бы

аднаго хіба ў скрайнім выпадку адпусціў, хай нават

узброенага.  Не, начны кніжны свет – зусім не тое

месца,  дзе  варта  бадзяцца  безабаронным

самотным дзяўчатам.

– Няхай вар’яцтва,– госця глядзела ў цемру.–

Лепей нават смерць, чым...

– Чым пабрацца са мной?– удакладніў  юнак.

Яна  хацела  запярэчыць,  але  Лемантар  не  стаў



слухаць.–  Стойце тут,  я вазьму каня.  Калі  ён,  ваш

каханы,  сапраўды  чакае,  я  перадам  вас  з  рук  на

рукі.

–  Куды  вы,  малады  княжа,  ноч  на  двары!–

Піліп вылез з кучы сена.

–  Да  дзевак  паеду.  Сядлай  кабылу

спакайнейшую,–  Лемантар  ужо  не  ведаў,  куды

падзецца  ад  болю.–  Галава  баліць,  праветрыцца

хачу.

– Дзеўкі –  яны ад галаўнога болю самае тое,–

Піліп  хутка  вывеў  кабылу.–  Глядзіце,  унукаў

Валадару  не  нарабіце.  Бацьку  казалі,  што

паедзеце?

–  Вядома,  не,  хто  на  спатканне  ў  бацькі

адпрошваецца!  Не  малы  ўжо,–  сувора  адпавёў

хлопец.

–  Яно  так,-  пагадзіўся  Піліп.  –  Абы  да  ранку

вярнуліся,  бо  Валадар  часта  на  досвітку

падымаецца,  перастрэне,  дык  давядзецца  дзягі

пакаштаваць.

–  Давядзецца  дык  давядзецца,–  Лемантар

тузануў  аброць  і  заспяшаўся  туды,  дзе  чакала

дзяўчына. Нотасоль пайшла насустрач, але юнак, не

дайшоўшы  крокаў  пяці,  збочыў  да  брамы,  і  ёй

давялося прыспешыць крок, каб не адстаць. 

Зялёны эЛ звесіўся з вакна каравулкі.



– Маршалку, навошта вам ехаць. Вялікі Князь

не любяць, калі ўночы сюды-туды...

–  А  ты  схадзі,  на  мяне  паскардзіся,–  параіў

Лемантар.–  Толькі  я  выйду  спачатку.  А  ты

зачыняйся і бяжы. Як па хлеб мне сёння збегаў.

– Дарма вы так, маршалку,– уздыхнуў эЛ.– Я ж

дзеля вас...

–  Патомны  князь  Сшытак  твой  маршалак.

Дзякуй, я сам як-небудзь,– буркнуў малады князь.–

Паненка,  не  адставайце.  Вартавому  трэба  хутчэй

зачыніцца. 

–  Я  не  буду  замыкаць,  калі  вы  да  раніцы

мяркуеце вярнуцца,– уздыхнуў эЛ.

–  Я  пастараюся,–  Лемантар  павярнуўся  да

Нотасоль.– Вы ездзіце верхам?

–  Толькі  ў  дамскім  сядле,–  разгубілася

дзяўчына.–  Для  мужчынскага  ў  мяне  завузкая

сукенка.

– Дамскіх сёдлаў не трымаем з-за адсутнасці

дам,– Лемантар адным рухам апынуўся ў сядле і ў

думках  падзякаваў  Піліпу,  што  той  як  след

муштраваў маладых князёў, каб не выглядалі пры

кані торбамі з аўсом.– Давайце руку.

– Чакайце!

Нотасоль нахілілася,  узяла ў рукі край доўгай

чорнай  сукенкі.  Трэск  нітак  быў  гучны,  як  стрэл.



Шоў  разышоўся  да  паловы,  паказаўшы  свету

круглае белае калена і стройнае сцягно.

– Едзем!– рашуча закамандавала яна.

Юнак  падхапіў  дзяўчыну  і  пасадзіў  яе  перад

сабой.  Сядло,  зробленае  з  разлікам  на  волатаў-

Разоркаў, без праблем дазваляла ім ехаць удваіх.

Кабыла мякка рысіла начной дарогай. У месяцавым

святле наваколле было як на далоні.

– Дыез!– раз-пораз гукала ў роспачы Нотасоль,

каўтаючы слёзы. 

Збіралася  віднець.  Лемантар  моўчкі  кіраваў

кабылай. Ад начнога паветра галаве стала лягчэй,

вецер студзіў шчаку. Але час быў павяртацца.

–  Пані  Нотасоль,  мы  не  знойдзем  яго  тут.

Лепей вярнуцца ў Пісьменск.

–  Яшчэ  крышачку.  Можа,  ён  вунь  за  тым

паваротам... Я спазнілася, відаць, ён не змог долей

чакаць... пакуль я набіралася рашучасці...

–  Яго  тут  не  было.  Тут  нікога  не  было пасля

вашага  вазка,  хіба  цмок пралятаў.  Дарога  чыстая,

ніякіх слядоў!– пераконваў Лемантар.

–  Відаць,  ён  не  змог...  раптам  захварэў,  ці

бацька  яго  адаслаў  з  даручэннем,–  дзяўчына  не

давала веры, што ёй здрадзілі.

–  Тады  вам  дакладна  лепей  вярнуцца  ў

Пісьменск,– гнуў сваё Лемантар. Ён ані не спагадаў



яе  гору.  Здраднік  выкрыты –  гэта  добра.  А  зараз

няма  чаго  цягацца  па  лесе.  І,  адчуўшы  ягоную

адчужанасць, Нотасоль панура прамовіла:

– Вяртаемся. Пэўна, мой лёс такі.

–  Сядзьце  ззаду,  вы  зможаце  трымацца  за

мяне,  тады  паедзем  хутчэй,–  Лемантар  дапамог

спадарожніцы  ўладкавацца  ў  сядле  за  ягонай

спінай.–  Не,  не  так.  За  плечы  не  ўтрымаецеся.

Вазьміцеся за пас,– і,  адчуўшы на поясе яе тонкія

рукі, з месца пусціў кабылу ў галоп.

Дзяўчына  прыціснулася  тварам  да  ягонай

спіны, і кашуля хутка змакрэла ад яе слёз. Але калі ў

двары  ён  спешыўся  і  працягнуў  даме  руку,

Нотасоль  была  безуважнай,  як  мармуровая

скульптура.

Парыў  ветру  расхінуў  падраную  сукенку.

Лемантар  зрабіў  выгляд,  што  папраўляе  кабыле

цуглю. І тут зверху пачуў бацькаў голас: 

– Паставіш каня –  зайдзі.

–  Так,  Валадару,–  не  падымаючы  галавы,

голасна адказаў юнак. І  прамовіў скрозь зубы (бо

боль  пры  спробе  казаць  грамчэй  аказаўся

невыносным),  звяртаючыся  да  спадарожніцы:–

Пачакайце хвіліну, я правяду вас.

4.



– Тата,  вы спіце? Гэта я,  Сшытак!– маршалак

зычных крануў бацьку за плячо, той прахапіўся і сеў

у ложку.

– Лягарытма напала? Пажар учыніўся? Што не

можа пачакаць да раніцы?– прабурчэў ён.– Апошні

раз  ты  мяне  сярод  ночы  будзіў  у  тры  гады,

сасніўшы цмока.

– Можаце лічыць, што сёння я сустрэў цмока

наяве.  Цмачыху,  калі  дакладней,– Сшытак прысеў

на край ложка.–  Я  не  разумею,  што адбываецца.

Яны нам проста на шыю вешаюцца, гэтыя дзеўкі.

– Ты мне скардзішся?– пацвяліў бацька. 

–  Валадару,  гэта  не  пакаёўка  і  не  дачка

садоўніка. І я, прабачце, не конюх,– Сшытак устаў.–

Хай сабе гэта не прынцэса па крыві, але яна дачка

прэзідэнта,  і  я  не  збіраўся  дазваляць  сабе...

абвастраць міжнародныя стасункі. Флірт фліртам, а

ложак  ложкам.  Але  яе  не  стрымаць.  Бацька,  я

папросту ўцёк, давёўшы яе да пакоя, бо слоў яна

разумець  не  хоча,  а  я,  урэшце,  не  жалезны.

Думайце, што хочаце, але… 

– Ідзі, схавайся ў брата,– Вялікі Князь гігікнуў,

але  смяшок  гэты  быў  недарэчны.–  Прабач.

Сітуацыя,  наогул, непрыемная. Зранку памяркуем.

Ідзі да Лемантара.



 – Ага. Там зачыніўся Аркуш з Нотафа. І штосьці

мне  падказвае,  яны  там  не  Адвечны  Летапіс

перачытваюць.  А  Лемантара  і  Нотасоль  наогул  у

палацы няма. Вунь, шчыліна ў браме свеціцца.

 –  Ану,  пагрукайся  да  Аркуша,  скажы,

тэрмінова клічу.  Можа,  яго там ратаваць трэба,  а

мы сядзім,–  князь  Навука  пацягнуўся  за  халатам.

Сшытак выйшаў у калідор, і Валадар пачуў занадта

гучнае:

 – Дарагі браце, тэрмінова да Вялікага Князя!

Праз хвіліну двайняты стаялі перад ім. Аркуш,

ускудлачаны, у расшпіленай кашулі, адсопваўся.

– Цалаваўся ці адбіваўся, што так задыхаўся?–

пацікавіўся бацька.

–  А  я  ўжо  і  сам  не  ведаю,  Валадару.  Але  я

рады,  што  адчапіўся  ад  гэтай…  палкай  паненкі,–

Аркуш  спаймаў  скептычны  бацькаў  позірк  і

пачырванеў.–  Валадару,  я  не падлетак,  ад аднаго

пацалунка  галавы  не  губляю.  Я  сабой  кірую.  Вы

лепей  за  Лемантаром  цікуйце,  каб  дзедам

знянацку не стаць.

– Я іх бачыў пад вакном. Гулялі, што два вязні,–

Вялікі  Князь  прыслухаўся.  Дзесьці  шчоўкнулі

дзверы.–  Не  падабаецца  мне  іхны  націск.  Хай

заўтра едуць дахаты. Не хапала яшчэ перасварыцца



з Гармонія і Звязам Мастацтваў. Ці, мо, жаніць вас

ды збыць Актавію Гармонія ў прымакі…

–  Папраўдзе,  мне  падалося,  што  Нотафа...  у

далікатным  становішчы.  Я,  вядома,  не  ўпэўнены,

але падазрэнні маю,– прамовіў Аркуш. 

– Затое, відаць, Актавій упэўнены. Сам-насам з

імі больш не заставайцеся. І Лемантару тое самае

скажыце,– Навука раздражнёна ляпнуў далонню па

стале.– Дзе яго чэрці носяць? Не было бяды…

– А вось і Лемантар,– Аркуш паказаў за вакно, і

ўсе трое, наблізіўшыся да шыбы, прыгледзеліся да

чорных  постацяў  на  пляцы.  Акурат  у  той  момант

парыў ветра расхінуў спадніцу Нотасоль, адкрыўшы

стройныя ножкі да сярэдзіны сцягна. Яна нязграбна

схапілася за тканіну рукой, спрабуючы прыкрыцца.

– Пагасцявалі дзяўчаты,– прашаптаў Сшытак.–

Бацька,  не  хвалюйцеся,  яму  ж  яшчэ  па  гадах

ранавата заручацца, а там пабачыце.

– А мы з табой чакалі, пакуль вусы выгадуем,–

пхнуў брата локцем Аркуш.

–  Сцішцеся,–  шыкнуў  Вялікі  Князь.–  Вас  я

выслухаў. І яго паслухаю.

І, прачыніўшы створку, Навука крыкнуў малодшаму

сыну:

– Паставіш каня, зайдзі.

Сшытак і Аркуш перазірнуліся.



– Тата,  можа,  мы  пойдзем?–  прапанаваў
Сшытак.

– Паспееш  выспацца,  –  Вялікі  Князь
шчыльней запахнуў халат.

Лемантар  зайшоў  без  стуку.  Цені  братоў  ля

вакна. Толькі іх не хапала. Але ж чаму ніхто з іх не

спіць?  Не  падымаючы  вачэй  ад  падлогі,  юнак

двойчы пракаўтнуў сліну перш, чым загаварыў:

 – Валадару, я вінаваты, што не спытаўся...

–  Бачу,  добра  пракаціліся,–  перапыніў  Вялікі

Князь.–  Ну  і  як,  спадабалася  нявеста?  Сукенку

расшпіліць трывання не хапіла?

– Якую сукенку...– Лемантар раптам усвядоміў,

што размова ідзе не пра без дазволу ўзятага каня,

не пра паўночныя бадзянні, а пра тое, што бывае,

калі  мужчына  і  жанчына  застаюцца  сам-насам

далёка ад чужых вачэй.

– Тата, мы проста ездзілі!– у першых ранішніх

промнях  было  бачна,  як  пакутліва  пачырванеў

юнак. І, шукаючы моцныя аргументы, выпаліў: – Ды

я і не спешваўся ні разу!

Мужчыны  зарагаталі.  Хлопцу  было  не  да

смеху. Боль ізноў браў над ім верх.

 –  Валадару,  вашыя сыны на правакацыю не

паддаліся,–  Сшытак  паляпаў  малодшага  брата  па

плячы.



– Усе трое праявілі  абачлівасць  і  стойкасць,–

дадаў Аркуш.

– А куды ездзілі?– як бы паміж справай спытаў

бацька.  Лемантар  прыкусіў  вусны.–  Не  скажаш.

Тады я скажу. Яна меркавала з’ехаць і не вяртацца.

Але  штосьці  пайшло  не  так  –  напрыклад,  яе  не

сустрэлі  там,  дзе  яна  разлічвала  –  і  ёй  давялося

вярнуцца. Сукенку сама падрала?

–  Так.  Сядла  дамскага  ў  нас  няма,–  хлопец

ізноў апусціў вочы.– Яна прасіла вам не гаварыць.

Яна, напраўду, няшчасная. І яна мне даверылася.

– Я б сказаў,  яна з цябе скарысталася,  гэткая

ціхоня,– Аркуш па-сяброўску абняў брата за плечы,

але тут жа адхінуўся і з трывогай зірнуў на бацьку.–

Тата, яго ліхаманіць. Гарачы, як печка, і калоціцца.

Трэба лекара будзіць.

–  Дык  не  спіць  ды  не  есць  трэція  суткі,

валацужнічае.  Маем  вынік,–  уздыхнуў  Валадар.–

Завядзіце яго ў пакой ды паклічце Марціна.
 
5.

Нотасоль  нячутна  адчыніла  дзверы  і  пачула

шэпт Нотамі.

– Нічога, Фа, бацька заўтра гэтым мядзведзям

маўляндскім  пакажа!  Ажэняцца,  як  міленькія,  і



станем  мы княгінямі.  І  будзе  твайму маленькаму

тата.

–  Бацька?  Заўтра?–  усклікнула  Нотасоль.

Сёстры тут жа павярнуліся ў яе бок.

– Нарэшце! Сястрыца, дзе вы былі?

– Ён падраў тваю сукенку!

– Няўжо ён узяў цябе сілай?!

–  Дзікун!  Але  затое  і  ты  станеш  прынцэсай

Маўляндыі! Бацька цябе ў крыўду не дасць!

– Але я не хачу быць прынцэсай Маўляндыі!–

амаль закрычала малодшая сястра.–  Не хачу!

Старэйшыя сёстры паблажліва пасміхаліся.

– Ну вядома, ты хочаш быць Нотасоль Дыез!– з

пагардай  прамовіла  Нотамі.–  Ты  ж  пагадзілася

ехаць сюды, бо кавалер Дыез абяцаў прымчацца па

цябе ў Замоўную Пушчу!

–  Адкуль  ты  ведаеш?–  ахнула  Нотасоль.–  Ты

нас падслухала?

–  Бацька  распавёў  нам  і  загадаў  табе  не

замінаць, бо ніхто па цябе не прыедзе, і нікуды ты

не  падзенешся,  бедная  сястрычка,–  няшчыра

паспачувала Нотафа.– Але трэба трошачкі паспаць,

сястрыцы,  заўтра  нам  застанецца  сыграць

апошнюю  частку  нашага  невялічкага  сямейнага

спектакля.



Нотасоль схавалася пад коўдру. Так брыдка ёй

не было ніколі ў жыцці. Спектакль! Князь Лемантар

на сабе цягнуў вазок. Вялікі Князь адмяніў паездку.

Аркуш ды Сшытак навыперадкі стараліся не даць ім

засумаваць – шчырыя, прыязныя людзі сустрэлі іх у

Пісьменску.  А  яны,  як  чорныя гадзюкі,  запаўзлі  ў

сэрца  Маўляндыі  і  па-здрадніцку  рыхтавалі  свой

удар. Што яна нагаварыла князю Лемантару! Бедны

хлопец,  які  не  сказаў  ёй  у  адказ  ніводнага

крыўднага слова, цяпер мусіць апраўдвацца перад

Вялікім  Князем...  Нотасоль  цвёрда  вырашыла

пагаварыць  з  Валадаром  і  расказаць  яму  пра

бацькаў  план.  Але  ж  час  для  гэтага  будзе  толькі

раніцай... Нотасоль горка ўздыхнула і правалілася ў

сон.

ГЛАВА ЧАЦВЕРТАЯ

1.

– Чаму ўвечары не паказаўся?– бурчэў лекар

Марцін, намазваючы мазь на апухлую шчаку.– Ужо

быў  бы  здаровы.  А  так  з-за  драпіны  будзеш

валяцца ў ложку.

Лемантар  аберуч  сціскаў  ложак,  каб  не

закрычэць ад кожнага дотыку. Хоць браты пайшлі

спаць у крыло для гасцей і  не бачаць!  Ды колькі

там  таго  сну  ім  засталося  –  пару  гадзін.  Цікава,



бацька  сапраўды  загадае  Агаце  давесці  да  ладу

гасцявое  крыло,  ці  перадумае?  Хоць  ад  гэтых

гасцей адно галаўны боль…

–  Пастарайся  заснуць.  А  заўтра  ляжы,  не

бегай,– лекар выцер рукі і пайшоў. 

Промні  сонца  асцярожна  памацалі

падваконне, упалі на падлогу і папаўзлі да дзвярэй.

На  сцяне  з’явіўся  ружовы  абрыс  вакна.  Напэўна,

там, за шчыльна зачыненым акном, ужо прачнуліся

птушкі,  вецер ківаў галоўкамі  кветак,  Жываслоўка

пяшчотна цурчэла на радасць жабкам. А ў яго быў

толькі  боль.  Як  у  тумане  ён  бачыў  брата,  але  не

пазнаў, Аркуш гэта ці Сшытак. Юнак адчуў руку на

ілбе,  бачыў,  як  варушацца братавы вусны,  але не

разумеў  ніводнага  слова.  Што  ён  кажа?  Чаму тут

бацька? Марцін зноў тут...

– Не пазнае нікога, зусім кепска яму,– выплылі

аднекуль  словы.–  Валадару,  даруйце,  тут  я  сам

рады  не  дам.  Занадта  хутка  пагаршаецца  стан.

Паклічце каго разумнейшага. Ці перакіньце хлопца

ў шпіталь...

– Аркуш! Ідзі да рэха-дрэва, папрасі ад майго

імя, каб прыйшоў Кальк Улятар. Сшытак, пасядзі з

братам,–  Вялікі  Князь  Навука  змрочна  пазіраў  у

двор.– А я пакуль пастараюся здаць нашых гасцей



шаноўнаму  Актавію.  Бач  ты,  не  спіцца  яму,

прыцёгся.

– Валадару, я паслухаю?– на ўсялякі  выпадак

спытаўся маршалак зычных.

– А то я скажу не, і ты задраіш вокны і заткнеш

вушы,– нязлосна пацвяліў стары.– Слухай. Вучыся,

пакуль бацька жывы. Ад вас я сакрэтаў не трымаю,

а  спатрэбіцца –  дык  ты і  ведаць  не  будзеш,  што

нешта прапусціў.

–  Валадару,  маршалку,  добрай  раніцы!–  у

пакой усунуўся эН.– Вялікі княжа! Да вас Прэзідэнт

Звяза Мастацтваў пан Актавій Гармонія.

–  Іду.  Праводзь  у  кабінет,–  рыпнулі  дзверы,

Сшытка было не чуваць. Лемантар не меў жадання

варушыцца.  З  прачыненага  вакна  пацягнула

прыемным халадком…

–  Шаноўны  Кальк  Улятар,  у  Пісьменску

патрэбная вашая дапамога,– рэхам даляцеў з двара

голас Аркуша.– Паўтараю: Кальк Улятар, Валадару

патрэбная вашая дапамога.

– Дзядзька... Сімвалы... Аддайце... Не трэба...–

Лемантар  ізноў  праваліўся  ў  гарачы  туман,  стаў

варочацца  ў  ложку,  казаў  нешта  неразборлівае,  і

Сшытак узяў яго за руку.

– Цішэй, братка, цішэй. Хочаш вады папіць? А

які  ж  ты  гарачы,–  падтрымліваючы  адной  рукой



брата,  другой  –  шклянку  з  вадой,  Сшытак

прыслухаўся.

–  Вялікі  Князь  Навука  ведае,  што  такое

сапраўдная гасціннасць,– казаў Актавій Гармонія, і

маршалак зычных ясна ўявіў сабе ягоныя юрлівыя

вочкі і гладкую, як калена, галаву, апушаную вузкай

каймой валасоў пад патыліцай. 

– Гасціннасць дома Гармонія славіцца па ўсім

кніжным свеце,– вярнуў камплімент бацька. Аднак

уважліваму слухачу няцяжка было ўлавіць у ягоным

спакойным  голасе  металічныя  ноткі  –  прыкмету

ўнутранага гневу.– Як і прыгажосць вашых дачок.

– Па жонцы маёй пайшлі,– па голасе Актавія

можна  было  адгадаць,  што  ён  пасміхаецца,

задаволены,  што  размова  адразу  пайшла  ў

патрэбнае рэчышча.– Пра іх і хацеў бы пагаварыць з

вамі,  Вялікі  Княжа.  Ці  спадабаліся  вам  нявесткі,

Валадару?

“Нявесткі! Трымай кішэню!” – Сшытак паправіў

брату  падушку.  У  пакой  вярнуўся  Аркуш  і,

адсопваючыся  ад  хуткай  хады,  стаў  ля  самага

вакна, каб не прапусціць ніводнага слова. 

–  Прыгожыя  ды  спрытныя  дзяўчаты,–  аддаў

належнае Вялікі  Князь.– Але наконт нявестак – не

будзем спяшацца.



Блізняты перазірнуліся  з  палёгкай:  бацька не

перадумаў.

–  Дык гэта  не я  спяшаюся – жыццё маладое

спяшаецца!– усклікнуў, як актор на сцэне, Актавій.–

Моладзь сёняшняя доўга  не чакае,  і  пакуль мы з

вамі тут сядзім, яны там, магчыма...

– Яны там, магчыма, ужо спакавалі рэчы, каб

не  затрымліваць  бацьку  і  не  адрываць  яго  ад

дзяржаўных  спраў!–  у  тон  яму  падхапіў  Валадар

Маўляндыі.

Два  ўвасабленні  маладога  жыцця  дружна

хмыкнулі: ведай нашага бацьку! Трэцяму зараз усё

было абыякава.

–  Княжа,  пасля таго,  што адбылося ў  Вашым

доме, Вы не можаце... Будзе міжнародны скандал,

княжа!– падвысіў голас Гармонія.

–  Ну  што  вы,  у  Пісьменску  пры маёй памяці

наогул  не  было  міжнародных  скандалаў,–  мякка

запэўніў  госця  Навука.–  Як  добры  бацька,  вы,

вядома,  хочаце  дачушкам  найлепшай  долі.  Але,

паверце,  я  ведаю  сваіх  хлопцаў.  Сшытак  занадта

раўнівы для такой таварыскай паненкі,  як Нотамі,

Аркуш  празмерна  легкадумны,  з  яго  не  будзе

добрага  бацькі  няроднаму  дзіцяці,  а  Лемантар

проста  хлопчык,  яму  не  цягацца  з  каханкам,  які

прызначае спатканні на начных пушчанскіх дарогах.



– Хачу бачыць твар Актавія,– прашаптаў Аркуш.

– А я – бацькаў,– падхапіў Сшытак.

–  Спадзяюся,  Валадар  Маўляндыі  не  стане

дзяліцца  такімі  думкамі  з  кім  бы  тое  ні  было,–

нервова  прамовіў  Гармонія.–  Даруйце,  што

патраціў ваш час, Вялікі Княжа.

– Прэзідэнт Звяза Мастацтваў – жаданы госць у

маім  доме.  І  калі  я  нейкім  іншым  чынам  магу

дапамагчы  вашаму  бацькоўскаму  клопату,  толькі

скажыце,– прамовіў Валадар, і абодва сыны пачулі

ў ягоным голасе задаволеную ўсмешку.– Дазвольце

правесці вас да дзяўчат.

– Мой раўнівы браце, дазвольце абняць вас,–

Аркуш абхапіў Сшытка і сціснуў з усіх сіл.

–  Мой  легкадумны  браце,  вы  зламаеце  мне

рэбры! Адчапіся!– Сшытак вызваліўся, і тут у пакой

зайшоў Валадар.

– Тата, Вы непаўторны!– у шчырым захапленні

прамовіў Сшытак.– Дзе вы навучыліся?

– Добра ўсё ўмець,  ды не ўсё рабіць.  Вашае

шчаце, што трымалі штаны аберуч. А ўсё ж, жаніць

бы вас хутчэй ды збыць з рук,– сувора адказаў на

гэта  Навука.  Але  ў  вусах  хавалася  ўсмешка.–  Я

загадаў закладаць іхны вазок. Ідзіце, дапамажыце

паненкам знесці рэчы.



– Валадару, яны з’язджаюць?– Лемантар праз

сілу  міргаў,  спрабуючы  прагнаць  з  вачэй  гарачы

туман.– Мне трэба... развітацца.

– Ты зможаш устаць?– з сумнёвам паглядзеў

бацька.– Думаю, я магу перадаць сам...

– Не, дзякуй,– сын прыкусіў губу і адвярнуўся.

Гарачы туман ізноў навальваўся на яго.– Нічога не

трэба.

Князь Навука выйшаў з пакоя акурат тады, калі

сямейства  Гармонія  спускалася  па  прыступках.

Убачыўшы  Вялікага  Князя,  старэйшыя  паненкі

прыветна  зашчабяталі,  а  малодшая  падняла  на

князя вялікія сумныя вочы:

–  Валадару,  ваш  сын  зусім  не  вінаваты...

Даруйце яму... і мне...

–  Шчасліва  дабрацца  дадому,–  прамовіў  у

адказ князь. І, павярнуўшыся да Актавія, дадаў: – Як

кажуць  у  Маўляндыі,  ручніком  дарога.  Даруйце,

што не праводжу да брамы: зараз у неадкладнай

справе.

2.

Вялікі Князь пастаяў, пакуль госці спусціліся па

сходах.



Знаёмы  смяшок  прымусіў  яго  азірнуцца.

Чорная постаць Калька Улятара на парозе кабінета

выпраменьвала задаволенасць жыццём.

–  Абажаю  маўляндцаў,–  чараўнік  паціснуў

працягнутую руку.– У Лікенбургу 3 + 2 – гэта 3 + 2,

пракрычыш ты іх, прашэпчаш ці праспяваеш. Хоць

абрынься свет – нічога не памяняецца. А ў Княстве

пачуеш “ручніком дарога”  і  паўдня галаву  ломіш:

што табе сказалі? “Шчаслівай дарогі, прыязджайце

яшчэ”?  А  можа,  “Правальвай  хутчэй,  каб  ты  не

даехаў”?

–  Добрыя  людзі  кепскага  не  пажадаюць,–

пасміхнуўся  князь.–  Мы болей глядзім не на тое,

што  сказалі,  а  хто  сказаў  і  як.  І,  калі  па  праўдзе,

даволі часта памыляемся.

–  Але  што прымусіла  цябе  крычаць  на ўвесь

свет  па  рэха-сувязі?  Уяві  сабе,  што  падумалі  ў

Літараве!– пацвяліў Кальк Улятар.

–  Хай  думаюць,  што  хочуць,  тое  іхная

прыватная  справа.  Лемантар  захварэў,  а  Марцін

рады не дае. Зірнеш?

Замест адказу чараўнік штурхнуў дзверы.

– Прывітанне,  малы,  што з  табой? Дзе шчаку

падраў?

– У глог паляцеў,– прахрыпеў хлопец.– Марцін

мазаў чымсьці, але мне пагоршала...



– Вядома! Гэта ж твар, а не задніца, каб абы-

чым  мазаць.  Я  б  яму  намазаў.  Цяпер  рэзаць

давядзецца,– Кальк Улятар павярнуўся да Вялікага

Князя,  адчуўшы ягоны погляд.–  І  не глядзі  так  на

мяне, Навука. Калі трох сыноў з цябе замнога, дык

пачакай пару дзён, стане два. А калі давяраеш мне,

пазыч Летапіс, я па інструменты зганяю. Так хутчэй

будзе, і сілы не патрачу. Старэю, бачыш.

– Сшытак!– барытон Валадара пачулі, пэўна, ва

ўсім  палацы.  Абодва  браты  ўзніклі  на  парозе.–

Сімвалы чараўніку. Што яшчэ трэба?

– Малога  пакармі,  хай  падрыхтуюць  анучы

чыстыя, міску якую, бінтоў як мага больш. Астатняе

сам прывязу. А, ледзь не забыўся: пляшку каньяку,

мне, за работу. І... патрымаць яго давядзецца. Або

нават прывязаць.

– Не трэба,– падаў голас Лемантар.

– Чаго табе ўжо не трэба?– сварліва адгукнуўся

лягарытмянін.

– Прывязваць не трэба. Не ўцяку.

– Гэта я сам.  Вяртайся хутчэй,– Навука ўзяў з

рук Сшытка камяні і  працягнуў чараўніку.– А табе,

сынку,  трэба  падмацавацца.  Ці  сам  ты  хочаш

чагосьці?

– Піць.  Жаваць  не  магу,  баліць  вельмі,  -

Лемантар  адчуў,  як  заныла  глыбока  ў  жываце.



Рэзаць… Чуў ён аднойчы, як Марцін рэзаў гнайнік

байцу  Гэ.  Віск  ды  енк  чутно  было,  пэўна,  і  ў

Слоўніку. Калі ён так будзе верашчаць, дык Сшытак

з Аркушам пасля зацкуюць яго.

– А я зараз булёну папытаю,– Сшытак выйшаў.

Лемантар прыўзняў галаву: Аркуш стаяў ля вакна.

– Тата, хай браты сыдуць. Чаго ім тут, цырк?..

Князь  Навука  падміргнуў  сыну:  выйдзі,  але

далёка не адыходзься.

– Добра ўжо, я побач, калі што спатрэбіцца.

Кухар сам прынёс булён, хлеб і бярозавы квас.

–  Божухна,  беднае  дзіцятка.  Выпі

цёпленькага,– нягледзячы на вялікі жывот, Ь жвава

рухаўся па пакоі.– Вось і малойца, а я табе на абед

кашы  зраблю,  як  ты  любіш.  Валадару,  вы

распытайце, што яму можна, ды скажыце...

– Добра, добра, ідзі. Чараўнік з намі абедаць

будзе,– Навука адчыніў дзверы, прапусціў кухара з

падносам.

– Ведаю я вашыя з ім абеды. Глядзіце, больш

за  адну  бутэльку  не  піце,–  дакорліва  прамовіў

кухар.

–  Павучы  мяне,  га?–  нязлосна  прыкрыкнуў

князь.  Лемантар  ізноў  кудысьці  праваліўся,  але

адразу пачуў, як нехта трасе за плячо.



– Малы, прачынайся. Прачынайся,– тармашыў

чараўнік.– Чуеш мяне?

– Так,– голас стаў зусім слабы.– Піць дайце...

Шклянка  ля  вуснаў.  Юнак  з  цяжкасцю

скасавурыў  левае  вока.  Бацька.  І  браты  тут.  А

спрачацца сілы няма... 

–  Кашулю з  яго сцягніце.  Навошта пэцкаць,  -

загадаў Кальк Улятар.

– Тата, я сам,– з апошніх высілкаў прашаптаў

Лемантар. Не пра кашулю – прахалоднае паветра

ўжо студзіла скуру на грудзях – а каб не трымалі.

– Сам дык сам. Ніхто цябе не чапае,– чараўнік

быў  ужо  зусім  блізка.  Без  чорнай  світы,  у  шэрай

вязанай  безрукаўцы,  рукі  сухія,  у  перапляценнях

жыл.–  Цяпер  слухай  уважліва.  Будзе  балець.

Моцна.  Я  папярэджу.  Паляжыш  спакойна  –

скончыцца ўсё хутка. Не – давядзецца прывязаць.

Гатовы?

– Так,– не чакаючы падказкі, хлопец павярнуў

галаву  ўлева,  каб  хворая  шчака  была  зверху.–

Гатовы.

–  Зацісні  зубамі,–  у  роце  апынуўся  нейкі

прэнт.– Не бойся, пакуль толькі гляджу... Мыю...

Халодная  ануча  прынесла  палёгку,  тонкія

струменьчыкі  пацяклі  на  шыю.  Бацькава  рука  на



плячы, цяжкая, цёплая. Не сціскае, проста ляжыць,

але калі спатрэбіцца...

– Трывай!

Вострае лязо паласнула па скуры – не балюча,

як па нежывому. Нешта пацякло, густое, гадкае...

–  Але ж пах,– пракаментаваў нехта з братоў.

Тут  і  ён  адчуў  смярдзёж,  ды  такі,  што  моташна

стала, аж падалося, што не вытрывае ды званітуе.

Рукі  чараўніка  націснулі  на  скроню,  потым

ніжэй, і гэта было балюча, але не так, як ён чакаў.

–  Адпачні...–  нешта  палілося  на  твар,  чыстая

ануча абцёрла скуру, пах паслабеў.

– А вось цяпер – хочаш, крычы, хочаш, спявай,

але галавой не варушы. Трывай...

Ён заплюшчыўся.  Бацька і  браты глядзелі,  як

стары разводзіць краі раны шырэй, каб выпусціць

увесь гной, чулі хруст, калі мяккія тканкі саступалі

сталі, і не ўяўлялі сабе, як у ягонай галаве выбухнуў

боль, пякучы, невыносны, і зубы ўпіліся ў прэнт, а

пальцы – у краі ложка...

–  Адпачні...–  кароткая  палёгка,  халодныя

струменьчыкі...– Трывай...

Прэнт  між  зубамі  раструшчыўся.  Каб  не

падавіцца,  Лемантар  сплюнуў  абломкі  і,  як  яму

здалося,  знепрытомнеў.  Ненадоўга.  Новая  хваля

болю вырвала з небыцця.



– Яшчэ адзін раз – і ўсё... Трывай...

Ногі  кудысьці  ўпёрліся,  спіна  выгнулася

дугой...

– Адпачывай,– рука чарговы раз абмыла твар,

тады прыўзняла галаву, спрытна абкруціла бінтом.

Нехта  выцягнуў  з-пад  плеч  крывавую  прасціну,

абцёр скуру.– На правы бок кладзіся, хай выцякае.

– Валадару,  мы з ім пасядзім,– скрозь туман

данёсся голас Сшытка. А можа, Аркуша. Тупы боль

сціхаў,  ляжаць  на  хворай шчацэ  было ўтульна.  З-

пад  заплюшчаных  павек  выбегла  слязінка,  яшчэ

адна, тут жа ўсмакталіся ў бінты.

– Малы, ты кажы, што трэба, мы тут…

Яго накрыла пякучая крыўда. “Сказаў бы я вам,

куды  вам  ісці…”  Слёзы  пабеглі  ізноў,  па  шчасце,

ніхто  не  бачыў.  Доўгая  гісторыя  братэрскіх

стасункаў – падначкі,  правакацыі,  кпіны і  здзекі  –

стала  ўсплываць  у  галаве.  “А  чаму  толькі  ў  вас  з

Аркушам дзень народзінаў? А ў мяне будзе?” – “А ў

цябе 29  лютага,  сёлета  дня такога  няма,  і  налета

няма.”  “Тата,  гэта  не  мы,  гэта  Лемантар,  ён  жа

дурны…” “Тупіца! Нашто табе чытаць? Мазгоў усё

роўна  не  хопіць…”  “На,  гэта  смачна…”  “Скажыце,

дарагі брат, вы сёння бачылі цмока?” “Каб цябе не

было, нашая мама не памёрла б…” 



– А памятаеш, малы залез у крапіву, паапякаў

рукі  і  тварык ды расплакаўся.  А бацька вырашыў,

што гэта мы яго туды загналі,– прыгадаў Сшытак.

–  А  не  мы  загналі?–  на  ўсялякі  выпадак

перапытаў Аркуш.

–  Тым  разам  не,  ён  за  катом  пабег.  Бацька

разбірацца не стаў, адабраў у нас штаны і загнаў у

тую  крапіву.  Да  вечара  загадаў  не  выпускаць.  І

літары нас пільнавалі і рагаталі з нас.

–  Было.  Я  зранку  прапанаваў рыдлёўкай усю

крапіву пасекчы. Мы так і  зрабілі.  А малы прыбег

крапіўку шкадаваць. Пакратаў– і зноў у слёзы. Але

мы ўжо схаваліся.

– Малы, спіш?– гучней спытаў Сшытак.

–  За  вашымі  размовамі  заснеш,–  буркнуў

Лемантар.– Ідзіце вы да сябе, дайце спакою.

–  Калі  чалавеку  баліць,  характар  псуецца,–

уздыхнуў Аркуш.

–  Дарагі  браце,  я  вас  сёння  ўжо  прасіў:

сыдзіце! Бо ўстану ды выкіну…

– Сіл не хопіць,– спакойна канстатаваў Аркуш.

Лемантар прыўзняўся. Злосць надавала моцы, але

ў галаве гудзела.

– Праверым?



– Не вяжыся, Аркуш. Хадзем вячэраць,– спыніў

дурную спрэчку Сшытак.– Брат, табе прынесці што-

небудзь?

–  Ды  ўжо  ж  не  турбуйся,–  Лемантар  лёг  і

накрыўся з галавой. 

3.

– Прапорцый, я лепей сабе нагу дам адрэзаць,

але  арыштоўваць  чараўніка  не  буду,  шэсць тысяч

шэсцьстот шэсцьдзясят шэсць чарцей!– раз’юшаны

генерал Функцыюш Трыгон12 мераў крокамі кабінет

Першага Прамоўцы13 Рады Лягарытмы.

–  Функцый,  супакойся.  Мы  замнём  гэтую

справу,  прысудзім  яму  пару  тысяч  штрафу  і

забудземся  спагнаць,–  угаворваў  Прапорцыюш.–

Але ж судовая справа распачатая, мы не можам не

прытрымлівацца  працэдуры.  Тут  вам  не  Княства

Маўляндыя і не Каралеўства Дынаміка. Там манарх

вырашыў – затачыў у вязніцу, вырашыў – выпусціў.

А ў нас Закон на першым месцы.

12 Генерал Функцыюш Трыгон – Вярхоўны Галоўнакамандуючы войскам 

Лягарытмы. Камандаваў вайсковай аперацыяй па выкраданні Вялікага 

Князя Навукі, пошукамі Дзяржаўных Сімвалаў, штурмаваў мястэчка 

Літарава (гэтыя падзеі падрабязна апісаныя ў кнізе «Ахоўнік Летапісу»).

13 Першы Прамоўца – выбарная пасада, Першы Прамоўца Прапорцыюш

Працэнтус ўзначальваў Раду ў апісаны час.



– Закон! Ён чатырыста год служыў Лягарытме!

А  не  выслужыў  нават  кватэры  ды  пенсіі.  Закон,

піфагоравы штаны!– Функцыюш адчуваў бяссілле і

лютаваў  стакроць.–  Вы  старога  хочаце  за  краты

кінуць.  А гэты крывавы шашок,  так званы суддзя,

толькі і марыць прыкончыць яго. Не, не прасіце і не

прымушайце.  Я  магу  арыштаваць  вас,  канцлера

Хімланда,  прэзідэнта  Гармонія,  караля Джонатана

Джоўля… ды каго заўгодна. А яго – не.

–  Я  паеду,–  падаў  голас  пажылы  вусач,  які

слухаў  сварку,  стоячы ў  парозе.  Чорныя вочы яго

змрочна  бліснулі.–  Генерал  Трыгон  не  можа

пераступіць  праз  сяброўства.  Але  я  нічым  не

абавязаны  чараўніку.  Затое  і  ён  не  мае  да  мяне

сантыментаў.  Таму,  калі  вырашыць  уцякаць  –

справа можа зацягнуцца.

–  Дон  Тэрцыа,  ніхто  не  папракне  вас,  калі

чараўнік  паспрабуе  знікнуць,–  Прапорцыюш

Працэнтус  з  палёгкай  уздыхнуў.–  Вам  даюцца

самыя  шырокія  паўнамоцтвы  ў  межах

міжнароднага  заканадаўства.  Паколькі  чараўнік  у

Пісьменску, вы маеце права запатрабаваць ягонай

выдачы  ў  Валадара  Маўляндыі.  Той  асабіста

падпісаў  міжнародную  дамову  пра  вышук

злачынцаў.  Вялікі  Князь  Навука,  наколькі  мне



вядома,  чалавек  слова,  ён  не  стане  чыніць  вам

перашкоды.

–  Я  вазьму  шэсць  чалавек  аховы  і  турэмную

карэту,–  Дон  Тэрцыа  падышоў  да  Трыгона.–

Генерал Трыгон, вы дазваляеце?

–  А  ён  вылечыў  ад  мігрэняў  тваю  жонку,–

заўважыў  Функцыюш.–  У  яе  перастала  балець

галава, і ў вас з’явіліся дзеці, косінус мне ў тангенс.

–  Я  разлічыўся  з  ім  грашыма,–  змрочна

адпавёў Дон Тэрцыа.– І гэта былі немалыя грошы.

Тры тысячы дзвесце, як зараз памятаю.

– Так, ты атрымаў іх праз год як падарунак на

адведкі,–  прыгадаў  Трыгон.–  Калі  апынуўся  без

капейкі грошай.

– Падарункі бываюць розныя. Але хто робіць

падарунак па сваёй ахвоце,  той не мусіць чакаць

нічога  наўзамен,–  Дон  Тэрцыа  нецярпліва  тупнуў

нагой.–  Я  магу  ўзяць  карэту  і  ахову,  каціцца  мне

цераз  квадрат  гіпатэнузы,  ці  мне  ісці  з  гэтай

драбязой да генерала Сок-Пільноўскага?

–  Можаш.  Але  я  буду  спадзявацца,  што  ты

спознішся на пяць хвілін трыццаць тры секунды і не

заспееш яго ў Пісьменску, - агрызнуўся Трыгон. – А

Сок-Пільноўскі  хай  не  думае...  Ат,  няма  яму  чым

думаць, чортаваму паліцыянту.



–  Няма  вам  чаго  дзяліць,  генерале,  -

паспрабаваў улагодзіць Трыгона Працэнтус. – Сок-

Пільноўскі  падтрымлівае  парадак  унутры  краіны,

ты,  Функцый,  нашая  знешняя  моц  і  апірышча.

Войска баяздольнае, паліцыя не горш. Кожны з вас

малайчына на сваім месцы. Хіба не?

– Не,–  адрэзаў Трыгон.  – Калі  ў  краіне такое

робіцца,  дык  ніхто  тут  не  малайчына.  І  мала

каштуюць нашыя размовы пра ідэалы дэмакратыі,

калі Калька Улятара хочуць засадзіць у камору!

– Толькі таму, што іначай стары прайдзісвет у

кожны  момант  можа знікнуць.  А  закон  –  гэта  не

тое, чаго можна беспакарана ўнікаць, не тое, праз

што адным дазваляецца пераступіць, а другім – не.

Ды супакойся, гэта ўсё на некалькі дзён, максімум

на  пару  тыдняў.  Думаеш,  я  хачу,  каб  ён  сядзеў?

Вымушаная часовая мера, - даводзіў Працэнтус.

– Калі цябе самога пасадзяць, ты такім самым

чынам будзеш разважаць? – у лоб спытаў Трыгон.

Працэнтус хмыкнуў.  –  Вось!  Дык і  не кажы лухту.

Скажы,  як  ёсць:  крывавы  шашок  забраў  сабе

зашмат улады, ты не ведаеш, як яго спыніць.

І,  не  чакаючы  адказу,  бравы  лягарытмянскі

генерал сышоў, ад душы ляпнуўшы дзвярынай.

4.



Вялікі Князь Навука раздражнена сцёр са стала

пырскі  каньяку.  Рука  з  бутэлькай  нязвыкла

дрыжэла. “Старасць,”– змрочна падумаў ён.

–  Не  бойся,  княжа,  ачуняе  твой  меньшанькі.

Знак,  вядома,  застанецца,  і  даволі  грубы.  Але

пацалунак цмока таго варты,– Кальк Улятар накінуў

світу  і  прысеў да  стала.–  А  што ён  расказваў  пра

цмока?

– Нічога не расказваў. А пры чым тут цмок?–

князь  падсунуў  шклянку  бліжэй  да  госця.–  Ён

сказаў, што напароўся на глог. 

–  Адно  іншага  не  выключае.  Лемантар  зусім

нядаўна сустракаўся з цмокам. І  не проста сышоў

жывы, а яшчэ і атрымаў ад цмока зуб. Гэта заклад

на  нейкую  паслугу,–  –   чараўнік  прыўзняў

шклянку.– Тваё здароўе.

Абодва  выпілі  да  дна.  Чараўнік  ажывіўся,  а

князь адчуў, што трывога адпускае.

– Дык вось, яго пацалаваў цмок. Яны заўсёды

пазначаюць тых,  каму  вінныя.  Гэта  выпрабаванне

не  з  прыемных  –  апёк,  пухіры,  аблезлая  скура,

струп і знак. Ранка на шчацэ ўзмацніла запаленне,

паскорыла  ўвесь  працэс.  Затое  і  зажыве  хутчэй.

Налі  яшчэ,–  шклянка  слізганула  па  стале.–  Цяпер

твой сын пазначаны, і ніводзін цмок яго не кране. 



– А нашто пазначаць? Цмокі і так нічога ніколі

не забываюць і людзей не блытаюць,– наліваючы

па другой, Навука адзначыў, што калатнеча ў руках

амаль знікла.

– Ёсць дзве акалічнасці. Першая – я ўжо сказаў

–  гэта  абарона  і  ад  незнаёмых  цмокаў,

недатыкальнасць. А другая – цмокі не вечныя. Калі

цмок  памірае,  закладная  паслуга  пераходзіць  на

іншага цмока. Знак дапамагае пазнацца.

– А ты сам з цмокамі блізка знаёмы?– Навука,

вядома,  бачыў  вялізарных  пачвар  у  небе.  Не  раз

быў  сведкам  і  разбуральнай  сілы  цмачынага

подыху. На балотнага цмока хадзіў некалі ў паход.

Нічога добрага ад цмокаў чакаць не даводзілася.

– Я падобны да вэнджанага?– хмыкнуў Кальк

Улятар.–  Вядома,  я  знаёмы  з  іхнай  каралевай

Шышшынай,  з  яе  маладых  гадоў,  але  вялікай

прыязнасці паміж намі няма. Між іншым, яна жыве,

лічы, пад Пісьменскам.

–  Візітаў  мне  іх  вялікасць,  на  шчасце,  не

наносіла.  Дый  прынцэсы  па  дарозе  пакуль  не

знікалі,– другую шклянку Навука піў памалу, доўга

трымаючы ў  роце кожны глыток.–  Дык знак  гэты

з’явіўся,  можна сказаць,  з  ласкі  цмока.  А  Марцін

лячыў  яго,  як  звычайную драпіну.  Далячыць хоць

справіцца?



– Лепей бы я сам твойго малога паназіраў. Не

выганіш? – скоса стрэліў вокам Улятар.

– Лухты не вярзі. Тады казаў, і зараз паўтару:

ты  мой  госць,  можаш  тут  заставацца,  колькі

захочаш,  Агата  пакоі  рыхтуе,–  князь  узяў  быў

бутэльку,  але  паставіў.–  Вар’яцкія  нейкія  дні.  Ані

сну, ані спакою. Ясі без смаку, п’еш без радасці.

– І не кажы,– чараўнік паглядзеў праз пустую

шклянку.– Вар’яцкія дні ў вар’яцкія часы. Налі яшчэ

трошкі. Хоць радасці, сапраўды, няма.

–  Сумна  на  пенсіі?–  да  Валадара  вярнулася

цвёрдасць рукі, сэрца не шчымела. 

–  Скажы,  а  што  самае  страшнае  ў  турме?–

чараўнік  не  глядзеў  на  князя,  круціў  шклянку  ў

пальцах.–  Вось  для  цябе  што  было  самым

паскудным?

– Ды ўсё там паскуднае. Цесна і целу, і душы, і

думкам. І  ўсё, што адбываецца, робіцца па чужой

волі. Я прывык, што мая воля перад усім, а тут не

мог ні на што ўплываць. Але, бадай, самае горшае –

думаць, што свет жыве без цябе, ты больш нікому

не важны і не патрэбны,– Навука памаўчаў.– А табе

навошта? Кнігу пішаш?

– Праснакі сушу,– без ценю ўсмешкі прамовіў

Кальк Улятар.– На днях прыдадуцца.



–  Рада  Лягарытмы  хоча  прыпомніць  табе

нешта  са  старых  спраў?–  скеміў  Вялікі  Князь.–

Наплюй  на  іх  і  пераязджай.  Кніжны  свет  на

Лягарытме не скончыўся. А адкуль даведаўся?

–  Трыгона  сёння  бачыў.  Камісія  скончыла

следства,  абвінавачанне  гатовае,  на  днях  суд.

Выкарыстанне  службовага  становішча  ў  асабістых

мэтах.  Сёння  не  бярэ  мяне  твой  каньяк.  Аж

пераводзіць  шкада.  Дык  вось,  выдаў  Вярхоўны

суддзя Лягарытмы загад мяне затрымаць да суда.

- Ускрылася,  што  Літарава  штурмаваў,  -  з

разуменнем  кіўнуў  Вялікі  князь  Навука.–  А  пра

мяне яны так і не ведаюць?

–   Ведаюць.  Але  ж  ведаць  –  мала.  Доказаў

няма. Камісія праверыла камору, цябе там ужо не

было.  За  сведку  хіба  цябе  паклікаць  могуць,  каб

сам  распавёў,  пад  прысягай,  бо  лічбам  я  памяць

пачысціў.– Кальк Улятар зірнуў проста ў сінія вочы

маўляндца.–  Тады  яны прыдумаюць,  у  чым яшчэ

мяне абвінаваціць.

–  Як  грамадзянін  Маўляндыі,  маю  права

адмовіцца і не ехаць,– адмахнуўся князь.– А Трыгон

што? Сведчыў супраць цябе, каб захаваць пасаду?

– Функцый Трыгон адданы Лягарытме душой і

целам, гэта бліскучы генерал і  сумленны чалавек.

Калі яго пагнаць з пасады – тое будзе вялікая страта



для  рэспублікі,–  чараўнік  зручней  уладкаваўся  на

крэсле.– А вось ягоная вернасць мне... Тут з майго

боку нячыстая гульня. Трыгон проста не можа мяне

не паслухацца. Ён калісьці паспрачаўся са мной на

сваю  свабодную  волю  і  прайграў  заклад.  Цягам

дзесяці год я мог бы загадаць яму скакаць на адной

назе альбо скочыць з вакна, штурмаваць Літарава

ці ўзарваць Лікенбург – ён зрабіў бы ўсё. Пару дзён

таму  я  загадаў  яму  адкрыць  гэты  сакрэт  камісіі.

Цяпер на працэсе ён – пацярпелы, я – падсудны.

– А раней ён не мог прызнацца ў гэтым... бо не

мог?

–  Мог.  Але  ўяві  сябе  на  ягоным  месцы.  Ты

прызнаўся б?

– Ні  ў  жыцці.  Ганьба быць марыянеткай,  хай

нават і ў добрых руках. А ты можаш вызваліць яго?

–  Цяпер  ён  вольны.  Але  пакуль  не  ведае

гэтага,–  лягарытмянін дапіў каньяк.– Я хацеў табе

сказаць, калі заўтра ці пазаўтра па мяне прыйдуць,

не здзіўляйся.

– Ды я выкіну іх адсюль дагары тармашкамі,–

змрочна  прамовіў  Навука.  Але  тужлівая  заноза

ізноў варухнулася ў сэрцы.
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Кальк  Улятар  катэгарычна  адмовіўся

перабірацца ў пакой для гасцей, які руплівая Агата

вычысціла  і  прывяла  ў  належны  выгляд  яшчэ  па

абедзе.  Стары  заявіў,  што  жадае  застацца  пры

пацыенце:  хоць  таму  і  палепшала,  але  магічныя

раны непрадказальныя,  таму цягам першых сутак

пасля аперацыі не варта рызыкаваць.

Лемантар быў рады таварыству чараўніка.  Ён

не любіў быць слабым перад бацькам, тым болей –

перад  братамі.  А  Кальк  Улятар  быў  настолькі

мацнейшы за іх усіх, разам узятых, што пераймацца

са  сваёй  слабасці  не  мела  ніякага  снсу,  і  юнак  з

удзячнасцю  прымаў  клопат  і  стрыманую  пяшчоту

ад былога ворага, які апынуўся слаўным дзядзькам.

Чараўнік уладкаваўся ў любімым раскладным

фатэлі,  які  прыцягнуў  з  Лікенбурга,  і  глядзеў,  як

юнак паглынае вячэру. 

Хлопцу  на  вачох  рабілася  лепей,  праз  тупы

боль  у  шчацэ  ён  даядаў  другую  міску  супу  і

выглядаў куды жвавейшым, чым зранку.

– Малы, не хачу падымацца, павярні фатэль,–

папрасіў Кальк Улятар, калі Лемантар паставіў місу

на паднос. Юнак тут жа ўстаў і, не перапытваючы,

развярнуў  чараўніка  тварам  да  сонца,  якое

пачынала  заходзіць.  Сам  прысеў  побач  на  край

стала.



–  Зручная  рэч.  Толькі  ў  ім  па-сапраўднаму

адпачываю,–  стары  нацягнуў  плед  да

падбароддзя.–  Пакіну  табе  на  памяць.  Калі  не

выкінеш,  у  старасці  ацэніш.  Раскажаш  мне  пра

цмока?

– Казку,  ці  што?– засмяяўся  Лемантар.–  Я на

казкі не майстар.

–  Не,  быль.  Пра цмока,  які  пакінуў  на  тваім
твары  пацалунак  і  даў  зуб.  Вось  гэты,–  чараўнік
працягнуў зуб Лемантару.– Схавай, не раскідвайся
магічнымі артэфактамі.

–  А  я  і  не  ведаў,  што  згубіў  яго,–  Лемантар

сунуў зуб у глыбіню кішэні.– А калі можна павязку

зняць? Глядзець замінае і шыю муляе.

–  Перад  сном  перавязку  табе  зробім,  тады

пабачым.  Можа,  зробім  наклейку  на  шчаку,  дый

тым  абмяжуемся,–  чараўнік  пасміхнуўся,

убачыўшы,  як  Лемантар  змяніўся  з  твару.–  Так,

абавязкова  трэба  перавязацца.  Балець  будзе.  Не

так, як падчас аперацыі, хоць і моцна. Але нядоўга.

Затое заўтра будзе нашмат лягчэй. Яшчэ пытанні?

Лемантар адмоўна пакруціў галавой.

– Тады расказвай. Пасля я табе нешта раскажу.

–  Дык  няма  чаго  расказваць.  Я  заўчора

знайшоў цмачанё,  вярнуў цмачысе,  яна мне дала



зуб, вось і ўсё,– Лемантар перасеў на край ложка,

бо раптам накаціла слабасць.

–  Ты  заўсёды  распавядаеш  у  трох  словах?–

пацвяліў чараўнік.– Ты ж князь, табе трэба прыгожа

гаварыць.  Тваю  гісторыю  можна  тры  дні

распавядаць,  а  ты  ў  два  сказы  ўклаўся.  Вось

паслухай,  як  я  буду  расказваць  сваю  гісторыю,  і

паспрабуй здагадацца, пра што я.

– Давайце.

Лемантар  абаперся  рукамі  на  калені,  схіліў

забінтаваную галаву набок. Кальк Улятар пстрыкнуў

пальцамі,  крэсла  крутанулася  ў  бок  хлопца  і

застыла.  Стары  вытрымаў  паўзу  і,  дачакаўшыся,

пакуль слухач зменіць паставу, загаварыў.

–  Не  паспеў  я  выйсці  з  палаца,  як  убачыў

дзівоснае стварэнне. Лёгкае, як подых ветру, яркае,

як  золак  над  рэчкай,  яно  кружыла  над  маёй

галавой  у  блакіце,  далікатнае  і  нерашучае,

выбіраючы  сярод  безлічы  кветак  адну,  чые

гасцінныя пялёсткі прыветна расхінуліся насустрач

легкадумнаму госцю. І ў танцы сваім, віруючы між

струмянёў  працятага  сонцам  паветра,  яно  не

заўважыла імклівага ценю...

–  Матыля  з’еў  стрыж,  так?–  перапыніў

Лемантар.– Гісторыя пра гэта?



–  Каб  ты  не  быў  копія  твой  бацька,  я  б

вырашыў,  што  ты  сын  бухгалтара  з  Лікенбурга,–

цмокнуў  языком  лягарытмянін.–  Само  сабой,  яго

з’еў стрыж. Але гісторыя не пра гэта. Спрабуй яшчэ.

– Пра тое, што прыгажосць без сілы гіне. Альбо

пра тое, што галоднаму няма справы да прыгожага.

Альбо...  часам  мы  бачым,  як  гіне  тое,  што  нам

падабаецца,  але  не  можам  нічога  зрабіць.–

Лемантар глядзеў проста ў вочы чараўніку.– Альбо

вам падабаецца глядзець – і  не ўмешвацца ў ход

падзей. Гэта можа быць шмат пра што.

– Бяру заўвагу наконт бухгалтара назад,– Кальк

Улятар націснуў кнопку, спінка фатэля паднялася.–

Але распавядзі сваю гісторыю так, каб я адчуў твой

настрой, твае пачуцці. Каб я ўбачыў тваімі вачыма.

Ці табе ёсць што хаваць?

– Ды не,– адказаў юнак. Але сарамліва адвёў

вочы і апусціў галаву. 

Чараўнік  маўчаў,  тое  было  не  маўчанне

асуджэння, не маўчанне пагрозы. Лемантар скурай

адчуваў  крыху  паблажлівую  спагаду,  гэта  было

натуральна  і  зусім  не  крыўдна.  І  ён  наважыўся.

Заплюшчыў вочы, і пабачыў, адчуў наноў…

…Шэрыя  прыцемкі  і  крывавы  захад  над

Замоўнай пушчай, слёзы крыўды ў душы і галодныя

спазмы ў жываце. Як гэта брыдка – ісці ў нікуды і не



мець анічога, анікога свайго ў цэлым свеце. Бацька

выправіў яго, куды вочы глядзяць: рабі, што хочаш,

ідзі,  куды  пажадаеш.  А  ён  у  той  момант  жадаў

толькі  моцных,  надзейных  абдымкаў,  як  у

маленстве,  калі  ўпаў  быў  з  дрэва,  і  бацька

асцярожна  нёс  яго  ў  палац,  хаваючы  трывогу,

супакойваючы сына. Але ён вырас, і бацька сказаў,

што разам ім будзе цесна. Ну й няхай. А вунь тая

пачвара  ў  крывавым  небе  –  чаго  ёй  не  спіцца?

Мітусіцца,  заграбае  крыламі  аблокі,  цягне  шыю

ўніз, да зямлі. Мо шукае нешта? Чорт…  Так мне і

трэба.  Загледзеўся  на  цмока  –  ляжы  па  вушы  ў

калюжыне.  Аёй!  Гэй,  хто  тут  мяне  падсмальвае?

Чарвяк нейкі з крыламі... Не можа быць… Цмачанё?

Вось  каго  шукае  пачвара ў  небе  –  сваё  дзіця.  Во

зараз  наляціць,  пыхне  –  і  вэнджанымі  рэбрамі

патомнага князя павячэрае. Не? Фу, адляцела. Але

што ж мне з табой рабіць, ты ж акалееш тут. Я сам

тут акалею. Давай, браце, выбірацца... А, разумееш,

дзе  табе  лепей.  Вось  так.  А  то  спапяліць  мяне

спрабаваў. Цёмна, хоць вочы выкалі. Ну добра, за

пазухай  адагрэешся...  Мо  вярнуцца  ў  палац?  Не,

там  гэтыя…  зацкуюць…  Скажуць,  ну  вось,  хапіла

табе  паўдня  свабоды,  каб  нацешыцца…  Зноў

пачнецца  здзек.  Зноў  ён  будзе  не  прышый  –

прысцябай. Нічога,  не прападзе.  Як продкі  казалі,



пераначуем –  болей пачуем,  будзе  новы дзень  –

вырашу, што рабіць.

Лемантар нарэшце падняў вочы на чараўніка.

Той моўчкі кіўнуў: далей!

…Спыні вазіцца, чарвяк халодны. Божачкі,  які

пацешны. Матузок з крыламі. Ага, ты мяне з’ясі. Як

ты мяне з’ясі? Ах, смажаным. Не смяшы… Вось табе

і маеш! Быў зялёненькі кусцік – стаў абгарэлы бізун.

Ну вас, цмокаў. Выкінуць бы цябе куды падалей у

кусты.  Але  ж  пачаў  ратаваць  –  трэба  даводзіць

справу  да  канца.  Галоўнае,  каб  цмачыхі  дома не

было. Ціхенька прыйсці,  ціхенька сысці.  Што?..  Як

такое можа лётаць? Я ідыёт, чаго мне не хапала...

Бегчы  адсюль...  Авохці!  Прыгожая  пачвара,

ляжыць,  пысу выцягнула.  Сумуе...  Авохці!..  Войй…

Вось  дык  таран…  За  што,  скажыце...  вось  жа

прыгрэў  цмока  за  пазухай…  і  гэта  ж  трэба  –

кульмігнуўся  ў  самы  глог…  кашулю  раздзёр,

шчаку…  рэбры  хоць  не  паламала...  каралева...

таран  каралеўскі...  Што,  што  ты  ад  мяне  хочаш…

Ага,  прабачалася кошка,  што мышку з’ела.  Ды не

трэба мне ад вас нічога, жывым бы сысці. Жаданне.

Ну, ёсць адно… Ага, каралеўская ўдзячнасць: як ім

не па гбе, дык хвігу табе. Ну блазенства, сам ведаю.

Жаданне. Пажраць бы далі, жаданне...



Лемантар  стаміўся.  Здавалася,  нічога

складанага ў падрабязным пераказе падзей няма.

Чаму  ж  узмакрэла  кашуля  між  лапатак  і  нібыта

свінцом  налілася  галава?  Ён  зноў  зірнуў  на

лягарытмяніна: мо досыць?

–  Дзякуй,–  пасміхнуўся  той.–  Цікава

атрымалася. І што ж ты папрасіў у цмачыхі?

– Пакатацца,– хлопец сарамліва адвярнуўся.

–  Што?–  не  паверыў  вушам  чараўнік.–

Пакатацца? Якім чынам?

–  Ну,  як  на  цмоках  катаюцца...  Палятаць  па

небе, я ніколі не лятаў.

–  Вар’ят,–  чараўнік  адным  пстрыкам  расклаў

крэсла ў ложак і лёг, падклаўшы рукі пад патыліцу.–

Ты што, не ведаў, што цмокі могуць амаль што ўсё?

Грошы,  скарбы,  цуды  свету,  прынцэсу  скрасці,

горад спапяліць, валадаром краіны зрабіць...

–  Я  ўжо  быў  Валадаром.  На  тым  тыдні,–

заўважыў Лемантар.– Прынцэс ледзьве справадзілі

сёння.  Грошы  я  зарабіць  магу.  А  вось  пабачыць

свет,  як  яго  бачаць  птушкі,–  гэта  нешта

незвычайнае. Я сам гэтага не магу.  Не пад’есці ж

мне  прасіць  у  іх.  А  больш  ні  пра  што  тады  не

думалася. А вы б што папрасілі?

– У твае гады? Тады ў мяне і штаны былі адны,

а болей нічога не было. Каня папрасіў бы. Грошай.



Добрую  зброю.  Прыгажуню-спадарожніцу.  І

наесціся, хоць бы раз у жыцці.

– А цяпер?

– Цяпер тое, што могуць даць цмокі, мне ўжо

не трэба.

–  А  калі  б  можна  было  што  заўгодна,  нават

цуд?– Лемантар таксама лёг.

–  Цуд.  Чалавечае  жыцце  падкідае  цуды,–

сышоў  ад  адказу  стары.  Прыплюшчыў  вочы,  але

спахапіўся:– Не засынай, я табе абяцаўся перавязку.

Хлопец расчаравана ўздыхнуў.

–  Бацьку  паклікаць,  каб  падзьмухаў?–

спагадлііва спытаў Улятар.

Лемантар  прыгадаў,  як  аднойчы  бацька

падзьмуў  яму  на  пабітую  каленку,  і  боль  тут  жа

прайшоў. Не, гэтым разам так не атрымаецца, дык

навошта  хваляваць  Вялікага  Князя  з-за  рознай

лухты…

– Навошта яму ведаць. Перажываць будзе.  Я

чуў, як у яго рука ўздрыгвала штораз, як бутэльку да

шклянкі  нёс.  Шкло  звінела,–  Лемантар

зморшчыўся.– Прысохла павязка...

–  Размочым,–  чараўнік  хутка  выцягнуў

патрэбныя рэчы з куфэрка.– Гатовы?

Ён  сабраўся  з  сілай  і  кіўнуў,  рыхтуючыся  да

горшага. Але боль сціх амаль адразу, і крыві гэтым



разам  не  было.  Лемантар  зашыўся  пад  коўдру,

толькі вочы сонна сачылі за Улятарам.

–  Зажывае,  бы  на  сабаку,–  задаволена

зазначыў чараўнік, паліваючы спіртам і праціраючы

хірургічныя  прылады,  склаў  памыты  інструмент  у

куфэрак.–  Засынай.  А  наконт  таго,  што  сапраўды

хацеў бы... Сына гадаваць. Ці ўнука. Такога, як ты.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.

- Валадару,  ля  брамы  пасольства  з

Лягарытмы,– даклаў эН. 

Навука  рыўком  сеў  на  ложку.  За  вакном

ледзьве  шарэла  раніца.  Прынесла  ж  нялёгкая  ў

такую  рань!  Мінулай  ноччу  зусім  не  спаў,  не

меркаваў  падымацца  так  рана,  ды  нічога  не

паробіш. 

Можна  было  б  загадаць,  каб  някліканых

гасцей пасадзілі чакаць унізе, прыставіўшы ахову, а

самому заваліцца на іншы бок, але ведаў Навука:

цяпер не  засне.  Можна было б  і  наогул  выгнаць

дэлегацыю  прэч:  ніхто  не  ўзгадняў  з  ім  візіт.  Ды

Навука і ў маладосці не дазваляў сабе такога: лічыў

хамскія  паводзіны  ды  самадурства

недапушчальнымі  для сябе.  Забіць ворага  ў  баі  –



так.  Зневажаць  першым  –  не.  Навучыўся  гэтаму

яшчэ ад бацькі. 

Прамова14 мог быць жорсткі з сынам, калі той

надумляўся  ўзбунтавацца  супраць  бацькоўскага

загаду. Цвяліў малых без жалю, каб сыны не раслі

прастакутнымі, дый каб не гублялі твар з-за рознай

лухты. Падрослых дзяцей бязлітасна крытыкаваў за

памылкі  ды промахі.  Але ніколі  ніводнага  з  іх  не

абразіў. А, перадаўшы ўдвая маладзейшаму за яго

сыну  пасад,  не  ставіў  пад  сумнёў  ягоную  волю,

нават  калі  малады,  гарачы  Навука  лез  на  ражон

сам, спрабуючы даказаць бацьку, што не горшы за

яго. 

Дык  тое  між  бацькам  і  сынам.  З  чужымі  ж

маўляндскія  Валадары  трымаліся  гасцінна,  хіба

толькі госць парушаў правілы прыстойнасці першы.

Тады гаспадар нядоўга трываў: у Пісьменску, казалі

Разоркі, шырокія дзверы ды стромыя сходы. 

У  кніжным  свеце  ведалі:  угнявіць  Вялікага

Князя  не  тое,  каб  проста.  Але  правакаваць  яго  –

сабе даражэй. Выляціш з палаца ў адзіны момант:

Адвечны  Летапіс  ды  Агністы  Прамень  імгненна

слухаюцца  Валадара.  Асабліва  ж  настырным  ды

нявыхаваным – зрэдчас такія завітвалі ў Пісьменск

14 Вялікі князь Прамова Разорка – бацька Вялікага князя Навукі, 

патомных князёў Зборніка ды Фаліянта.



–  могуць  прапанаваць  для  пачатку  расчыніць

дзверы ілбом.

Але, апроч ранняга з’яўлення – а папраўдзе, у

звычайныя  дні  а  палове  на  дзявятую  ён  ужо

паспяваў прагуляцца дый снедаў – госці этыкету не

парушылі. Нагоды даваць волю княскаму гневу не

было, і Навука ўздыхнуў:

– Запрашай. І маршалка зычных пакліч.

Сшытак  з’явіўся  праз  хвіліну:  паспеў  ужо

падняцца.

–  Прыцягнуліся  чэрці  лягарытмянскія.

Пабудзеш  тут,  паслухаеш.  Калі  мне  трэба  будзе

адлучыцца,  прасочыш за імі,–  князь раздражнёна

абцягнуў кашулю, накінуў на плечы сурдут.– Каб на

іх ліха, прыпёрліся ні свет ні зара.

– Валадару, я не казаў вам... можа, і дарма...

Аркуш па вяртанні пісаў у Лягарытму, а ўчора яму

прыйшоў  адказ,–  Сшытак  угнуў  галаву.–  Яго

выклікаюць сведкам на суд... 

–  Гэта  потым,–  перапыніў  сына  князь,  бо  ў

дзверы пагрукаліся.

– Калі  ласка,– прамовіў ён не больш ветліва,

чым сказаў бы “ідзі да чорта”. У дзвярах паказаліся

лягарытмяне. Пяць чалавек, а два – ён пабачыў у

вакно– засталіся пры чорнай карэце.



Апранутыя  ў  чорнае,  госці  глядзеліся  зграяй

груганоў. Галоўны, нізкарослы каржакаваты вусач з

чырвоным носам, ступіў да стала.

– Вітаю Валадара Вялікага княства Маўляндыі.

–  Вітаю  пасланніка  Рэспублікі  Лягарытма,–  у

тон адказаў Навука.– Чым абавязаны візіту?

–  Вялікі  Княжа,  наколькі  нам  вядома,

пазалетась вы падпісалі  міжнародную канвенцыю

пра  сумесны  міжнародны  вышук  асабліва

небяспечных злачынцаў, - працягваў вусач.

– Падпісваў,– мусіў пагадзіцца Навука. 

– Прашу азнаёміцца з гэтым лістом,– жаўнер

працягнуў князю скрутак.

–  Маршалак,  прачытайце,–  стары  князь

перадаў сыну паперу.  Ён здагадаўся,  што будзе ў

лісце, і думка ягоная шукала выйсце. Шукала ды не

знаходзіла...

–  Патрабуем  выдаць  Вышэйшаму  Трыбуналу

Рэспублікі Лягарытмы былога Вярхоўнага Чараўніка

Лягарытмы  Калька  Улятара,  у  дачыненні  якога

распачата  судовая  справа,–  хутка  прачытаў

Сшытак.– Старшыня Трыбунала Эталон Крукапіс.

– Мы ведаем, што згаданая асоба ў Пісьменску

і карыстаецца з вашай гасціннасці,– дадаў вусач. –

Просім судзеяння…



–  Дон  Тэрцыа,–  Навука,  якога  дзяржаўныя

справы  часам  заносілі  і  ў  Лікенбург15,  нарэшце

прыпомніў  імя  пасланніка,  а  той  ад  нечаканасці

здрыгануўся.–  Я  зразумеў  вашую  справу.  Але  ў

Валадара Маўляндыі свае законы, найперш законы

гасціннасці.  Вы пераадолелі няблізкі  шлях. І  зараз

самы час паснедаць. 

–  Мы  не  хацелі  б  затрымлівацца,  Вялікі

Княжа,–  падобна  было,  што  пасланнік  зусім  не

рады  прапанове  гаспадара  і  марыць  хутчэй

пакінуць кабінет.

– Паверце, гэта адыме няшмат часу, няма пра

што  гаварыць,–  настаяў  князь.–  Маршалак,

праводзьце  гасцей  у  сталоўку  і  аддайце

распараджэнні.

–  Так,  Валадару,–  Сшытак  адчыніў  дзверы,

лягарытмяне выйшлі.

Перавязка прайшла лёгка, але слёзы беглі па

шчаках Лемантара. Хлопец  марна спрабаваў сцерці

іх рукавом, ды спыніцца не мог.

–  Намучыўся,  небарака,–  паспагадаў  Кальк

Улятар,  кашчавыя  пальцы  ўскудлацілі  светлыя

валасы.– Сёння ўвечары чапаць не трэба, а заўтра

хай Марцін прамые і мазь прыкладзе дзеля хуткага
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гаення. Ну, хопіць ўжо. А то зараз бацька прыйдзе.

На, гэта тваё.

Лемантар  узяў  Сімвалы.  Камяні  халодна

зіхцелі ў далоні.

– Бацька не мусіць вас выдаваць. Вы на нашай

зямлі,– юнак шмаргануў носам.

– Патомны князь, а насоўкі не маеш,– чараўнік

скінуў  старыя  бінты  ў  сметніцу.–  На  тое  ёсць

міжнародная  канвенцыя  пра  вышук  злачынцаў.  І

твой бацька яе падпісаў. І правільна зрабіў. Добрай

раніцы, княжа.

– Ні халеры яна не добрая, тая раніца,– Навука

спыніўся  ў  парозе.  Сорам,  шкадаванне,  туга  –

такога выразу твару Лемантар у бацькі не бачыў ні

разу.

– Кінь пераймацца. Беражы сэрца, табе яшчэ

малодшага  ў  людзі  вывесці  трэба,–  амаль

прыкрыкнуў чараўнік. 

–  Бяры  Сімвалы  і...–  Валадар  Маўляндыі  не

скончыў  фразу.  Кальк  Улятар  спыніў  яго  сумнай

усмешкай.

– Я думаў пра гэта ўсю ноч. Але не. Зноў ды

зноў  пражываць  гэты  дзень  –  даруйце,  сыты  з

першага разу. А вось паснедаць не адмоўлюся. Калі

канвой пачакае.



–  Куды  ім  падзецца,  пачакаюць,–  працадзіў

скрозь зубы князь і выйшаў.

Лемантар  накрыўся  коўдрай  з  галавой,

учапіўся  зубамі  ў  падушку,  але  плечы  ўздрыгвалі

раз за разам.

–  Кінь,  хлопча,  браты  цвяліць  будуць,–

чараўнік  падышоў  да  вакна.–  Краявіды  ў  вас  –

глядзеў бы ды глядзеў.

2.

 –  Валадару,  мы  не  можам  долей

затрымлівацца,  шлях  у  Лікенбург  няблізкі,–  Дон

Тэрцыа  глядзеў  спадылба  на  князя  і  гадаў,  дзе

зараз Кальк Улятар.

– Я прашу ў  вас толькі  гадзіну.  А  потым мае

артэфакты перанясуць вас у Лікенбург. 

Гэта была не просьба і не спроба пераканаць.

Гэта быў загад, і Дон Тэрцыа злаваў і шкадаваў, што

выклікаўся  арыштоўваць  чараўніка.  З  Лікенбургу

місія  падавалася  прасцейшай.  Мо  таму,  што  не

бачыў ён грознага Валадара іначай, як тонкім, хоць

і валявым, дыпламатам, трапныя выслоўі якога тут

жа  браў  у  свой  лексікон  Першы  Прамоўца

Прапорцый  Працэнтус,  які  таемна  захапляўся

маўляндскім  красамоўствам  ды  прыгожым

пісьменствам. 



Зараз жа звер быў у сваім логаве,  і  не трэба

быць  правідцам,  каб  адчуваць,  наколькі  вузкая

мяжа гасціннасці аддзяляе твар старэйшага афіцэра

паліцыі  ад кулака ягамосці.  Выглядала,  што місію

выканаць не ўдасцца: Валадар, відавочна, здаваць

чараўніка не жадаў і цягнуў час. І ўсё ж Дон Тэрцыа

не збіраўся лёгка здавацца.

 –  Вялікі  Княжа,  калі  вы  надумалі  наладзіць

згаданай асобе ўцёкі, я мушу папярэдзіць вас...

–  Дон  Тэрцыа,–  перапыніў  Навука  амаль

шэптам,  схіляючыся  над  пасланнікам.–  Я  шаную

вашую высокую місію,  але  прашу ўлічваць,  што ў

маім доме стромыя лесвіцы і шырокія дзверы, і не

варта  спрабаваць  асабіста  пераканацца  ў  межах

гасціннасці князёў Маўляндыі!

– Даруйце, Валадару, мы спадзяемся на вашае

слова і чакаем за брамай,– Дон Тэрцыя палічыў за

лепшае  пакінуць  абедную  залю  разам  са  сваімі

спадарожнікамі.

Аднекуль збоку падышоў Сшытак.

–  Што  казалі  без  мяне?–  адрывіста  спытаў

Вялікі  Князь.  Па  магутных  плячах  хваляй

перакаціліся цягліцы.

–  Казалі,  што  вы  цягнеце  час,  каб

перашкодзіць  ім.  Я  адказаў  ім,  што  вы  маглі  б

перашкодзіць  за  долю  секунды,  але  Валадары



Маўляндыі  не  парушаюць  свайго  слова,  –  сын

ніколі не бачыў бацьку ў роспачы. Не, Валадар не

згубіў  кантроль  над  сабой.  Але  болю  схаваць  не

мог: выдавала крывая ўсмешка, глыбокая складка

між броваў…

–  І  гэта  праўда.  Але  тут  я  мог  ахвяраваць  і

словам. Ён сам не захацеў.

– Дазвольце спытаць,  тата,–  Сшытак пачакаў,

пакуль  бацька  зірне  на  яго.–  Чаму  вы  так

спачуваеце яму? Ён трымаў нас у турме, паляваў на

Лемантара, прынёс вайну ў Літарава... Як ён можа

вам падабацца?

–  Я  проста  зразумеў,  навошта  ён  гэта  рабіў.

Можа,  я  рабіў  бы  на  ягоным  месцы  нешта

падобнае. Шчыра кажучы, я і сам у тым вінаваты.

Проста выслухаць, проста не спяшацца. Гэта бывае

так важна. Ты паснедаеш з намі?

– Так, Валадару. Аркушу перадаць ваш загад?

–  Гэта  не  загад,  сыне.  Зрабі,  як  сам  хочаш.

Арганізуй, хай прынясуць да Лемантара.

3.

Дон  Тэрцыа  хадзіў  пад  сцяной  сюды-туды  і

сцішана лаяўся скрозь зубы на кожным развароце.

–  Пыхлівы  маўляндскі  князёк!  Чорт  стары!

Гасціннасць Валадара Маўляндыі!..  Прападзіце вы



ўсе! Ідыёт, на што я падпісаўся? Хай бы Працэнтус

сам...  Піфагоравы  штаны!  Шырокія  дзверы  й

стромыя лесвіцы...

–  Ідуць,–  прамовіў  нехта  з  канвойных.–  А

прайшло сорак сем хвілін трыццаць секунд…

– Чакай радавацца.  Вось  зараз ён  за  дзверы

выйдзе – і  знікне. А князь толькі рукамі развядзе,

маўляў, я сваю справу зрабіў, а гэта ён ад вас уцёк,–

вусач праз шчыліну  ў  прачыненай браме глядзеў,

як ідуць чараўнік і Навука з сынамі.

–  Павучышся  кіраваць  Летапісам?–  спытаў

Навука  малодшага  сына.  Юнак  адчайна  затрос

галавой.– Добра, я сам. Я не спазніўся, панове?

Ніхто  з  чужынцаў  не  адважыўся  адказаць.

Напружаныя  постаці  чакалі.  Яны  ведалі,  на  што

здатны чараўнік Кальк Улятар, і не верылі ў мірную

развязку.

–  Дон  Тэрцыа,  вітаю!  Як  вашая  жонка?  Як

дзеткі?–  ветліва  і,  далібог,  прыязна  спытаў

чараўнік.

–  Дзякуй  Богу,  усё  з  імі  добра,–  змрочна

працадзіў праз зубы лягарытмянін.– Мігрэні да яе

не вярталіся, і язва мая зажыла. І дзеці здаровы. І

конь не кульгае.  І  кот ловіць мышэй, і  ўсё ў маім

жыцці  было  добра,  пакуль  я  не  выклікаўся

падмяніць Трыгона і ехаць па вас.



–  Усё  і  будзе  добра,–  лагодна  абяцаў

чараўнік.– А чаму Трыгон...

– Ён сказаў, што хай яму лепей нагу адрэжуць,

але  арыштоўваць  вас  ён  не паедзе,–  Дон Тэрцыа

кусаў  вусы,  але  марна  спрабаваў  схаваць  думкі.

Нібыта  нехта  прапароў  мех  знізу,  і  крупы

нястрымна пасыпаліся долу.– Чараўнік, прашу вас,

паводзьцеся разумна.

–  Дзеля  вашай  язвы  –  клянуся,  я  прыбуду  ў

Лікенбург  з  вамі,–  чарцяняты  бліснулі  ў  вачах

старога,  але  ніхто  не  адважыўся  перапытаць,

наколькі далёка працягнецца гэты абяцанак.

Кальк  Улятар  азірнуўся  на  маўляндцаў.

Лемантар  сціснуў  кулакі  і  глядзеў  кудысці  ўбок.

Сшытак  і  Аркуш,  аднолькава  склаўшы  рукі  на

грудзях, напусцілі на сябе абыякавы выгляд. Вялікі

Князь  сустрэў  ягоны  погляд  апошнім  пытаннем  у

вачох: не перадумаеш? І чараўнік ледзьве заўважна

паківаў галавой: не перадумаю.

–  Навука,  скончым  гэтую  справу,–  Амаль

весела  прамовіў  Кальк  Улятар.–  Малы,  не  сумуй.

Лікенбург, судовы палац.

Лемантар прымусіў сябе павярнуцца да бацькі

і засяроджана сачыў, як Вялікі Князь упраўляецца з

Летапісам,  разгортвае  карту,  паказвае  яму

Лікенбург, Дэль-Арыфму, Дробы... У апошні момант



зірнуў  на  старога  чараўніка.  А  той  чакаў  ягоны

позірк с цёплай усмешкай. І падміргнуў, перш чым

уся група знікла.

–  Згарніся,–  загадаў  Навука.  Камяні  сталі

камянямі.–  Насамрэч  можна  іх  зусім  не

разгортваць.  Калі  прывыкнеш,  то  адной  думкі

дастаткова,  каб  перанесціся  ў  добра  знаёмае

месца. Дакрануўся, нават праз вопратку, падумаў –

і ты там. Паказаць?

–  З  вашага  дазволу,  Валадару,  я  лепей  бы

прагуляў  да  рэчкі.  Адзін,–  апусціўшы  галаву,

прамовіў Лемантар. Разуменне, што бацька нічога

не  змог  зрабіць,  каб  абараніць  чараўніка,  было

невыносным. Але і папракнуць Валадара ён не мог.

Слова  Валадара  –  закон,  рашэнні  ягоныя  не

аспрэчваюцца.

– Доўга не баўся, каб не ператаміўся,– Навука

зірнуў  на  старэйшага  сына.  Аркуш  незаўважна

кіўнуў.

4.

Як  толькі  кусты  ўсталі  сцяной  між  ім  і

Пісьменскам,  Лемантар  прыспешыўся  і  праз

некалькі хвілін быў ля брамы А. Шэрая сцяна стаяла

непахісна.  Юнак  напружыўся,  штурхнуў  з  усіх  сіл.

Нічога.



–  Маршалку,  навошта  вы  тут.  Вам  нельга

пакідаць  кніжны  свет,–  на  сцяжынцы  стаяў  Ў,

паднятыя ручкі нервова напружыніліся. 

–  А вам, літарам,  можна?– Лемантар схіліўся

над жаўнерам.– Скажы, як вы гэта робіце? Навучы.

– Княжа, даруйце, я не ведаю. Гэта брама А,–

развёў ручкамі зялёны Ў.

–  Значыць,  дзесьці  ёсць  брама  Ў?  А  іншыя

брамы? А  хто  ведае  –  А?– юнак сыпаў пытанямі,

але  небарака-жаўнер  не  мог  адказаць  на  іх.–  Ты

можаш паклікаць праз браму Ахоўніка Мсціслава?

Ў, дзеля мяне?

– Я не ведаю! Ніхто такого не рабіў! Я не хачу

нават  спрабаваць!  Мінулы  раз  праз  людзей  з

сапраўднага  свету  пачалася  вайна,–  выпаліў  на

адным  дыханні  Ў  і  дадаў:  –  Вяртайцеся,  княжа,

іначай я пайду і скажу Валадару, што вы задумалі.

–  Вайна?  З  кім  вайна?  І  што  мусіць  ведаць

Вялікі  Князь?– Аркуш добра чуў усю размову, але

выйшаў з-за  кустоў  з такім выглядам,  нібы толькі

падышоў. Лемантар змрочна сустрэў позірк хітрых

чорных вачэй.

– Гэтая размова не для вашых вушэй, браце!

–  А  што,  калі  я  ведаю,  як  звязацца  з

сапраўдным светам?– пасміхнуўся Аркуш.



– Дык напішы пра гэта ў Лягарытму,– з агідай

прамовіў  юнак,  дэманстратыўна  скіроўваючыся  ў

бок Пісьменска.– Можа, медаль атрымаеш.

–  Шкада,  што  ты  не  на  маім  баку,  братка,–

дагнаў  яго  спакойны  голас  Аркуша.–  Падумай,  ці

трэба табе такі вораг, як я.

Ля пакоя Лемантара перастрэў Сшытак.

– Як пачуваешся?

– Раней цябе гэта так моцна не турбавала. Што

вам абодвум ад мяне трэба?– напружыўся юнак.

– Мы ўсё ж такі сям’я,– Сшытак працягнуў руку,

каб пакласці брату на плячо, той зрабіў крок назад.

–  Месяц  таму  мы  не  былі  сям’ёй?  Што

памянялася  зараз?  Навошта  табе  прыдурак

Лемантар?

–  Спакойна,  браце!–  Сшытак  падвысіў  голас,

але тут жа загаварыў ціха.– Я хачу,  каб ты ведаў.

Мяркуючы ехаць у Слоўнік, бацька напісаў паперу,

што ў выпадку чаго Валадаром Маўляндыі буду я.

–  Віншую,  браце,–  гэтак  сама  ціха  і  сур’ёзна

адказаў Лемантар.– Цяпер я разумею, чаго да мяне

лепіцца Аркуш. Будзь спакойны. Воля Валадара для

мяне закон. Я табе не заступлю.

Ён замкнуўся ў пакоі і лёг. Галава балела, лезлі

брыдкія думкі. Чаму Сшытак, а не Аркуш? Адзін за

другога  не лепшы, але Аркуш старэйшы – хай на



некалькі хвілін. А яму што рабіць, калі Валадаром

стане Сшытак? Давядзецца слухацца, больш за тое

– падпарадкоўвацца. Але ж гэта не бацька. Гэтаму

чорт  ведае  што  можа  ў  галаву  прыйсці  –  і  тады

таксама  слухацца?  А  як  жа  Аркуш?  Як  яму

пагадзіцца з такім рашэннем? 

Міжволі Лемантар задумаўся, з кім застанецца

ён, калі Сшытак урэшце стане Валадаром, а Аркуш

гэта  вырашыць  аспрэчваць.  Як  жа  ён  не  хацеў

выбіраць паміж імі! 

І  яшчэ  адна  думка  вярэдзіла  душу:  Сімвалы

прызналі  яго  Вялікім  Князем  і  Валадаром

Маўляндыі.  Каб  бацька  не  вярнуўся,  гэта  б

засталося  так.  Але  ж  Вялікі  Князь  Лемантар  не

складваў з сябе валадарства,  не адцураўся трона.

Ніхто  не  патрабаваў  гэтага  ад  яго.  Проста,

вярнуўшыся  ў  Пісьменск,  усе  зрабілі  выгляд,  што

нічога такога не адбылося. Але як яно мусіла быць

паводле закону? І  каго цяпер лічыць за Валадара

Адвечны  Летапіс?  Яго,  непаўналетняга

непісьменнага дурня, ці ўсё ж бацьку?

Лемантар  аж  застагнаў  скрозь  сцятыя  зубы.

Хоць  бы бацька  жыў  яшчэ  доўга-доўга!  Тады ўсё

будзе добра. Бацька з чым заўгодна справіцца…

ГЛАВА ШОСТАЯ



1.

–  Чаго  сумны,  сын?–  князь  Навука  ўбачыў

Сшытка ў нішы ля вакна.– Ці паглядзеў, што там з

падаткам на дарогі?

–  Падатак  на  дарогі  сябе  не  апраўдвае.  У

кожны  момант  можам  яго  скасаваць.  У  кожным

разе, на рамонт і блізка не хапае.

– Чаму так?

–  Бо  ніхто  па  нашых  дарогах  не  едзіць.  А

зборшчыкі  казне  каштуюць  нятанна.  Яны  толькі

самі  сябе  і  акупляюць.  Я  думаю,  трэба  перадаць

гэты  падатак  мясцовым  уладам.  Хто

добраўпарадкаваў, таму і грошы браць. Усё роўна

саматужна рамантуюць час ад часу.  А  так  будуць

ведаць: на казну не спадзявайся. Вядома, могуць і

раскрасці.  Але  плёну  больш  будзе.  Толькі  кошт

адзіны па краіне ўсталяваць.

–  А  нічыйныя  дарогі  –  праз  Пушчу  –  хто

даглядаць  будзе?  І  грошы  браць?  –  скептычна

прымружыў вока бацька.

–  Мядзведзі,  Валадару,  хто  ж  яшчэ,–

асцярожна пасміхнуўся Сшытак.– Там зусім ніхто не

цягаецца. Трэба раз на год ладзіць праверку, што

там ды як,  калі  размыла ці  заваліла  –  паправіць.

Але ж гэта і не кожны год здараецца.



– Аддаць мясцовым уладам… Так і нам з табой

давядзецца  за  праезд  плаціць,–  пацвяліў  Вялікі

Князь.

– Дык і наш воз каляіну разбівае, ці не так?–

Сшытак адчуў, што бацька прызнае ягоную рацыю, і

павесялеў.

–  Добра,  заўтра  палічы,  наколькі  менш

паступіць у казну грошай, тады абмяркуем. Народу

адмена  цэнтральных  падаткаў  заўсёды

падабаецца, але кантроль на месцах патрэбны. Ты

вячэраў?

– Яшчэ не паспеў.

– Мо складзеш мне кумпанію?

–  Так,–  Сшытак  пайшоў  поруч.–  Бацька,

скажэце...  Калі  вас  дзед  Прамова  на  сваё  месца

прызначыў...  Гэта  ж  было  нечакана  для  вашых

братоў? Вы ж трэці сын...

– Мякка кажучы, нечакана,– Валадар адчыніў

дзверы,  прайшоў,  прытрымаў.–  Яны здагадваліся,

што так можа стацца. Скажам, усё да гэтага ішло.

Але адна справа – здагадвацца, і зусім іншая – калі

акажашся перад фактам, што Вялікі Князь – не ты, а

твой малодшы брат. А што, наш дарагі Аркуш ужо

пляце інтрыгі?

– Пакуль што Лемантара хоча звабіць на свой

бок.



– Адкуль ведаеш?

–  Сам  паспрабаваў  тое  самае  зрабіць,–

прызнаўся сын.– Сказаў малому, што вы мяркуеце

мяне  спадкаемцам  зрабіць.  А  Лемантар  і  кажа:

цяпер ясна, чаму Аркуш да мяне лепіцца. Можа, я

дарма яму сказаў?

– Твой брат,  табе вырашаць. Калі ў Валадара

шмат дзяцей – гэта добра, бо ён не застанецца без

нашчадка.  А  вось  калі  ў  Валадара  –  асабліва

маладога – шмат братоў... бывае па-рознаму. 

– А чаму дзед сам сышоў? Мог жа да смерці

кіраваць.

– Тады я б да сёння сваёй чаргі чакаў. А кіраваў

бы Фаліянт,– пасміхнуўся стары.

– Вы свайго бацьку пераканалі?

– Я сказаў бы, што я на яго ціснуў. І  не адзін

год,–  Навука  ўважліва  глядзеў  на  сына.–  І  не

шкадую, што дамогся свайго.

– А браты? Вы ж з імі нават не бачыцеся ўжо

колькі год. Я б так не змог. Я заўсёды ведаў, што я

не адзін, а колькі дзён таму адчуў, што адзін...

– Чалавек усё жыццё адзін. Нараджаецца сам,

памірае сам.  Двое на адным троне – гэта  падзел

краіны, гэта можа скончыцца кепска для дзяржавы.

Адзін  Валадар,  адна  воля,  адна  адказнасць.

Непадзельная.  Калі  адчуваеш,  што  цяжар  не  па



табе  –  сыходзіш,  перадаеш  далей.  Брату.  Сыну.

Можаш і хочаш – ідзеш да канца. А мае браты… тут

крыху іншая гісторыя. Не праз пасад мы разышліся.

Дый  не  асабліва  разышліся,  проста  кожны  сваім

жыве.

Сшытак  хацеў  нешта  яшчэ  спытаць,  але

сумеўся.

– Кажы,– падбадзёрыў бацька.

– А вам быць Валадаром падабаецца?

– Кіраваць? О, так. Мне гэта падабаецца. Гэта

вялікія  магчымасці.  Вось  мы  з  табой  напішам

паперку, а ў выніку зменяцца лёсы людзей, літар,

ды ўсёй краіны. Не ўзважыш як след, паспяшаешся

– бяда. Прамарудзіш – згубіш.

– Вы думаеце, у мяне атрымаецца?

–  Падвучышся  крыху.  Але,  у  выпадку  чаго,  і

зараз  справішся.  Абачлівасці  табе  стае,–

падбадзёрыў бацька.

– Лемантар не справіўся,– прамовіў Сшытак.–

Уліпнуў, як муха ў саладуху.

–  Папраўдзе,  абышлося  не  горшым  чынам.

Уласна, толькі ён сам і  пацярпеў, панабіваў гузоў,

разгубіўся  крыху.  Хоць,  каб  нехта  скарыстаўся  з

ягонай недасведчанасці, Маўляндыі магло б ужо не

быць. 

Навука памаўчаў крыху і працягваў:



–  Думаю,  наконт  Лемантара  ты  можаш  не

турбавацца: супраць маёй волі ён не пойдзе. А вось

пасябраваць з ім было б добра і для цябе, і для яго.

Дарослыя людзі не мусяць сабачыцца.

– Ён сёння хацеў сысці ў сапраўдны свет. Праз

браму А. Мне Ў распавёў.

–  Відаць,  быць  старэйшым  братам  яму

даспадобы  больш,  ніж  малодшым,–  заўважыў

Вялікі  Князь.– Але вы з Аркушам – кожны з вас –

можаце гэта выправіць, калі шчыра захочаце.

2.

Першы Прамоўца, Старшыня Рады Лягарытмы

Прапорцый  Працэнтус  горка  шкадаваў,  што

выклікаў  да  сябе  Вярхоўнага  суддзю.  Суддзя

Крукапіс,  дробны,  у  доўгай,  крывавага  колеру

мантыі смерчам віраваў па кабінеце. Рудыя валасы

развяваліся, зялёныя вочы гарэлі агнём.

–  Страта!  Вось  адзінае  вартае  пакаранне  за

здраду Лягарытме!

–  Паслухайце,  Крукапіс,  размова  ідзе  пра

перавышэнне  службовых  паўнамоцтваў.

Выкарыстанне ў асабістых інтарэсах трыццаці двух

жаўнераў.  Якая  здрада?–  крывіўся  Першы

Прамоўца.– Ён нават асабіста лекаваў параненых.



–  Працэнтус,  вы  патураеце  злачынцу!–  кіпеў

суддзя.– Ён быў у змове з маршалкамі Маўляндыі!

Нават  арыштавалі  яго  ў  Пісьменску!  А  ліст

старэйшага сына Вялікага Князя?

–  Патомны князь  Аркуш скардзіцца,  што  іх  з

бацькам  на  загад  Калькі  Улятара  пратрымалі  ў

турме.  За  доказ  змовы з  чараўніком гэта  смешна

лічыць!–  трымаўся  свайго  Працэнтус.–  З  такім

падыходам кожнага можна шыць у здраднікі, хоць

мяне, хоць вас!

–  А  захоп  пад  поўны  кантроль  Вярхоўнага

Камандуючага Трыгона? Гэта падрыхтоўка ваеннага

перавароту!  Асабістымі  паслугамі  ён  падкупіў

палову  Рады,  тыя  нават  не  хацелі  галасаваць  за

пачатак следства! Кальк Улятар – самы небяспечны

вораг  Лягарытмы,  і  я  змагу  гэта  даказаць!–  не

сунімаўся суддзя.

–  Ён  працаваў  дзеля  Лягарытмы  чатырыста

год. Ніводнага разу не прасіў нічога за сваю працу!–

Прапорцый  усім  буйным  целам  штангіста  навісаў

над дробным суддзёй.

– А што яму было трэба? У яго ўсё было: слугі,

званні,  пашана,  недатыкальнасць!  Ды  за  апошнія

сто  год ён толькі  раз’язджаў  па кніжным свеце і,

прадстаўляючыся  надзвычайным  паўнамоцным

паслом, п’янстваваў з кіраўнікамі суседніх краін! А



цяпер  ён  захацеў  абсалютнай  улады  над

Лягарытмай  і  стаў  падбіраць  усе  ніткі  пад  сябе  і

адпрацоўваць  сцэнар  ваеннага  перавароту!–

Крукапіс аж падскокваў ад узбуджэння.

–  Ён  вырашаў  міжнародныя  канфлікты!

Успомніце, колькі біўся Міністр замежных спраў з

Геаметрамі за права супольна кіраваць правінцыяй

Трыганаметра?  Кальк  Улятар  вырашыў  гэтую

спрэчку,  іначай  магла  пачацца  Другая  вайна

Арксінаў,– прыгадаў Прапорцый Працэнтус.

–  Было  гэта  даўно  і  няпраўда!  Заслугі

двухсотгадовай  даўніны,  сведкі  якіх  адно

маўляндскія  летапісцы.  А  вы  гатовыя  яго  зараз

апраўдаць і адпусціць! Але я не дапушчу падобнага

ціску  на  Высокі  суд!  Нам  лепей  скончыць  гэтую

размову!

Суддзя вылецеў з кабінета спікера. Працэнтус

цяжка апусціўся ў крэсла.

– Крыважэрны шашок!

– Пане Прапорцый,  што новага?–  Функцыюш

Трыгон за апошнія некалькі  дзён ссівеў дарэшты:

валасы  і  вусы  пабялелі.  Таму  ён  пафарбаваўся  і

выглядаў маладзейшым за свае амаль пяцьдзясят.

– Сядзь, Функцый, дай аддыхацца,– Працэнтус

наліў сабе вады.– Гэты свет звар’яцеў.

– Заўтра будзе паседжанне?



– Закрытае  паседжанне!  Закрытае,  Функцый!

Толькі ён, падсудны ды сакратар.

– На халеру яму тады падсудны? Хай прынясе

гатовую паперку з судовым рашэннем, косінус яму

ў  тангенс!–  Трыгон  плюхнуўся  ў  крэсла.–  Якое

абвінавачванне ён выстаўляе?

– Дзяржаўная здрада.

–  Што?–  Трыгон  падскочыў.–  Шэсць  тысяч

шэсцьстот  шэсцьдзясят  шэсць   чарцей!  Гэта  ж

страта! За што? За трыста дзевяноста дзевяць год

дзесяць  месяцаў  і  адзінаццаць  дзён  бездакорнай

службы?

–  Ну,  не  такой  ужо  і  бездакорнай,–

паморшчыўся Прапорцый Працэнтус.– Хапала нам

праблем з ягоным самадурствам, дый хам ён, якіх

мала...

– Страта, Прапорцый!– паўтарыў Трыгон.– З-за

такой лухты асудзіць чалавека на смерць?

– Я ніяк не магу паўплываць на рашэнне суда.

Незалежны суд нікому не падпарадкоўваецца. І так

павінна быць, падабаецца нам з табой гэта, ці не!

Урэшце,  смяротнае  пакаранне  зацвярджае  Рада,

яшчэ  не  ўсё  страчана,–  Працэнтус  ужо  авалодаў

сабой,  нават  рука  з  графінам  не  трымцела,

напаўняючы шклянку.– На, выпі вады. Павер, я сам,

аднаасобна, нічога не магу...



– Затое я магу!– раз’юшыўся Трыгон.– Я выб’ю

яму мазгі,  і  ягоны намеснік  на радасцях і  мяне,  і

чараўніка апраўдае, піфагоравы штаны!

–  Не  апраўдае.  Намесніку  трэба  будзе

лютаваць  і  паказваць,  што  ён  не  горшы  за

папярэдніка.  Кожны наступны з  іх  жахлівейшы за

папярэдняга, так і дакаціліся. Божа, як добра жыць

пры дыктатуры! – закаціў вочы Першы Прамоўца. –

Колькіх  сумленных  людзей  можна  асабіста

выбавіць з турмы, калі ты сам вышэйшы за закон! А

колькіх пасадзіць...

– Не жартуй так. Суд мусіць быць незалежным.

Проста  суддзяў  трэба  прызначаць  нармальных!–

Трыгон нагбом выпіў ваду і загаварыў з горыччу.– Я

бачыў старога здалёк. Падысці не змог, бо Тэрцыа

хутчэй павёў яго ў турму. Але ж гэты шашок можа

забараніць мне, як сведку, кантакты з падсудным!

– Калі зможаш убачыцца з ім, скажы, што яго

чакае.  Хай  бяжыць,  калі  можа.  Ці  хоць

распараджэнні  па  маёмасці  аддасць,–  уздыхнуў

Працэнтус.– У мяне кепскія прадчуванні.

–  Паведамляй,  калі  нешта даведаешся.  І  сам

да яго зайдзі. Табе не забароняць. Бо потым сабе ж

не даруеш,– Трыгон падняўся, пхнуў крэсла нагой і

выйшаў.

І тут жа адчуў на сабе насцярожаныя погляды.



3.

Увесь Лікенбург абмяркоўваў арышт чараўніка.

З’едлівы стары не меў сяброў,  але многім у свой

час  дапамог.  Так,  ён  патрабаваў  платы,  і  часам

высокай.  Але  толькі  тады,  калі  мог  дапамагчы.  І

ніводнага  разу  не  датыкнуўся  да  грошай  сам.

Трыгон прыгадаў выпадак, калі чараўнік загаварыў

шаўцу  хворы  зуб,  абавязаў  таго  аддаць  лепшыя

боты кур’еру, які перадаў пакет у суседнюю краіну,

стаптаўшы дарогаю тыя боты, але зарабіўшы грошы

на  вяселле  сястры,  што  пабралася  з  тым  самым

шаўцом.  Такія  шматхадоўкі  цешылі  чараўніка.  А

грошы...  За  пяцьсот  год  ён  навучыўся  жыць

незалежна ад іх.

Квінта,  пабачыўшы гнеўна натапыраныя вусы

камандуючага, спыніўся на падыходзе. Але Трыгон

сам збочыў да яго.

–  Генерал,  вы да  чараўніка?  Перадайце яму,

мы гатовыя быць сведкамі і сказаць, як усё было.

Ніякай змовы, ніякай здрады дзяржаве не было і

блізка!- сходу пачаў афіцэр.

– Будзе закрыты працэс, Квінта. Я не ведаю, ці

паклічуць  хоць  якіх  сведак.  Але  я  перадам  яму,–

Трыгон набычыўся, уваходзячы ў вязніцу. І дзверы з

бразгатам зачыніліся за ягонай спінай.



– Пан камандуючы, Вярхоўны суддзя забараніў

наведванні,–  жаўнер Двойка трымцеў бы асінавы

ліст, ажно ключы на поясе звінелі.

 – А я прыйшоў да цябе, свайго падначаленага,

пагаварыць!–  зарычаў  Трыгон.–  І  калі  нават  табе

забаранілі  размаўляць  са  мной,  то  мне  аніхто

анічога не забараняў! Ты чуеш мяне?

З  магічнай  камеры  пачуўся  нягучны  смяшок.

Не пачуць Трыгона мог хіба мёртвы!

–  Я  раз’юшаны  іхнымі  парадкамі!  Кожны

жаўнер  гарнізона  гатовы  пад  прысягай  паказаць,

што  абвінавачванне  ў  здрадзе  –  лухта,  а  руды

шашок у крывавых рызманах збіраецца асудзіць на

страту  самага выбітнага  грамадзяніна  Лягарытмы!

Ты  можаш  такое  ўявіць?  Працэнтус  заікаецца  і

паўтарае  як  замову,  што  з  гэтай  краіны прыйшоў

час бегчы ў першы-лепшы спосаб. Закрыты працэс!

Неверагодна! Гэта, па вашаму, дэмакратыя?

Функцыюш Трыгон з усіх сіл ляпнуў кулаком па

стале,  верхні  шчыт  трэснуў  і  прасеў.  Смяшок

паўтарыўся. 

–  Прабач, баец, ты не вінаваты,– Трыгон пацёр
пабітую руку і выйшаў, ізноў бразнуўшы дзвярыма.

Кальк Улятар ляжаў на койцы. Так,  некалі  ён

уласнаруч  пастараўся  і  зрабіў  універсальную

камеру,  уцёкі  з  якой  былі  немагчымыя.  Камера



выдавала на звычайны, стылёва абстаўлены пакой.

Толькі  мэбля вырастала  проста  з  падлогі,  коўдры

ды прасціны былі цёплыя,  але тонкія,  як марля –

вяроўкі не спляцеш, тоўстыя муры не паддаліся б і

выбухоўцы, а вакно было закратаванае трывалымі

палімернымі  кратамі,  якія  не  бралі  ані  нож,  ані

напільнік.  Мяккія  кубкі  ды  талеркі,  экран  замест

алоўкаў  ды  паперы...  Тут  было  ўсё,  апроч

магчымасці выйсці і магчымасці памерці ад сваёй

рукі.  І  Трыгон  пацвердзіў,  што  Крукапіс  не

выпусціць яго жывым.

Але ні сябры, ні ворагі не ведалі таго, што ён

усё  ясней  разумеў  з  кожным  днём.  Чараўнікі  не

вечныя, і час ягоны блізка.

ГЛАВА СЁМАЯ

1.

–  Вітаю  Валадара  Маўляндыі,–  Лемантар

пабачыў бацьку ў люстры і азірнуўся. Ацёк з твару

ўжо  сышоў,  знак  пабляднеў,  і  хлопец  выглядаў

схуднелым,  сталейшым  за  свае  гады  і  вельмі

сур’ёзным.– Тата, ці чуваць што з Лягарытмы?

–  Парламент зацвердзіў прысуд з перавагай у
тры галасы. Страта,– коратка паведаміў бацька.



Лемантр прыкрыў вочы рукой, пальцы сціснулі

скроні,  выразна  праступілі  пад  скурай  цягліцы

абапал сцятых сківіц.

–  Валадару, дазвольце ўзяць Сімвалы.
–  Не дазваляю, сыне,– Навука паклаў руку на

плечы  сыну,  той  не  вызваліўся,  але  ўпарта  схіліў
галаву,  ніжні  шыйны  пазванок  выпнуўся,  як
зубрыны карак.– Выкінь з галавы. Ты нічым яму не
дапаможаш. Ён ведаў, што яго чакае, ён мог уцячы,
але  не  захацеў.  Кальк  Улятар  выбраў  свой  шлях.
Нам  застаецца  гэта  прыняць.  Я  пісаў  Працэнтусу,
што  магу  сведчыць  на  працэсе.  Патомны  князь
Зборнік звяртаўся да іхнага Вярхоўнага суддзі. Але
гэта  іншая  дзяржава,  там  свой  лад,  свае  законы.
Павер, каб нешта можна было зрабіць, я б першы
гэта зрабіў.

Лемантар нічога не адказаў. Дачакаўся, пакуль

бацька,  паляпаўшы  яго  па  плячы,  адыдзецца  да

дзвераў, лёг на ложак і накрыўся з галавой. А калі

праз некалькі гадзін бацька чарговы раз зазірнуў да

сына, то ўбачыў, што на ложку ляжыць “лялька” са

старой курткі ды коўдры.

Валадар  спусціўся  ў  сталоўку.  Аркуш,

перастрэўшы бацьку ля ўвахода, моўчкі пакланіўся і

заспяшаўся  прэч.  Сшытак,  наадварот,  адразу

падышоў.



– Літары кажуць, Лемантар сышоў,– паведаміў

ён. 

–  Так,  а  перад  тым  ён  выказваў  намер

наведаць  Лікенбург,–  Навука  задуменна  пакусваў

вусы.– Ат, падшыванец...

– Але гэта можа ўскладніць нашыя стасункі  з

Лягарытмай,– сярэдні сын з трывогай паглядзеў на

бацьку.   –  З  таго,  што я ведаю,  Спікер Працэнтус

вельмі  раўніва  ставіцца  да  любых  знешніх

умяшанняў.  Калі  малы  надумаўся  вызваліць

чараўніка…

– Ого, ты так верыш у брата!– сумна пацвяліў

Навука.–  Не,  сынку,  каб  гэта  было  магчыма,  я

першы быў бы там. Але я не ведаю сілы, якая магла

б выцягнуць Калька Улятара з магічнай турмы.

2.

Юнак ніколі не быў далей за Памежны лес і не

ведаў,  колькі  займае  дарога  ў  Лікенбург.  Калі  б

бацька дазволіў, ён узяў бы Сімвалы і апынуўся там

праз момант.  Каб ён не запытаўся пра Сімвалы –

узяў бы каня. А цяпер, калі Валадар забараніў яму

нават  думаць  пра  дапамогу  Кальку  Улятару,

маладзён мусіў сысці пехатой. Ён ішоў сутарэннямі і

думаў,  што  зноў  не  мае   пры  сабе  ані  ежы,  ані

грошай, толькі  хіба цмачыны ікол.  Дабірацца пры



такім раскладзе ў сталіцу Лягарытмы на сваіх дваіх

–  глупства,  але   іншых  варыянтаў  у  галаву  не

прыходзіла…

Ды  вось  на  дарозе,  што  вяла  ў  Літарава,  ён

згледзеў  воблака  пылу.  Доўгія  ногі  вокамгненна

дагналі фурманку.

– Вітаю маладога  князя!–  узрадваўся  фурман

эФ.– Падарожнічаеце? У які бок выбраліся?

–  Думаю  ў  Лікенбург  падацца,–  наўпрост

выклаў Лемантар.– Падкінеце?

– Анягож! Да Літарава сам падкіну, далей сына

пашлю. Спяшаецеся?

–  А  што,  хіба  вашыя  коні  могуць  хутчэй?–

наіўна спытаў юнак.

– Дзеля вас, княжа, яны могуць нават лятаць!–

запэўніў эФ.– Но! Пайшлі!

Но-о! А ў вас што новага? Чуў, хварэлі.

– Хварэў быў, ды паздаравеў ужо. Ледзьве не

ажаніўся,  ды  дзеўка  перадумала.  А  так  –  усё  па-

ранейшаму.

– А бацька ваш, Вялікі Князь?

–  Вучыць  брата  Сшытка  дзяржавай  кіраваць.

Прызначыў  яго  спадкаемцам,  –  Лемантар

прыслухашся  да  сябе.  Ніякай  крыўды  на  бацьку

альбо на брата ён не адчуваў.



– Яго, не вас? Дарма...–  цмокнуў языком эФ,

ды ў наступны момант спахапіўся.– Але гэта не мая

справа, Валадару лепей ведаць. І вы на яго крыўды

не трымайце, дасць Бог, прыйдзе і ваш час. Дык вы

цяпер птушка вольная, ідзяце па свеце куды вочы

глядзяць?  Толькі  валізкі  ніякай  пры  вас  не  бачу.

Непарадак!  Але  гэта  мы  ў  Літараве  паправім.  А

пакуль  што  кладзіцеся,  княжа,  ды  падраміце.  У

дарозе гэта – першая справа.

Лемантар  скруціўся  клубком  і  сапраўды

задрамаў.  І  сніўся  яму  Кальк  Улятар  на  сцяне

Літарава, грозны і самотны.
 
3.

Трыгон  не  бачыў  чараўніка  на  судзе  і  нават

пасля  не  мог  трапіць  да  яго  ў  камеру.  Помслівы

суддзя  дазволіў  спатканні  ўсім,  хто  недалюбліваў

чараўніка,  а  забараніў  тым,  з  кім  чараўнік  сам

захацеў  бы  пабачыцца.  Што  да  першых,  то

злараднічаць у вочы ніхто з іх не рызыкнуў, што да

другіх – яны неаднойчы спрабавалі пераламіць ход

падзей,  але  зняверыліся,  і  не  асабліва  стараліся

прарвацца  да  старога:  парадаваць  асуджанага  не

было чым. 



Выкананне прысуду прызначылі на аўторак, і ў

нядзелю  па  абедзе  не  было  ніякіх  надзей  на

перамены да лепшага.

Працэнтус  абклаўся  старымі  кнігамі  і

пергаментнымі  скруткамі,  але  ніякіх  законных

падстаў для адмены прысуду ці замены страты на

мякчэйшае  пакаранне  не  знайшоў.  Ды  што  ён!

Палова  дэпутатаў  займалася  тым  самым  –

безвынікова.  Адзінае,  што  ён  мог  зрабіць  –

адведаць  вязня.  І  цяпер,  пакуль  Прапорцый

Працэнтус  быў  у  камеры,  Функцыюш  Трыгон

бадзяўся па турэмным калідоры ў чаканні навін.

Квадра  самохаць  неадступна  цікаваў  за  ім,

баючыся,  што генерал наробіць ліха  сабе і  ахове.

Але Трыгон унутры ўжо змірыўся і з прысудам, і з

тым,  што  пабачыць  старога  хіба  на  эшафоце.  А

хутчэй за ўсё, убачыць толькі паперку, што прысуд

выкананы.

Працэнтус выйшаў, крадком сціраючы слёзы. У

руках быў аркуш паперы.

– Тастамент?– запытаўся Функцый.

– Ліст, адрасаваны малодшаму сыну Валадара

Навукі, князю Лемантару. Вельмі прасіў перадаць у

рукі адрасату. Ты ведаеш яго?



–  Так,  ведаю,–  Трыгон  не  стаў  удакладняць,

дзе і як пазнаёміўся з маладым князем. Схаваўшы

ліст у кішэню, спытаў: – Як стары? Трымаецца?

–  Слабы  ён  зусім.  Але  кпіць  па-ранейшаму.

Вось  толькі  не  ведаю,  ці  наогул  ён  да  аўторка

працягне. А можа, так і лепей... Хутчэй бы ўжо гэта

скончылася.  У  самога  сэрца  не  вытрымлівае,

Першы  Прамоўца  дастаў  з  кішэні  слоічак  з

прыцёртым  коркам,  адкаркаваў,  глынуў,  не

марнуючы час на адлік кропляў.

Чорная лічба сем падбегла да іх і пакланілася.

– Генерал, да вас нейкі хлопец. Бакшта, шнар

свежы на ўсю шчаку.

– Хто такі?– знаёмых бакштаў у Трыгона было

багата.

– Сказаў, каб вы ўспомнілі цагліну, што ляцела

вам у галаву. Правесці яго да вас?

–  Правядзі,  але  праз  двор.  Я  хутка  буду.

Працэнтус,– Трыгон уздыхнуў.– Я падам у адстаўку.

Мне гэтае балота абрыдла.

– І што ты будзеш рабіць?– строга, як падлетку,

адказаў Працэнтус, і Трыгон вінавата перасмыкнуў

плячыма,  хоць  былі  генерал  ды  спікер  аднаго

прыблізна  веку.–  Сап’ешся.  Не  спяшайся,  на  той

свет  і  на  пенсію  не  спазняюцца.  Думаеш,  мне

лёгка?  А  што  зробіш,  трэба.  Трымайся.  Схадзі  да



лекара, хай кроплі сардэчныя дасць. Я ўжо ледзь не

штодня прымаю.

Спікер пайшоў да сябе,  Трыгон паспяшаўся  ў

кабінет, дзе, як ён сам слушна здагадаўся, яго чакаў

патомны князь Маўляндыі, малодшы сын Валадара

Лемантар.

– Што прывяло вас, княжа?

Трыгон  змрочна  глядзеў  на  хлопца.  Толькі

пыхлівых княскіх сынкоў яму зараз не хапала. Бач

ты, цагліну прыгадаў.  А як лататы даваў праз усю

пушчу,  гэты  хлопчык  не  забыўся?  Як  у  нары  пад

берагам ад жаху трымцеў? 

Але  хлопец  выглядаў  заклапочаным,  нават

засмучаным. 

–  Хацеў  пабачыць  Калька  Улятара,–  адказаў

ён.– Дапаможаце?

Генерал  сцяў  кулакі.  Не  ў  час,  не  ў  час

прыйшоў  гэты  маўляндскі  паўдурак.  Праз  гэтае

боўдзіла ўсё і пачалося. Байцы распавялі, як сарваў

перамовы Калька Улятара з Навукам княскі сын. Усё

магло быць іначай, па згодзе, і ніякага суду, і ніякай

страты. 

Гнеў і бяссілле ўскіпелі ў душы. І, разумеючы,

што  пакараць  фізічна  княжыча  ён  не  можа,

Функцыюш Трыгон адвярнуўся,  зрабіў два крокі  ў

кірунку  століка,  на  якім  блішчэла  круглым



нашараваным бокам памятная гільза, і загаварыў, з

нянавісцю  ўзіраючыся  ў  цмяны,  скажоны  адбітак

госця:

–  Нашто  ён  вам?  Ці  не  ў  вашым  палацы,

вашамосць,  яго  арыштоўвалі?  Ці  не  ваш  бацька

канвой сняданкам частаваў? Ці  не ваш брат пісаў

лісты нашаму суддзю, маўляў,  чараўнік іх  у турме

трымаў?  Што,  мала  зрабілі,  мала  парадаваліся?

Хочаце яшчэ на труп плюнуць? – Трыгон ужо амаль

крычаў. 

Адбітак на латунным баку гільзы зрабіў дзіўны

рух, нібыта выхапіў з-пад пахі зброю, генерал рэзка

павярнуўся,  шукаючы,  чым  адбіць  удар,  але,

пабачыўшы змазаную вільготную палоску на шчацэ

хлопца, зразумеў, наколькі памыліўся. 

– Усё так, як вы кажаце, - прашаптаў Лемантар,

цяпер  адвярнуўся  ён,  рука  зноў  паднялася  на

ўзровень вачэй. – Але ніхто з нас гэтаму не рады,

нават  Аркуш…  Ён  мяне  выратаваў.  Дапамажыце

мне з ім пабачыцца, пакуль не позна… 

–  Хто  б  мне  дапамог,  піфагоравы  штаны!  –

буркнуў  генерал.  –  Гэты  руды  шашок,  наш

Вярхоўны  суддзя,  Крукапіс,  забараніў  мне  нават

набліжацца да яго!  А вы проста так,  з  ветлівасці,

ці...



–  Дзіўныя  пытанні  задаяце,  пане  Трыгоне!–

выструніўся  Лемантар.  Зірнуў  дакорліва:  ну

асцярожней жа трэба!

– Даруйце, княжа, я апошнім часам някемны,

косінус  мне  ў  тангенс,–  Трыгон  адчуў,  што  сэрца

затахкала  ад  неспадзявання.  Перад  ім,  у  рэшце

рэшт, стаяў не просты падлетак, а чалавек, які ці не

тыдзень вадзіў за нос лепшага ваяра Лягарытмы ды

выгуляў партыю ў самога Вярхоўнага Чараўніка!

–  Мне  патрэбны  афіцыйны  дазвол  на

спатканне?– удакладняў тым часам Лемантар.

–  Так,  асабісты  дазвол  Вярхоўнага  суддзі,

Эталона Крукапіса.  Ён,  гад,  разумны,  але,  калі  вы

згуляеце на ягонай нянавісці да чараўніка і любові

да ўласнай асобы, гэта спрацуе, - таропкім шэптам

паведаміў Трыгон.

– Эталон – што гэта значыць?– юнак чуў гэтае

слова раней.

– Узор, ідэал, паводле якога трэба ўсё рабіць.

Так ён пра сябе і думае. Ідзіце, княжа, удачы вам,–

Трыгон паказаў Лемантару, у які бок ісці, і вярнуўся

ў кабінет. Шэсць тысяч шэсцьсот шэсцьдзясят шэсць

чарцей! Няварта было, каб іх з маўляндцам бачылі

побач,  асабліва калі  той нешта задумаў.  А ў  тым,

што патомны князь Лемантар мае план, Трыгон ужо

не сумняваўся.



4.

Сакратар  суда  Штэмпелюс,  суровы  карлік  з

непамерна  вялікай  лысай  галавой  і  крывымі

драпежнымі зубамі,  утаропіўся на юнака, што без

стуку адчыніў дзверы прыёмнай.

–  Вярхоўны  Суддзя  Эталон  Крукапіс  на

месцы?– спытаў той гучным голасам і, не чакаючы

адказу,  прайшоў  да  дзвярэй  кабінета,  тройчы

грукнуў цяжкім кулаком.

–  Што  вы  сабе  дазваляеце?!–  абурыўся

Штэмпелюс.  Але  Лемантар  ужо  адчыніў  дзверы

кабінета ва ўвесь праём.

За сталом, куды большым, чым у волата князя

Навукі,  сядзеў  ягамосць  Вярхоўны  суддзя  Эталон

Крукапіс,  падобны да чырвонага пеўніка з  рудым

грэбнем. Дробны суддзя не даставаў Лемантару і

да  грудзей,  але  пыхай,  калі  верыць  Трыгону,

перавысіў  бы  любога  Валадара  Маўляндыі  ад

стварэння  кніжнага  свету.  І  тут  жа  малады  князь

зразумеў, як яму паводзіцца.

Пры парозе, нават не ўвайшоўшы ў кабінет, ён

апусціўся на адно калена і схіліў галаву.

–  Вашамосць  Вярхоўны  суддзя  Эталон,

дазвольце  прасіць  вашай  найвышэйшай

аўдыенцыі.



Функцыюш Трыгон, які не ўседзеў у кабінеце і

дзвюх  хвілін,  а  цяпер  стаяў  у  калідоры  ля

няшчыльна  прычыненых  дзвераў  прыёмнай,

прыкусіў вусы, каб не зарагатаць.

– З кім маю гонар?.. 

Ад  нечаканасці  суддзя  нават  забыўся

прапанаваць  госцю  ўстаць,  і  таму  адказ  юнака

прагучаў яшчэ больш эфектна:

–  Малодшы  сын  Валадара  Маўляндыі,

патомны князь Лемантар. У Лягарытме праездам.

Эталон  Крукапіс  захваляваўся,  выбег  з-за

стала.

– Ну што вы, княжа, сядайце, прашу вас,– ён

сам прычыніў за госцем дзверы кабінета, кінуўшы

ганарлівы  погляд  на  сакратара.–  Кажыце,  у  чым

рэч.

Лемантар  сеў  на  самае  дальняе  ад  стала

крэсла, пачціва схіліў галаву.

– Я прыйшоў да вас з неафіцыйнай просьбай.

Толькі  з  вашае  ласкі  мой...  капрыз  можа  быць

задаволены.

–  Калі  гэта  ў  маіх  сілах,–  асцярожна  адказаў

Эталон.

– У вашай турме апынуўся мой асабісты вораг.

Ніхто апроч вас не змог бы прыціснуць яго, і вось,

дзякаваць  вашаму  глыбокаму  веданню  законаў  і



непахіснай волі, гэты злодзей стаў бездапаможным

вязнем і чакае смерці.

– Я разумею, пра каго ідзецца,– кіўнуў суддзя.

Словы  пра  непахісную  волю  відавочна  яму

спадабаліся.– Але ў чым вашая просьба?

–  Я  хацеў  бы  наведаць  вязня.  Выгляд

павержанага ворага цешыць сэрца. І бацьку майму,

Вялікаму Князю Навуку, будзе прыемна пачуць пра

апошнія хвіліны ягонага недабразычліўца.

Лемантар  унутрана  дрыжэў  ад  агіды,

прамаўляючы  гэтыя  словы.  Але  суддзя  ўхвальна

ківаў. Ён і сам быў рады нагодзе наведаць ворага,

які, бездапаможны, чакаў свайго лёсу.

– Я выдатна разумею вас, шаноўны князь. Вы

можаце проста сёння, проста зараз наведаць вязня.

Я правяду вас.

“Перастараўся!” – з горыччу думаў Лемантар,
ідучы за маленькім чалавечкам у крывавай мантыі.
Але шанец быў. Толькі б нічога не заўважыў суддзя,
іначай... у бацькі будуць сур’ёзныя непрыемнасці з
Радай Лягарытмы.

–  Што  чараўнік?–  бадзёра  спытаў  Эталон
Крукапіс  у  Адзінкі,  які  таропка  бразгаў  ключамі,
адмыкаючы дзверы.

–  Ляжыць,  вашамосць,  другі  дзень  не
падымаецца.



Лемантар намацаў у кішэні зуб цмока і пацёр
яго  тройчы.  Ён  і  не  ведаў,  што  па  ўсім  кніжным
свеце  кожны  цмок,  што  пакідаў  камусьці  свой
заклад, адчуў нясцерпны сверб у дзяснах. І ўсе яны
прыўзнялі  галовы,  напружылі  магічны  слых,  каб
пачуць імя таго, хто пакліканы выканаць абяцанак.

Замок  адамкнуўся  ціха,  яны  ўвайшлі.  Кальк
Улятар,  бледны,  высахлы,  ляжаў  на  ложку,
заплюшчыўшы вочы.

–  Дзяржаўны  здраднік,  я  прыйшоў  спытаць
тваё апошняе жаданне!– пыхліва прамовіў Эталон,
шчыльней захінуўшы мантыю.

–  Памерці  на  свабодзе,  але  ты  гэтага  не
забяспечыш, Э-та-нол!– з’едліва прамовіў чараўнік,
нават не расплюшчыўшы вачэй. Суддзя пачырванеў
ярчэй за мантыю.

– У вас дзве хвіліны, княжа. Больш нармальны
чалавек  не  можа  з  ім  вытрываць,  каб  не
паспрабаваць задушыць яго.

Але, насуперак спадзяванням юнака, суддзя не
выйшаў, а, наадварот, прайшоў да вакна і стаў там,
проста насупраць князя, уважліва назіраючы за ім.

Лемантар сцяў зубы і звузіў вочы. Яму не трэба
было  прыдумляць  сабе  нянавісць.  Ён  ужо  люта
ненавідзеў  суддзю  Эталона  Крукапіса.  І  голасам,
поўным непадробнай агіды, юнак прамовіў:

– Паглядзі на мяне, чараўнік, на таго хлопчыка,
што скінуў ты са сцяны Літарава!



Кальк Улятар шырока раскрыў вочы.
–  Рады  бачыць  цябе,  Лемантару.  Бачу,  ты

адужаў.
–  А  ўжо  як  я  рады  пабачыць  цябе,  Кальк

Улятар! Мой бацька праз цябе  страціў спакой ды
сон!

– Рамонак хай запарвае. А лепей настойвае, на
каньяку,– нявінна параіў чараўнік. Лемантар засоп,
некалькі разоў перасмыкнуў вуснамі, каб стрымаць
шалёны  смех,  што  нястрымна  ірваўся  з  грудзей
насуперак болю і горычы.

–  Я  шкадую  толькі  пра  адно:  што  цябе
пакараюць  смерцю  паводле  гуманных  законаў
Лягарытмы. Як па мне, лепей бы цябе спапяліла...
Каралева  Шышшына!  –  ўсклікнуў  на  поўны  голас
нашчадак маўляндскіх князёў.

Усе  цмокі  кніжнага  свету  адчулі  палёгку  і
заняліся  сваімі  справамі.  І  толькі  адзін  крылаты
цень  узмыў  у  неба  і  імкліва  стаў  набліжацца  да
Лікенбурга.

Лемантар  зрабіў  грозны  крок  наперад,  нібы
хацеў  нешта  зрабіць  з’едліваму  старому.  Але
Эталон быў пільны і тут жа апынуўся паміж князем і
ложкам.

– Час выбег, малады княжа. Суцішце свой гнеў.
Самасуд – не годны ўчынак, калі ёсць Вярхоўны суд
Лягарытмы! Злодзей атрымае тое, што заслужыў.



–  Спадзяюся  на  гэта  ўсім  сэрцам,–  шчыра
прамовіў  Лемантар,  адступаючы  пад  націскам
суддзі да дзвярэй.

Калі  вязніцу  замкнулі,  Лемантар  з  самым
суворым выглядам прамовіў: 

–  Я  вельмі  ўдзячны  за  Вашую  ласку,  пане
Эталоне.  Але  мае  абавязкі  змушаюць  мяне
тэрмінова  пакінуць  Лікенбург.  Я  не  забудуся  на
Вашую паслугу,  і мой бацька, Вялікі Князь Навука,
будзе памятаць. Усяго найлепшага.

–  І  вам  усяго  найлепшага,  княжа.  Мае
шанаванні  Вялікаму  Князю!  Ягоная  непахісная
вернасць  слову  і  павага  да  міжнародных
пагадненняў  вельмі  паспрыялі  трыумфу
правасуддзя.  Усяго  Вам  найлепшага,–  Эталон
Крукапіс вярнуўся ў кабінет, а Лемантар, ігнаруючы
постаць  Трыгона  ў  нішы,  выбег  на  вуліцу  і,
ускочыўшы на фурманку, крыкнуў малодшаму эФ:

– Гані дахаты!
Мінуўшы муры, эФ крыху прыцішыў ход. Князь

не  казаў  яму,  навошта  ездзіў  у  Лікенбург.  Затое
падрабязна распавёў, як паводзіцца. Таму эФ ні пра
што не пытаўся. Коні бадзёра тупалі брукаванкай, а
Лемантар  чамусьці  глядзеў  на  неба.  І  вось  у
разрыве аблокаў мільгануў цень.

– Гані штодуху,– загадаў князь. Цяпер ім важна
было  апынуцца  як  мага  бліжэй  да  мяжы



Лягарытмы, у глыбіні Памежнага лесу. І эФ свіснуў
пугай над спінамі коней.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1.
Кальк Улятар не мог стрымаць нервовы смех.

Трымаючы  ў  руках  падкінуты  юным  князем
цмачыны ікол, ён трымцеў усім целам.

– Калі б смерць забрала мяне зараз, я памёр
бы  самым  шчаслівым  чалавекам  на  свеце,–
прамовіў  ён  ледзьве  чутна.–  А  чаму  не?  Рана  ад
цмачынага зуба забівае імгненна, не горш за рану
ад  мяча.  А  памерці  па  сваёй  волі  –  ці  ж  гэта  не
апошняя праява свабоды?

Але спяшацца яму не было куды. Яшчэ і яшчэ
раз  ён  узгадваў  размову  з  Лемантаром,  такім
грозным  і  перапалоханым  адначасова.  І  дзякаваў
лёсу за апошні падарунак.

–  Шкада  хлопца,  згубіў  сваю  цацку.  Але  ж  у
добрым месцы згубіў, не марна.

Кальк  Улятар  прыўзняўся,  думаючы,  ці  не
падысці да вакна, і  раптам у вочы ўдарыў агністы
смерч.  Ціха  дзынкнулі  і  дажджом  абсыпаліся
шыбы,  аплылі  на  падваконне  палімерныя  краткі.
Спякотны  подых  не  абпаліў,  але  прынёс  палёгку
старэчаму  целу.  І  следам  за  апошнім  сполахам
полымя  ў  камору  ўціснулася  шурпатая  пыса
каралевы цмокаў Шышшыны.



–  Сссядай,  чараўнік,  і  вярні  мне  залог,  які  я
пакідала не табе,– Шышшына працягнула ў вакно
гнуткую  шыю.  Агромністыя  крылы  за  сцяной
размерана білі па паветры.

– Ён патраціў на мяне свой залог!– толькі зараз
здагадаўся  чараўнік.–  Хлопчык  мой...  уратаваць
мяне прыйшоў...  Шышшына, ты хоць пакатай яго,
ён так хоча.

–  Сссядай  хутчэй.  Цяжка  вісссець,–  сыкнула
цмачыха.  Кальк  Улятар  умасціўся  між  адросткаў
грэбня,  і  пачвара  грацыёзна  выцягнула  з  вакна
пысу,  моцна  адштурхнуўшыся  ад  сцяны  хвастом.
Міг – і толькі цень яе мільгануў у аблоках.

–  Ты  ведаеш,  Шышшына,–  па-свойску
звярнуўся да яе чараўнік, расціраючы грудзі, у якіх
разгараўся  пякучы  боль,–  якое  гэта  шчасце  –
памерці свабодным?

–  Чуешшш,  шшшто  твой  чассс  бліссска?–
спытала цмачыха, вынырваючы пад яркае сонца.

–  Так,  даражэнькая.  Зямлі  я  ўжо не пабачу,–
пасміхнуўся  праз  боль  стары.–  Ну  дзе  ж
справядлівасць: гэтулькі паветра вакол, а ўдыхнуць
як след не магу!

–  Маешшш  апошшнюю  волю?–  Шышшына
цмачыным чуццём адшукала на зямлі Лемантара і
скіравалася туды.

–  Шышшына,  дзетка,  спалі  мяне  сваім
дыханнем. А попел раскідайце над Лягарытмай.



–  Трымайсся,  ссспусскаюсся,–  Шыпшына
ўбачыла палянку  і  спікіравала туды.  І  ў  той самы
момант з лесу на прагал вылецела фурманка.

– Стой!– Лемантар на хаду саскочыў з калёс і
пабег  да  цмачыхі.  Яна  грацыёзна прыгнула  шыю,
чорнае цела саслізнула  ў  траву.  Пякучая трывога,
што ўвесь час не адпускала хлопца, сцяла горла. Ён
апусціўся на калені. Чараўнік Кальк Улятар ляжаў на
спіне,  расплюшчыўшы  вочы,  і  пасміхаўся  небу
апошняй лагоднай усмешкай.

Скамянеўшы ад гора, юнак глядзеў на старога.
Вусны нешта шапталі, але гуку не было. Ён ніколі не
бачыў  смерць  так  блізка.  Смерць,  навыперадкі  з
якой  ён  бег  увесь  гэты  дзень,  перамагла  і  навек
разлучыла іх. Цяжкая пыса лягла яму на плячо.

–  Ён  сссказаў,  гэта  шшчассце  –  памерці
ссвабодным!–  прасіпела  Шышшына  на  вуха
хлопцу.– І папрассіў сспаліць яго і расскідаць попел
над Лягарытмай. Апошшшняя воля свяшшшчэнная.

–  Трэба  вогнішча,–  разгублена  прамовіў
Лемантар.– Сякеры няма...

–  Ёсссць  я,–  спыніла  яго  Шышшына.–
Адсссуньсся.

Галава  Каралевы  наблізілася  да  твару
нябожчыка,  і  пяшчотны  агністы  пацалунак
вокамгненна ператварыў цела ў жменьку попелу на
выпаленай  зямлі.  Лемантар  адарваў  ад  курткі



каптур, акуратна сабраў попел туды. Павярнуўся да
фурмана.

–  Дзякуй,  эФ,  вяртайся  да  бацькі.  Ты  мяне
добра  выручыў,  -  каўтаючы  камяк,  праз  сілу
вымавіў хлопец.

– Няма за што, княжа Лемантару. Я для вас усё
гатовы зрабіць. Толькі паклічце,– эФ свіснуў пугай, і
коні,  што  палахліва  касавурыліся  ў  бок  цмачыхі,
патрусілі лясной дарогай.

Неба  неслася  насустрач  і  расплывалася  ад
слёз. Сонца залаціла аблокі, і ў гэтым золаце знікаў
дробны  попел,  каб  некалі  праліцца  дажджом  на
Лягарытму.  Апошнім  паляцеў  каптур,  але  трапны
агністы чмых спапяліў і яго.

–  Ты  аддаў  сссвой  заклад  іншшаму.  Я
большшш нічога табе не вінная,– павярнула галаву
Шышшына.– Ты плачашшш... 

–  Вам  падалося,  каралева.  Гэта  ад  ветру,–
голас быў хрыплы.– Дзякуй за дапамогу.

–  Ты плачашшш,  -  паўтарыла  цмачыха.  –  І  я
плачу.  Ён  прасссіў  за  цябе.  Я  не  люблю  лятаць
ніжэй за аблокі, але дзеля вашшшага сссяброўсства
я  пакажу  табе  Маўляндыю  з  вышшшыні
птушшшынага лёту.

Уся прыгажосць Маўляндыі пранеслася пад ім.
Тонкая  нітка  Жываслоўкі  і  парослыя  лесам
расколатыя  напалам  плечы вулкана  Бруднаслова.
Смарагдавыя  шаты  Замоўнай  пушчы  і  блакітныя



люстры  азёраў.  Вежы  Слоўніка  ды  Пісьменска  і
хаціны Літарава й Гукаў. Хутары Прыказанкі і вочка
крыніцы  Паэткі…  Вецер  высушыў  твар  і  супакоіў
думкі.  Сэрца  білася  лёгка.  Яны  падарылі  адно
аднаму  неба.  Што  магло  быць  даражэй  за  гэты
падарунак?

–  Ты  сспадабаўсся  мне,  княсссь  Лемантар.
Заходзь  у  госссці,–  Шышшына  акуратна
прызямлілася  ўнутры  перыметра  і,  ледзьве  юнак
саскочыў  на  зямлю,  узляцела.  Лемантар
пасміхнуўся ёй і памахаў рукой.

2.
–  Блазнуеш,  хлопча?–  бацька  назіраў  іх

развітанне з  вакна кабінета.–  А ну,  падымайся!  Я
думаў,  ён  у  Лікенбург  падаўся,  а  ён  цмокаў
аб’язджае!

Лемантар  бегма  кінуўся  наверх,  але  перад
кабінетам  прыпыніўся,  паправіў  вопратку  і  з
сур’ёзным,  амаль  урачыстым  выглядам  увайшоў.
Ён думаў, што Валадар адзін. Але з парога ўбачыў
брата  Сшытка.  Той  нешта  пісаў  пад  бацькаву
дыктоўку, апошнім часам яны часта працавалі такім
чынам

– Валадару, гатовы ісці ў заклад, у брата нейкія
навіны!– Сшытак глядзеў весела й дапытліва.

– Добрыя ці кепскія?– спытаў бацька. 



Лемантар  задумаўся.  Смерць  –  што  ў  ёй
добрага?  Але смерць у  кожным разе прыходзіць.
Значыць, так трэба. А памерці так, як хацеў – ці ж
гэта не перамога? Але ці ёсць перамога ў смерці?
Дык добрыя ці кепскія навіны прынёс ён старому
бацьку?

– Сумныя навіны, Валадару. Дзве гадзіны таму
пайшоў  з  жыцця  чараўнік  Кальк  Улятар.  Але  ён
памёр  сваёй  смерцю.  І  так,  як  пажадаў,–
свабодным.

Ад  апошніх  словаў  у  носе  зашчыпала,  горла
запоўніў даўкі камяк, але Лемантар забараніў сабе
плакаць.  Усё выплакаў там, у  небе.  Хопіць.  Кальк
Улятар не хацеў бы ягоных слёз. Таму і жартаваў з
апошніх  сілаў  у  вязніцы,  каб  ён  запомніў  старога
вясёлым,  нязломным,  а  не  нямоглым  і
бязвольным.

– Ніхто з нас не вечны. Хай будзе яму зямля
пухам,– уздыхнуў Вялікі Князь Навука.

–  Аблокі  пухам,  Валадару,–  паправіў  сын.  І
паўтарыў: – Вольнае неба.

Нібы падцвярджаючы ягоныя словы, раптоўна
пачарнелае  неба  раскалола  маланка,  і  грымоты
сталі  біць  амаль  няспынна,  нібыта  салютуючы
вернасці, мужнасці і сяброўству. Лемантар пачакаў
распараджэнняў, але бацька толькі кіўнуў: можаш
ісці.



Сшытак  даўно  дапісаў  радок  і  спыніўся,  але
Валадар далей не стаў дыктаваць. Стоячы ля вакна,
думаў  нешта  сваё.  Маршалак  зычных  задумаўся
пра часы,  калі  нехта з  іх  зменіць бацьку.  Хто гэта
будзе? Хітры і вынаходлівы Аркуш, якому пальца ў
рот  не  кладзі,  шчыры,  адчайны  і  сумленны
Лемантар,  ці  ён  сам,  Сшытак,  асцярожны,
дысцыплінаваны,  дапытлівы?  Што  лепей  для
краіны? Што будуць  рабіць  астатнія?  Ён  сам –  ці
гатовы  стаць  на  бацькава  месца?  А  калі  бацька
зменіць рашэнне – ці пойдзе ён супраць Аркуша ці
супраць Лемантара?

Пытанні  гэтыя  набягалі  адно  за  адным,  і
малады князь не заўважаў, што думкі адбіваюцца
на  твары  то  раздражнёным  рухам  брыва,  то
перасмыканнем вуснаў... Ён адчуў уважлівы погляд
Валадара.

– Прабачце,– схамянуўся Сшытак.– Задумаўся.
– Калі  ласка,–  супакоіў  бацька.–  Спяшацца

няма куды.
Але  трывожныя  думкі  схаваліся.  І,  каб

вытурыць  іх  канчаткова,  Сшытак  загаварыў  пра
першае, што ў галаву прыйшло:

– Гэта  ж  трэба:  і  цмок  яго  не  з’есць!  Проста
герой-пераможца.  Неўзабаве  перасябруе  з  усёй
Маўляндыяй: з вадзяніцамі, лясунамі...

– Вучыся,  гэта  вельмі  важна  –  сябраваць.  Ты
ўсё думаў, што табе брата хопіць да канца жыцця. А



бачыш,  бывае  па-рознаму,–  Валадар  прысеў  на
край  стала,  і  сын  міжволі  адсунуўся  глыбей  у
крэсла.–  З  Аркушам  ты  й  так  памірышся,  не
перажывай,  ваш  разлад  часовы,  повязь  між  вамі
моцная,  трэба  толькі  час.  Вось  і  пачні  пакуль  з
іншага  брата.  Трэба  гэтыя  дзіцячыя  спрэчкі  неяк
пераступіць.  Сэнсу  ў  іх  няма,  а  страчваеш  шмат.
Памірыцеся – абодвум стане спакайней. 

– Напэўна,  з  яго  атрымаецца лепшы за  мяне
Валадар,– вырвалася ў Сшытка.

– Вось  што  цябе  непакоіць,–  Вялікі  Князь
Навука  з  хвіліну  глядзеў  на  апушчаную  галаву
сына.– А я заўсёды быў упэўнены, што лепшага за
мяне быць не можа. Ёсць я, і я – найлепшы.

– Гэта праўда,– прамармытаў Сшытак.
–  Гэта  лухта,–  абарваў  яго  бацька.–  Зборнік

разумнейшы  за  мяне  ўдвая,  а  Фаліянт  за  нас
абодвух  разам.  Адзін  і  другі  ведаюць  дасканала
процьму рэчаў, пра якія я не чуў нават. І гэтак было
ад  пачатку.  Я  болей  цікавіўся  не  вучобай,  а
фехтаваннем,  барацьбой,  верхавой  яздой  і
дзяўчатамі. А яны налягалі на веды.

– А тады чаму вы, а не яны?– спытаў Сшытак і
сумеўся: – Прабачце, можа вам непрыемна...

– Бо я хацеў. Не проста больш за іх – больш за
ўсё на гэтым свеце.  Яны чакалі,  пакуль ім з  неба
зваліцца,  сваім  ходам.  Чаго  б  не  паваладарыць,
калі  ўжо  такая  справа.  А  я  прагнуў  гэтага,  думаў



толькі  пра  гэта,  іншай мэты перад сабой  не  меў,
іншага  жыцця  сабе  проста  не  ўяўляў,–  Навука
пасміхнуўся.– Таму я, а не яны. 

– Зразумела,–  Сшытак  падумаў,  што  ў  такім
разе ён наўрад ці наогул стане Валадаром. Ён хацеў
гэтага  так,  як  хочуць  новай  цікавай  і  адказнай
працы маладыя хлопцы. І усё.

– А  ты  сам  хочаш?–  нібы  прачытаў  ягоныя
думкі Навука.

– Хачу.
– А што да твайго пытання, то не, Лемантар не

будзе  лепшым.  Ён  будзе  іншым.  Такія,  як  ён,
здабываюць славу і гонар сваёй зямлі. Такія, як ты,
паступова робяць краіну лепшай. Ты здолееш усе
пралічыць,  абгрунтаваць  і  давесці.  Лемантар
здатны на рызыку, імгненныя рашэнні і  адчайную
барацьбу. Я мару ўбачыць, як вы працуеце разам.
Адпачывай.  Я  зайду  да  Лемантара,  а  потым,  калі
хочаш, павячэраем утраіх. Згода?

– Згода,– пасміхнуўся сын.

3.
Лемантар стаяў ля вакна і глядзеў на дождж.

Бацька падышоў нячутна, стаў побач.
– Сумуеш.
– Неба плача.



– Так, неба плача па нас усіх. Вось у такі самы
дождж мы сядзелі  з  тваёй маці  ля вакна.  Яна не
магла спаць апошнія ночы, ёй было цяжка ляжаць.
Патрошку  драмала  ў  фатэлі.  А  ўдзень  старалася
быць вясёлай.  І  тут  яна  запатрабавала,  каб я  даў
слова, што не кіну вас і не буду вінаваціць дзіця, як
бы жыццё ні  павярнулася.  Яна ведала,  што можа
памерці.  А  я  не  верыў.  Я  абяцаўся,  бо  хацеў
падтрымаць  яе,  супакоіць.  На  наступную  ноч
нарадзіўся ты. Я чуў твой крык і голас Марціна:

– Княгіня Святаянка, прыміце віншаванні, у вас
сынок.

Яна  папрасіла  даць  ёй  цябе,  прыклала  да
грудзей і, пакуль ты першы раз у жыцці еў, заснула
вечным сном. Марцін вынес цябе, паклаў мне на
рукі і прамовіў праз слёзы:

– Валадару, у гэтага хлопца ёсць толькі вы.
А я стаяў з табою на руках і ўсё чакаў, што яна

пакліча мяне да сябе, і не разумеў, што не пакліча. 
 – Вы напісалі пра маму ў Летапіс?– Лемантар

усё глядзеў у цемру за вакном.
 – Добра, што ты спытаў. Не, не пісаў. Спачатку

не мог. Потым... шмат чаго было потым. Не думаў
пра гэта. А цяпер, відаць, прыйшоў час парадкаваць
справы і аддаваць абавязкі. Ніхто не вечны...

Навука не дагаварыў, бо ўбачыў поўныя болю і
роспачы вочы сына.



– Чш!  Са  мной  усё  добра,–  строга  прамовіў
ён.– Гэта я так сказаў, агулам.

Лемантар  выдыхнуў  і,  засаромеўшыся,
шчыльней прыціснуўся ілбом да шыбы. І ў бляску
маланак  убачыў  кагосьці  ля  брамы.  Напружыў
зрок...

– Там Трыгон! Што яму тут трэба?
–  Першы  закон  гасціннасці:  накармі,  напаі,

адагрэй,  а  тады  распытвай,–  Навука  адчыніў
дзверы.–  эН!  Функцыюша  Трыгона  запрашай  у
кабінет, кухару скажы, каб падаваў туды вячэру на
чатырох. А лепей – на пяцёх.

4.
– Вітаю Валадара Маўляндыі!– Трыгон ледзьве

стаяў  на  нагах,  вада  цякла  ручаямі  з  вопраткі,
валасы абляпілі лоб.

–  Рады  бачыць,–  Вялікі  Князь  працягнуў
далонь  і  моцна  сціснуў  халодную  руку
лягарытмяніна.–  Сабачае  надвор’е.  Табе  трэба
перапрануцца ў сухое. эН, падбяры госцю вопратку
і  прынясі  ручнікі.  Хадзем  да  мяне,  тут  скразняк.
Лемантару, запалі камін.

–  Я  на  хвіліну,  не  турбуйцеся,–  паспрабаваў
адмовіцца Трыгон, ідучы за князям.

–  Пэўна,  ты  пераймаешся  з-за  той  гісторыі,
калі набіў мне гуз каменем, дык я забыўся на тое,–



па-свойску  падміргнуў  Навука.  Лемантар  ужо
распальваў камін. Прыветна зірнуў на госця.

–  Вечар добры, пане Функцыюш. Я не паспеў
падзякаваць вам за дапамогу. Вашыя парады мне
паспрыялі.

–  Гэта  я  дзякую  вам,  княжа.  Вы зрабілі  тое,
што  я,  косінус  мне  ў  тангенс,  зрабіць  не  змог,–
Трыгон  хацеў  сказаць  нешта  яшчэ,  але  прыкусіў
язык. 

Праз дзесяць хвілін, ужо перапрануўшыся, ён
грэўся ля вагню са шклянкай у руцэ. Лемантар без
патрэбы варушыў агонь, проста каб заняць рукі.

–  Дзе ён?– спытаў Трыгон.
–  На небе,– Лемантар зірнуў сівому жаўнеру ў

вочы.– Запозна я прыйшоў. Ён сканаў у небе. І неба
па  ім  плача.  Асцярожна,  не  парэжцеся.  Кідайце
сюды.

–  Даруйце,– Трыгон у непаразуменні глядзеў
на  кавалкі  шкла  ў  руцэ.  Скінуў  патрушчаную
шклянку  ў  сметніцу  і  прыкрыў  вочы  рукой.–  Я
адчуў. Але спадзяваўся, што памыліўся.

–  эН, пакліч маршалкаў, павячэраем,– Навука
працягнуў  Трыгону  новую  шклянку,  зірнуў  на
малодшага сына.– Будзеш?

–  Буду,  –  адказаў  той,  хоць  зазвычай
адмаўляўся ад моцных напояў.

–  Хай  душы  яго  будзе  лёгка.  Закусвай,
Функцыюш. Што выгнала цябе ў такую ноч?



–  Дурная галава  нагам спакою не дае,  так  у
вас  кажуць?–  Трыгон  паставіў  шклянку  і  палез  у
кішэню.–  Але  я  рады  скарыстацца  з  вашай
гасціннасці,  Валадару.  Уласна  кажучы,  я  да
маладога  князя  Лемантара.  Гэты  ліст  ён  перадаў
вам,  патомны  княжа,  праз  Старшыню  Рады,
Першага  Прамоўцу  Лягарытмы  Прапорцыя
Працэнтуса.  За дваццаць дзве хвіліны да нашай з
вамі сустрэчы. Ды я забыўся аддаць.

Лемантар  узяў  паперу.  Даць  прачытаць
бацьку? Схаваць і  спрабаваць самому? Ён выбраў
другое. І  ледзьве паспеў схаваць ліст,  як прыйшлі
браты.

–  Валадару, я ўжо вячэраў. З вашага дазволу,
пайду  спаць,–   Аркуш  не  зірнуў  на  Трыгона,  але
вушы пачырванелі.

–  Дабранач, маршалку,– Вялікі князь не хацеў
спрэчак.  Маршалак  галосных  Аркуш  сышоў.
Маршалак  зычных  Сшытак  прысеў  у  кутку,  кіўнуў
госцю і стаў патроху есці.

–  Дзякуй,  што  патурбаваліся  дзеля  мяне.
Сыходзячы,  я  не  паспеў  перамовіцца  з  вамі,–
Лемантар  асцярожна  адпіў  каньяк,  пазіраючы  на
госця  паверх  шклянкі.  Калі  не  на  сэрцы,  то  ў
жываце стала цяплей.

–  Функцыюш,  можа,  хоць  ты раскажаш,  што
там у вас сёння адбылося? З гэтага хлопца слова не
выцягнеш.  Нямко,–  Вялікі  Князь  схаваў  пустую



бутэльку  пад  стол.  На  стале  з’явілася  яшчэ  адна,
Трыгон  з  гатоўнасцю  падсунуў  шклянку.  Ён  і  ў
Лягарытме даўно не губляўся ў высокім таварыстве,
і ў Пісьменску імгненна асвойтаўся.

–  Няпраўда  вашая,  Вялікі  Княжа.  Князь
Лемантар выдатна прамаўляе, у нас так можа хіба
адзін  са  ста.  Я  сёння  меў  задавальненне  яго
слухаць. Такога імпэту, такіх пранізлівых слоў я за
ўсё жыццё мала чуў. Ужо на што наш шашок-суддзя
прайдоха, а і ён купіўся, Піфагоравы штаны.

–  Што ж ты яму наплёў,  браце?– падахвоціў
Сшытак.

–  Чаму наплёў? Калі я што плёў?– Лемантар у
іншы  раз  прамаўчаў  бы,  ды,  пэўна,  каньяк  рабіў
сваю справу.– Я ўсю праўду сказаў, як ёсць. 

Юны  князь  зірнуў  на  бацьку,  той  кіўнуў,
маўляў, працягвай.

–  Сказаў,  што  толькі  ён,  суддзя  гэты,  можа
выканаць маю просьбу. А хто болей? Што толькі ён
мог злавіць і асудзіць Вярхоўнага чараўніка. А каму
б яшчэ гэта спатрэбілася? Сказаў, што чараўнік быў
маім  асабістым  ворагам.  Ну  быў  жа.  І  што  наш
бацька праз яго страціў спакой і сон. А што, не? І
скончыў  тым,  што  Валадару  Маўляндыі  цікава
будзе  паслухаць,  як  пачуваецца  вязень.  Дзе  я
наплёў?

–  Не  апраўдвайцеся,  княжа,  гэта  сапраўды
было  непаўторна,  шэсць  тысяч  шэсцьстот



шэсцьдзясят  шэсць  чарцей!–  Функцыюш  зусім
разняволіўся.–  Валадару,  Вы,  можа,  і  не  бачылі
нашага  суддзі.  Такая  лютая  рудая  блыха  мне  па
грудзі,  а  вам  хіба  па  пояс.  І  вось  уявіце,  што
бакшта… прабачце, патомны князь сціпленька стаў
у  парозе  на  калена,  каб  хоць  так  зраўняцца  з
нашым  светачам  правасуддзя,  косінус  мне  ў
тангенс.  А  прамаўляў  з  такой  агідай  і  нянавісцю,
што  нават  сакратар  суда  спалохаўся,  ці  дажыве
вязень  да  выканання  прысуду.  Прыроджаны
дыпламат, я вам скажу.

–  І  што,  цябе пусцілі,  браце? Яно варта таго
было?– маршалак зычных падумаў, што наўрад ці
стаў бы апускацца на калені хоць перад кім.

–  Асабіста праводзіў. І стаяў, гад, побач увесь
час.  Ці  тое  не  давяраў,  ці  тое  з  цікаўнасці,  ці
напраўду  баяўся,  што  самасуд  учыню.  Давялося  і
там працягваць крыўляцца.

Лемантар  адвярнуўся,  паварушыў  у  каміне.
Цішыня ў кабінеце стаяла густая, хоць нажом рэж.
Ён мусіў казаць далей.

–  Мы  зайшлі,  чараўнік  ляжыць,  вачэй  не
расплюшчвае.  Я  і  то  зразумеў,  што  мала  яму
засталося.  Суддзя  пытае,  маўляў,  апошняе
жаданне.  А  той  ляжыць  як  ляжаў  і  з’едліва  так
кажа:  памерці  свабодным,  але  ты  мне  гэтага  не
забяспечыш. І абазваў яго...  я забыўся як, але той
толькі што не ўскіпеў.



–  Этанол,– падказаў Трыгон.– З першага дня
так  дражніў.  Гэта  значыць,  спірытус.  А  суддзя
аматар, як у вас кажуць, за каўнер закласці,  таму
так і псіхуе.

–  Я кажу: ці памятаеш хлопца, што ў Літараве
са сцяны скінуў? Ён вочы расплюшчыў, кажа, рады
бачыць.  І  вочы такія…  Я  ледзь  настрой не  згубіў.
Кажу,  бацька  праз  цябе  сон  страціў.  А  ён  гэтак
спагадліва: а хай рамонак на каньяку настойвае!

Лемантар зірнуў на старога князя, той, відаць,
выразна ўявіў сабе гэтыя словы, бо пасміхаўся.

–  Вось  і  я  ледзь  стрымаўся.  Адсопваўся
паўхвіліны, каб не заржаць што той конь. А мне ж
трэба сваё. А ў галаве пуста. Урэшце пажадаў, каб
яго  каралева  Шышшына  спапяліла.  І  зуб  кінуў
цішком.  Суддзя  ад  граху  далей  мяне  за  дзверы
выштурхаў.  

–  Выштурхаў?–  Трыгон  развесяліўся.–  Во  які
адважны!

–  Я ўжо і сам сышоў бы. Памерці свабодным...
Дасюль  аж  пераварочваецца  ўсё...–  прашаптаў
Лемантар.

Ён  выцягнуў  з  каміна  качаргу  і  левай  рукой
абхапіў  распалены  канец.  Але  боль  у  руцэ  не
перамог болю ў душы.

– Кінь,  малы,  не  трэба,–  з  кута  прамовіў
Сшытак.– Хадзі, пад’еш.



–  Сыты,– юнак павесіў на крук качаргу, зрабіў
яшчэ глыток са шклянкі.

–  Далей,  з  Вашага  дазволу,  Валадару,  я
раскажу, бо князь Лемантар з’ехалі,– Трыгон дапіў і
паставіў шклянку на стол.– Стаім мы з Квінтам на
ганку  вязніцы,  а  акно  магічнай  каморы  туды  ж
выходзіць, на вуліцу. Балбаталі мы пра нешта сваё,
а тады пачалі меркаваць, што лепей – дажыць да
страты ці не дажыць. Вясёлая тэма такая, квадрат
гіпатэнузы. І тут пякельны вецер падзьмуў аднекуль
зверху, і шыба пасыпалася ледзь не нам на галовы.
Мы  глядзім  –  хвост!
Шэсцьсотсямідзесяцітрохсантыметровы  хвост
круціцца ў паветры. Лапы далікатна абтрушчваюць
тынкоўку, а крылы робяць дваццаць чатыры махі за
хвіліну.  І  такая  віхура  праз  гэта  паднялася,  што  з
вуліцы  ўсе  мінакі  паўцякалі.  Апроч  нас  дваіх.
Павісела  гэтая  пачвара  пяцьдзясят  тры  секунды,
хвост  падкурчыла  і  ад  сцяны  адштурхнулася.
Задкавала,  пакуль  шыю  з  вакна  не  выцягнула.
Развярнулася  на  сто  восемдзясят  шэсць  градусаў
ды  паляцела.  А  на  шыі  –  Кальк  Улятар,  уласнай
персонай.  Я  заскакаў,  закрычаў,  што  дурны.  Але
гадзіна толькі крылом павяла – і ў аблокі. Засталіся
выбітыя  шыбы,  паплаўленыя  краты  ды  знакі  ад
кіпцяў пад вакном. Я хутчэй да суддзі, дакладваю:
невядомая гадзіна лазіла да чараўніка ў вакно. А ён
збялеў,  затросся  і  кажа:  гэта  маўляндскі  князь



праклён  наслаў,  сказаў,  каб  каралева  цмокаў
чараўніка спапяліла,  так і  здарылася.  Апроч нас з
Квінтам ніхто не бачыў праўды. Але Квінта нікому
не скажа.  

–  Братка,  ты  болей  яго  не  бачыў?–  Сшытак
спытаў  дзеля  бацькі,  які  маўчаў,  перажываючы  ў
сабе гэты дзень.

–  Бачыў. У Памежным лесе. Каралева цмокаў
мяне дагнала. Але пакуль спусцілася... ён не дыхаў.
Прасіў,  каб  яна  спаліла  ягонае  цела,  а  попел
загадаў раскідаць над Лягарытмай. Мы зрабілі,  як
ён хацеў,– апошні глыток і не апёк, і не сагрэў. Са
звонам  адставіўшы  шклянку,  юнак  ледзьве  даў
рады  пацяжэламу  языку:  –  Бацька,  я  вас  не
паслухаўся, даруйце.

–  Прыгожая  смерць,  ці  не  так,  Функцыюш?–
Навука нібыта не дачуў апошніх слоў сына.– Давай
яшчэ па адной. Добра, што ты выбраўся да нас.

–  Маю  да  вас  просьбу,  Валадару,–  Трыгон
памаўчаў, круцячы шклянку ў руках.– Напішыце пра
яго ў Адвечны Летапіс. Ён жа самотны быў. Хто пра
яго ўспомніць?

–  А хіба ён пра сябе сам не пісаў? Ды, урэшце,
якая  розніца  –  пісаў,  не  пісаў...  Напішу.  Ён  дзеля
мяне і  не тое зрабіў.  Але ж ты бліжэй яго ведаў,
Функцыюш.  Заставайся,  куды  табе  па  ночы
цягнуцца. Адправім дзяцей спаць ды пагаворым,–



Навука  выклаў  мяшэчак  з  Сімваламі  на  стол.–
Дабранач, сынкі.

–  Дабранач,  Валадару,–  Сшытак  ужо  быў  ля
дзвярэй. Лемантар выйшаў следам за ім.

–  Не  знікай  болей  так,  не  папярэдзіўшы,–
сярэдні  брат  прыўзняў  галаву,  каб  сустрэцца
вачыма з малодшым.– Бацька ўжо немалады, яму
лішніх нерваў не трэба. А то пакуль ты ўсяму свету
дапаможаш,  дык  да  ўласнага  бацькі  чарга  не
дойдзе.

–  Гэта  ты  мяне  зараз  павучыць  хочаш?–
Лемантар сцяў кулакі і нядобра прымружыў вока.–
Даўно такі клапатлівы стаў?

Сцяна  гайданулася  наперад,  мецячы  яму  ў
твар, давялося абаперціся рукой.

–  А  я  табе  казаў:  пад’еш,–  Сшытак  закінуў
братаву руку на плечы.– А не ўмееш паводзіцца –
не пі. Бяда з вамі, малалеткамі. Сам разуешся?

–  Як-небудзь,–  юнак  страсянуў  галавой.–  І
праўда,  дарма  піў.  Не  лягчэй  ні  халеры.  Толькі
млосна.

–  Не захочаш бацьку казаць – мне скажы. Я
табе замінаць не буду. Але хоць ведаць будзем, дзе
ты ёсць. Дабранач.

–  Браце... прачытай мне, што чараўнік піша,–
Лемантар працягнуў Сшытку ліст, а сам выцягнуўся
ў ложку. 



–  Чакай,  святло  зраблю.  Калі  ўжо  Валадар
пагодзіцца  электрычнасць  працягнуць.  Усё  яму
грошай няма. У Слоўніку на ўсё грошай хапае, а ў
Пісьменску  ні  на  што  няма,–  бурчэў  маршалак,
запальваючы  свечку  сярнічкай.–  Вось  так.  Ну,
слухай.

Лемантар  прыкрыў  вочы  рукой  і  ўявіў  сабе
чараўніка ў крэсле насупраць. Мяккі барытон брата
добра клаўся на гэтую карціну.

–  Прывітанне, унучак, спадзяюся, ты ў добрым
здароўі.  Я  ведаю,  табе  зараз  самотна,  і  разумею
цябе  лепш,  чым  хто.  Гэта  будзе,  нікуды  не
падзецца, але мінецца. Як усё мінаецца, добрае ці
кепскае. Я не паспеў табе распавесці важную рэч.
Слухай цяпер. Ты носіш на сваім твары пацалунак
цмока. Гэты знак застанецца з табой. Ніводзін цмок
не нападзе на чалавека з такім знакам, пакуль той
першы  не  пралье  крыві  цмока.  І  гэта  нашмат
каштоўнейшы  падарунак  за  той  ікол,  таму  табе  і
давялося прайсці праз боль, каб атрымаць яго. Але
боль фізічны ты трываеш добра. Іншая справа, калі
баліць душа. Ты сумуеш па малому сябру (ніхто не
ведае,  лёс  вам  пабачыцца  ці  не)  і  думаеш,  што
апроч яго ніхто не хоча цябе зразумець і прыняць.
Азірніся.  Сяброў можна знайсці і  побач.  Прыйшоў
час дараваць дзіцячыя крыўды, калі ты вырас, а я
бачу,  што  гэта  так.  Вашая  сям’я  можа ўтрымацца
разам,  калі  кожны прыкладзе  трошкі  намаганняў.



Стань першым у гэтай годнай справе, твой моцны
бок  –  талент  разумець  і  дараваць.  Можа  стацца,
твой брат Сшытак...     

Сшытак спыніўся.
–  Хочаш, каб я чытаў далей?
– Так, ён ведаў, што я сам не расчытаю.
–  Можа  стацца,  твой  брат  Сшытак  у  блізкім

часе  стане  Валадаром.  Яму  спатрэбіцца  твая
дапамога. Удваіх вы зробіце болей. Другі твой брат
стане  шукаць  тваёй  падтрымкі.  Не  адштурхоўвай
яго.  Ты  зробіш  паслугу  і  брату,  і  бацьку,  і  сабе.
Валадару перадай, каб моцна па мне не гараваў: я
жыў,  як  хацеў,  і  пайду,  як  захачу.  Я  рады,  што
апошнія дні быў побач з вамі. Кальк Улятар.

Сшытак акуратна склаў паперчыну,  паклаў на
падушку.

–  Ты  мне  давяраеш.  Гэта  для  мяне  вельмі
важна. Я спытаў у бацькі, ці лічыць ён, што з цябе
Валадар  атрымаецца  лепшы,  чым  з  мяне.  І  ён
адказаў  мне,  што  нам  варта  было  б  трымацца
разам – так будзе лепей і  для краіны, і  для сям’і.
Чуеш, брат?

–  Угу,– праз сон прамычаў Лемантар. Ён чуў і
разумеў, але сон не даваў падняць галавы...

–  Спі,  бадзяга,–  маршалак  паправіў  брату
падушку  і  выйшаў.  З  кабінета  бацькі  чуўся
прыцішаны  голас  Трыгона.  Нейкі  цень  кругамі
хадзіў  па  двары.  Сшытак  выйшаў  у  двор і  моўчкі



пайшоў побач з Аркушам. Ніхто не змог бы сказаць,
пра  што  яны  маўчаць,  але  кожны  зразумеў  бы:
маўчаць  яны пра адно і  тое,  так,  як  умеюць гэта
двайняты і закаханыя.

ГЛАВА ДЗЯВЯТАЯ

– Паглядзіце на яго! Спіць, бы ў лесе! Хоць бы
штаны вулічныя зняў,– бурчанне пакаёўкі паламала
ранішні сон. Лемантар пацягнуўся ў ложку.

– Агата, дзе бацька?
–  У сталоўцы, дзе яму быць. Усе добрыя людзі

ўжо снедаюць. Падымайся, дык ложак запраўлю.
–  Магу  і  сам  заправіць,–  хлопец  ускочыў  на

ногі,  зірнуў  у  акно.  Ясны,  цёплы  дзень.  У  галаве
было ясна, хораша. Нібыта чакала наперадзе толькі
добрае. Ён пабег у сталоўку.

Аркуш сядзеў ля самых дзвярэй, спінай да ўсіх,
глядзеў у сцяну. Лемантар абышоў вакол стала, каб
апынуцца перад ім.

– Вітаю, братка. Можна да цябе?
–  Сядай,–  нібыта  абыякава  прамовіў

маршалак,  але  кароткі  дапытлівы  пагляд  выдаў
цікаўнасць.

– Прабач, я ўчора дарма цябе пакрыўдзіў. Ля
брамы.



– А,  усё  ж захацеў даведацца сакрэт,–  кіўнуў
Аркуш.

–  Ды няма ніякага сакрэта, я ж ведаю, калі ты
цвеліш. Дый мой свет тут, а не там.

– Тады што табе трэба?
– Ты. Тваё сяброўства. А табе трэба я.
–  Вунь твой сябар,– брат выразна махнуў у бок

стала, дзе сядзелі князь Навука і Сшытак.
–  А мне трэба вы абодва,– пасміхнуўся юнак.–

Я  не  магу  выбіраць  між  вамі.  Гэта  няслушна  і...
балюча.

– Бацька ж выбраў. Змог,– змрочна заўважыў
брат.

–  А  я  не  стану.  Дый выбраў ён  не  мяне,  як
бачыш.  Так  што  са  мной  табе  дзяліць  дакладна
няма чаго. 

–  Гэта  праўда.  Цябе кінулі,  як  і  мяне.  Аднак
паміж  намі  ёсць  дзве  вялікія  розніцы.  Ты
непаўнагадовы. І я старэйшы з нас. Першародства
за мной.

–  Для  цябе  гэта  важнейшае  за  сям’ю?–
Лемантар адчуў, як цямнее сонечная раніца. Вось
ён, брат, які крыўдуе і нічога не хоча чуць...

–  Што ты разумееш, малы! Сям’я... Варта было
падумаць супраць Валадара, і мы абодва апынуліся
ў  турме.  Улада  важнейшая  за  сям’ю,  бацька  гэта
паказаў.  І  ты,  застаўшыся  за  галоўнага,  не  надта



спяшаўся  нас  вызваляць,  а,  братка?  Улада,  яна
такая. Дзеля яе і сына забудзеш, і бацьку...

Юнак  разгубіўся.  А  сапраўды,  бацька  ў  той
момант не вагаўся ні секунды. А калі б ён тады, у
Літараве, падняў голас супраць Валадара,  пэўна, і
яго чакала б турма, хоць гэта ён выцягнуў вязняў з
ямы.  І  гэта  было  так  нечакана  крыўдна,  што  ён
нібыта згубіў раўнавагу...

–  Супакойся,  забудзем,–  Аркуш  паклаў  руку
брату на плячо.–  Ты хочаш згоды,  і  я  хачу згоды.
Табе, па праўдзе, спраў хапала, калі і прамарудзіў –
Дык была прычына. А вось бацька паміж мной ды
Сшыткам  навошта  клін  убіў?  Мы  –  Адна  душа,
разумееш?  Ты мне  –  брат,  а  ён  –  мая палова.  А
цяпер?  Бацька  сто  разоў  перадумаць  можа.
Спадкаемцам  стану  я,  а  можа,  ты,  а  можа,  брат
ягоны Зборнік – ніхто не ведае.  Шкура незабітага
мядзведзя. А між намі былой блізкасці няма. Учора
тры  гадзіны  разам  па  двары  хадзілі  –  слова  не
знайшлі адно аднаму сказаць.  А раней і  без слоў
разумеліся.

Аркуш склаў рукі на грудзях, адкінуўся назад.
Лемантар не мог пагадзіцца з ягонымі словамі, але
што сказаць,  каб брат зразумеў,  што сям’я  перад
усім…

–  Можа,  бацька  проста  хоча,  каб  вы  сталі
асобнымі людзьмі? Быць паловай кагосьці да канца



жыцця – гэта не так і  добра. Ён жа ўважае вас за
двух людзей.

– І з гэтых дваіх адзін будзе Валадар, і другі –
ніхто,–  лёгкім тонам прамовіў  брат.–  Далібог,  я  б
меней  перажываў,  каб  спадкаемцам  прызначылі
цябе,  братка.  Але так ён не зробіць,  бо тады мы
аб’яднаемся,  супраць яго,  ці  супраць цябе. Удваіх
мы  –  сіла.  А  раз  так  –  падзяліць!  І  самы просты
спосаб – абяцаць аднаму. Каму? Вядома! Аркуш –
злодзей,  заўсёды  зводзіў  добрага  хлопчыка
Сшытка. Дык выкінем Аркуша, і Сшытак вернецца ў
сям’ю,  будзе  харошы,  паслухмяны,  супраць  таты
слова не скажа. Ніхто і блізка не збіраўся даць нам
роўныя шанцы...

–  Ты  хочаш  роўных  шанцаў.  Справядліва.  Я
дам  табе  нават  лепшыя  шанцы,–  незаўважна
падышоўшы, князь Навука  паклаў далоні  сыну на
плечы.  Аркуш  напружана  выраўняў  спіну,  але  не
азірнуўся,  глядзеў  проста  перад  сабой.–  Сшытак
застанецца са мной. А ты паедзеш у Слоўнік. Мой
брат  Зборнік  даўно  просіць  прыслаць  цябе  –
заўваж, менавіта цябе – на ягонае месца. Вярхоўны
суддзя –  адказная пасада,  тут  добра было б каго
сталейшага, але я думаю, ты справішся. Адказнасць
і  цвёрдасць,  літасць  ды  справядлівасць  –  гэта
неабходныя якасці і для суддзі, і для Валадара. Я не
буду абмяжоўваць цябе,  князь Зборнік  дапаможа



па  неабходнасці.  Дакажы,  што  здатны  не  толькі
ныць.

–  Згодны!–  звонка  прамовіў  Аркуш.–  Калі
ехаць?

–  Хоць  сёння,–  Навука  прыбраў  рукі,  даючы
сыну  падняцца.–  Я  падпісаў  указ  аб  тваім
прызначэнні зранку.

–  Я  буду  гатовы  праз  гадзіну,–  Аркуш  толькі
цяпер зірнуў у бок Сшытка. Той глядзеў са свайго
месца.

 – Віншую з прызначэннем,– бацька працягнуў
руку,  Аркуш  пастараўся  як  наймацней  сціснуць
бацькаву далонь.

– Тата, а можна я з братам паеду?– нечакана
для  сябе  самога  спытаў  юнак.  І  дадаў,
пачырванеўшы:– Я ж у Слоўніку не быў...

– Я адпушчу, брат ці  возьме?– развеў рукамі
стары.

Аркуш вытрымаў паўзу, падчас якой Лемантар
паспеў тройчы сунуць рукі ў кішэні і зноў дастаць, і
злітаваўся:

–  Паехалі  разам.  Толькі  пераапраніся  па-
людзку, не ў лес едзеш.

Лемантар  збег.  Сышоў  да  сябе  і  бацька.
Блізняты засталіся адны.

–  Аркуш,  я  так  рады  за  цябе,–  Сшытак
працягнуў далонь. Аркуш ляпнуў сваёй.



–  Паглядзім,  што  з  гэтага  атрымаецца,  тады
будзем радавацца. Удачы табе.

–  І табе.

Праз гадзіну Аркуш і Лемантар сядзелі ў вазку.
– Глядзі,  братка,  цмок  ляціць,–  Лемантар

высунуўся з вазка.– Вунь там...
–  Гэта на ўдачу,– Аркуш утульна ўладкаваўся ў

куточку.–  Не  скачы,  вазок  перакуліш.  Бацька
сумаваць без цябе будзе. Яму цяпер хоць хамячкоў
заводзь, хоць трусоў.

–  Дык я ж не назусім!– Лемантар уладкаваўся
насупраць брата.– Раскажы мне пра Слоўнік...

Ідзі,  куды  хочаш,  рабі,  што  хочаш,  і  будзь
сабой. Хто не марыў пра такую магчымасць? Хто не
марыў  кінуць  звыклы  лад  жыцця  і  акунуцца  ў
новую плынь. Моцны, упэўнены, ты выбіраеш свой
шлях,  бяжыш  насустрач  невядомаму.  Што  будзе
тваім компасам?

Ты  крочыш  наперад  і  не  глядзіш  назад,  бо
ведаеш: ты можаш у кожны момант вярнуцца туды,
дзе чакаюць цябе,  вераць у цябе,  любяць цябе.  І
што  б  ні  напаткала  на  дарогах  жыцця,  ёсць  дом.
Сям’я. Тое, што звяжа мінулае і будучыню, мары і
рэчаіснасць – ты сам…



КАНЕЦ
 другой гісторыі.


