
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

АДВЕЧНЫ ЛЕТАПІС  

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА МАЎЛЯНДЫІ 
частка трэцяя 

 

АБАВЯЗКОВА ЧЫТАЦЬ ТЫМ, 

ХТО ЎПЕРШЫНЮ ЧУЕ ПРА КНІЖНЫ СВЕТ 

(прадмова з першай гісторыі “Ахоўнік Летапісу”) 

 

Разгарнуўшы 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 

 

Кожны з нас некалі марыў трапіць у казку, у незвычайную 

гісторыю. Быць героем, адважным і кемлівым, перамагаць ворагаў і 

знаходзіць сяброў. Як добра быць удзельнікам прыгод, канец у якіх 

заўсёды добры. Але ёсць такія гісторыі, канец якіх невядомы. І, 

патрапіўшы туды, ты сам выбіраеш свой шлях, і ад цябе залежыць, куды 

павернецца сюжэт. Лёсы сяброў ды ворагаў могуць аказацца ў тваіх 

руках. Ці хочаш ты трапіць туды, дзе няма каму слухаць твае “не магу” і 

“не хачу”, дзе толькі сам вызначаеш, што можна, а што недапушчальна. І 

сам адказваеш, быць ці не быць...  

 

Калі вам не даводзілася бываць у Вялікім Княстве Маўляндыі, шмат 

што тут падасцца вам дзіўным і недарэчным. Узяць хаця б горад 

Пісьменск, сталіцу-замак, дзе жывуць Вялікі Князь Навука і ягоныя 

сыны, патомныя князі1 Аркуш, Сшытак ды Лемантар. Людзей там – па 

пальцах пералічыць: сам Вялікі Князь, тры ягоных сыны, лекар Марцін, 

ягоная жонка – пакаёўка Агата, конюх Піліп ды садоўнік Расціслаў.  

Затое там жывуць літары. Так, сапраўдныя літары, тыя, што ў 

кнігах. Бо Маўляндыя – краіна-кніга, найстарэйшая краіна кніжнага 

свету. Літары служаць у Гвардыі Вялікага Князя. Камандуюць імі 

старэйшыя сыны Вялікага Князя: галоснымі – Аркуш, зычнымі – 

Сшытак. 

Ёсць у Маўляндыі і буйны горад, Слоўнік. Вось дзе людзей багата! І 

займаюцца яны самымі рознымі справамі. Слоўнік – незвычайны горад: 

там ёсць усё, пра што пісалі ў кніжках, спрадвек і да нашых дзён. На 

адных і тых жа вуліцах можна пабачыць і неандэртальца з дубінай, і 

рыцара ў жалезных латах, і шпіёна з лічбавай відэакамерай і мабільным 

тэлефонам. І кожнай рэчы, і кожнай з’яве – што добрай і карыснай, што 

кепскай ды шкоднай – знойдзецца месца на адпаведнай вуліцы. Карчма, 

кузня ды крама будуць на вуліцы К, аэрапорт і аквапарк прапісаныя на 

вуліцы А, а цырк ды цырульня – на вуліцы Ц. Жабрак пабіраецца на 

вуліцы Ж, паэт і пісьменнік пішуць на вуліцы П. Школьніку 

пашанцавала: ён жыве непадалёк ад школы, затое вучню блізка ў 

вучэльню. А вось лекар з вуліцы Л спяшае ў шпіталь на вуліцу Ш, туды 

ж ідуць хірург з вуліцы Х і анэстэзіёлаг з вуліцы А. У булачніка з вуліцы 

Б вокны выходзяць на брукаваны бульвар, а гандляр з вуліцы Г штораз 

кляне гразкую грунтоўку, але нічога не паробіш! Бо ў Слоўніку мусіць 

быць усё: палацы і памыйкі, тэатры і турмы, скарбы і смецце! 

                                                 
1 Патомны князь, патомная княгіня – тытулы дзяцей Вялікага Князя, Валадара Маўляндыі. Пры змене 

Валадара толькі патомныя князі могуць прэтэндаваць на пасад Княства. У апісаны час у Мауляндыі 

кіруе Вялікі Князь Навука. Патомныя князі Зборнік і Фаліянт (ягоныя браты), і патомныя князі 

Аркуш, Сшытак ды Лемантар (ягоныя сыны) ёсць прэтэндэнтамі на пасад Маўляндыі. І хоць першым 

прэтэндэнтам з’яўляецца старэйшы сын Навукі – Аркуш, але Вялікі Князь вольны прызначыць сваім 

пераемнікам кагосьці з іншых патомных князёў. 



Натуральна, жывуць у Слоўніку і літары. Жывуць сем’ямі, 

працуюць, забаўляюцца. Парадак падтрымлівае Варта Слоўніка – зухі-

хлопцы, якім дарогі не заступай. А запраўляюць усім мэр горада – ён жа 

галава і начальнік муніцыпалітэта – Яраш Засценкін і Вярхоўны Суддзя 

горада Слоўніка – патомны князь Зборнік, адзінакроўны брат Валадара, 

сярэдні сын нябожчыка Вялікага Князя Прамовы.  

І вось у Слоўнік выпраўляюцца Аркуш, якога бацька-Валадар 

прызначыў новым Вярхоўным Суддзём, і Лемантар – за кумпанію з 

братам… 

 

 

 

  



ГЛАВА ПЕРШАЯ. 

1. 

- Браце, вы ж са Сшыткам раней былі ўжо ў Слоўніку? Як там?– 

малодшы сын Вялікага Князя Навукі, шаснаццацігадовы Лемантар, не 

мог стрымаць узбуджэння. 

- Былі,– паблажліва адказаў Аркуш, ста-рэйшы з навукавых 

дзяцей.– У Слоўніку весела. Дзяўчаты прыгожыя. Шынкі на кожным 

скры-жаванні. Народу многа, не тое што ў нас, у Пісь-менску. І ўсё такое 

рознае – спачатку ажно гала-ва кругам ідзе. Табе спадабаецца. 

- А чаму бацька сам з табой не паехаў? Ён жа хацеў выбрацца, 

памятаеш, калі дочкі Прэ-зідэнта Звяза Мастацтваў2 да нас прыязджалі,– 

Лемантар ёрзаў на сядзенні, то выдоўжваў ногі, то падбіраў пад лаўку. 

- А я рады, што ён не паехаў. Сам разбя-руся, што да чаго. 

Дзядзька Зборнік дапаможа, калі што. І ты са мной. Весялей будзе,– 

Аркуш з усмешкай глядзеў на малодшага брата. Апош-нім часам той 

трымаўся падкрэслена строга, ві-даць, лічачы, што дзяцінства 

скончылася, і трэ-ба паводзіцца па-мужчынску, без лішніх эмо-цый. А 

тут няспынна круціўся, то вызіраў у вак-но, на сто разоў езжаную 

дарогу, то павароч-ваўся да брата. 

- А суддзя заўсёды судзіць, як у законе напісана?– Лемантар 

адкінуў з ілба доўгія светлыя валасы, пацёр грубы ружовы знак на 

шчацэ.– Трэба проста ведаць? 

- Не ўсё так проста. Жыццё складанае, разнастайнае. На кожны 

выпадак закон не скла-дзеш. Часам даводзіцца і самому думаць. Да таго 

ж, спачатку трэба разабрацца, хто насамрэч вінаваты. А можа, абодва 

бакі вінаватыя, а мо-жа, ніхто не вінаваты, а так абставіны склаліся. А як 

разабраўся – тады ў адпаведнасці з зако-нам. А калі закона такога няма – 

тады па сваім меркаванні. Зноў жа, сусветная юрыдычная практыка 

існуе. Мясцовыя традыцыі ёсць. 

Аркуш казаў упэўнена, а сам глыбока ўнутры адчуваў хваляванне. 

Адказнасць і цвёрдасць, літасць і справядлівасць – якасці, неабходныя і 

Валадару, і суддзю. Як ён справіцца? А калі нешта пойдзе не так – што 

зробіць Вялікі Князь? Чаму ягоная палавінка, малодшы з двайнятаў, 

Сшытак, не з ім... Але, пэўна, бацька мае рацыю: у дваццаць тры гады ім 

няварта чапляцца адно за аднаго. Яны – дарослыя мужчыны, адзін едзе ў 

Слоўнік, каб стаць Вярхоўным Суддзём, другі застаўся ў Пісьменску, 

рыхтуецца некалі стаць Валадаром краіны пасля бацькі. У кожнага свая 

дарога.  

Аркуш вырашыў для сябе, што будзе добрым сынам. Хопіць 

памылак маладосці. Бацька дараваў ім са Сшыткам няўдалую спробу 

дзяржаўнага пераварота3, хоць мог запраста трымаць абодвух у вязніцы, 

                                                 
2 Звяз Мастацтваў – краіна творцаў – паэтаў, музыкаў, мастакоў і іншых. Пра візіт дачок Прэзідэнта 

Звяза Мастацтваў ідзецца ў другой частцы прыгодаў князя Лемантара «Пацалунак цмока». 
3 Дзяржаўны пераварот – гвалтоўная змена ўлады. Аркуш і Сшытак пры падтрымцы замежнага 

войска паспрабавалі незаконна заняць бацькаў пасад, але самі патрапілі ў турму разам з бацькам. Пра 



і ніхто ў кніжным свеце не ўступіўся б і не запярэчыў. Закон дазваляў 

Валадару яшчэ й не тое: абсалютная манархія4 дае шырокія 

паўнамоцтвы.  

Іншым пакараннем магло стаць выгнанне. Жыццё на чужыне само 

па сабе не мёд, але ганебнае выгнанне з пазбаўленнем права займаць 

пасад… нават думаць не хочацца.  

Урэшце, Вялікі Князь мог проста адхвастаць рэмнем абодвух 

сыноў, дарма што ўжо год пяць ці нават сем гэтага не рабіў. Прынамсі, 

Аркуш не мог прыдумаць аргументаў, якія б спынілі волата-князя: не 

біцца ж насмерць з родным бацькам. Сцялі б зубы і сціснулі кулакі, каб 

не ганьбіць сябе, енчачы, а потым палезлі б пад халодны душ, каб 

асцюдзіць скуру.  

Бацька зрабіў іначай. Ён нібыта выкрэсліў з памяці прыкрае 

здарэнне і не згадваў без прычын. Сыны не ведалі, ці распавядаў 

чараўнік Кальк Улятар князю Навуку, на якіх умовах падбухторыў 

блізнят зладзіць палацавы пераварот. У кожным разе, бацька пакінуў іх 

кіраваць літарамі – непераможнай Гвардыяй Валадара Маўляндыі, як 

было напісана ва ўсіх ваенных падручніках. Наконт непераможнасці 

асабіста Аркуш раней упэўнены не быў. Але, па-шчырасці, у рэальным 

баі ён літар і не бачыў. А бацька на іхнае пытанне адказаў станоўча: так, 

войска літар ніхто не перамог, і не пераможа. І, калі меркаваць па тым, 

як у адзіны кіў некалькі маленькіх, па пояс даросламу мужчыну, 

жаўнераў-літар на загад Вялікага Князя ўправіліся замкнуць іх са 

Сшыткам у вязніцы, Валадар ані не перабольшваў. 

Сшытак першы стаў спрабаваць памірыцца з Валадаром, пачаў 

наладжваць дыялог яшчэ ў палоне. Добра, што Вярхоўны Чараўнік 

Кальк Улятар загадаў трымаць палонных маўляндцаў разам. Адразу ж па 

вяртанні з лягарытмянскай падземнай турмы Сшытак як мага больш 

часу праводзіў побач з Вялікім Князем, пра нешта пытаўся, штосьці 

абмяркоўваў. Аркуш назіраў збоку, сам наладзіць стасункі не спрабаваў: 

баяўся, што бацька адштурхне яго. Потым крыўдаваў, што брат зблізіўся 

з бацькам, аддаліўшыся ад яго, блізнюка. Нават спрабаваў пераканаць 

малодшага брата Лемантара, што варты ягонага сяброўства болей за 

сярэдняга – усё, каб дапячы Сшытку. Але малы не стаў між імі. Ён не 

пажадаў “сябраваць супраць”. Аркуш адчуў, што застаўся адзін, убаку 

ад сям’і. Што не проста пралятае міма пасада (а Валадар падпісаў 

паперу, што ў выпадку ягонай смерці пасад пяройдзе да Сшытка). Куды 

страшнейшай падавалася перспектыва так і застацца маршалкам літараў. 

Пасада ваеннага дарадцы пры Вялікім Князю, вядома, ганаровая, і 

кіраваць літарамі трэба ўмець. Але за пяць год жваваму розуму так 

                                                                                                                                                    
гэта, і пра тое, як князь Лемантар выбавіў сям’ю з палону, напісана ў першай частцы гісторыі 

«Ахоўнік Летапісу». 
4 Абсалютная манархія – такі лад дзяржавы, калі манарх – кароль, валадар – займае пасад правам 

нараджэння і сам кіруе дзяржавай, сам выдае і адмяняе законы. 



абрыдла муштра, шагістыка ды працы па добраўпарадкаванні 

Пісьменска…  

Менавіта ў гэты момант бацька працягнуў яму руку: прапанаваў 

ехаць у Слоўнік, даказаць на справе, чаго ён варты. Успрыняўшы ў 

першы момант бацькаву прапанову як выклік сабе, Аркуш імгненна 

пагадзіўся, упэўнены, што робіць хутчэй назло Валадару, але ўжо праз 

пару гадзінаў, падумаўшы ў цішыні, зразумеў, які давер аказвае яму 

бацька. Сшытак застаецца ў Пісьменску, кожны крок ягоны – у бацькі на 

вачах. Аркуш выпраўляецца ў Слоўнік, дзе нагляду не будзе. Аркуш 

прыгадваў бацькавы словы, інтанацыю, выраз твару. Так, бацька 

ўпэўнены, што ён справіцца. Нават думкі не дапускае, што сын не 

здужае, адступіцца і прыбяжыць прасіцца назад у Пісьменск. Гэта давала 

крылы, але накладала вялікую адказнасць… 

- А памятаеш, вы са Сшыткам мяне ад ваўка ўратавалі?– спытаў 

Лемантар.– Год восем таму... 

- Нагадай,– старэйшы брат зірнуў у маленькае люстэрка, 

прыгладзіў рудаватыя валасы. 

- Вы мяне ў лес узялі, а потым я адстаў. А тут воўк завыў. І я на 

дрэва залез са страху. 

- А, памятаю,– бліснуў чорнымі вачыма Аркуш.– Сшытак цябе з 

дрэва здымаў, а я палкай па дрэвах біў, каб ваўка напалохаць. Было. 

- Я тады падумаў, што ў мяне самыя адважныя ў свеце браты. І 

што дарма я баяўся. 

Аркуш чамусьці крыва пасміхнуўся. Зірнуў спадылба на брата. 

- Сказаць табе праўду? Не было ваўка. Я сам выў. Каб цябе 

спужаць. Каб ты больш з намі ў лес не цягаўся. А потым шкада цябе 

стала. І бацькі асцерагаліся: каб ён даведаўся – дасталі б рэмня. 

Давялося ваўкоў ганяць усур’ёз. З таго часу ваўкі пад Пісьменск не 

падыходзяць. 

Лемантар глядзеў на брата без усмешкі. 

- Скажы, што я вам благога зрабіў? Дзеля чаго вы з мяне ўсю 

дарогу здзекуецеся? Вам гэта весела? 

- Так і ведаў, што ты пакрыўдзішся, мой простакутны брат,– 

Аркуш вызірнуў у вакно.– Ага, гэта тут. Выходзім. Разамнемся крыху. 

- А ўсё ж такі?– Лемантар вылез следам за братам і глядзеў на яго 

зверху. У свае няпоўных сямнаццаць ён быў амаль такі ж ростам, як 

бацька, а абодвух немаленькіх, за метр восемдзясят, блізнятаў перарос 

яшчэ пазалетась. 

- Мне няма чаго табе адказаць. Па шчырасці, нічога асаблівага мы 

табе не рабілі. Старэйшыя не любяць вазіцца з малодшымі, а малодшыя 

любяць цягацца за старэйшымі. Нам хапала адно аднаго, ты нам быў 

лішні. Дый 6 год – вялікая розніца.ў дзяцінстве. Яшчэ і зараз адчуваецца, 

што ты малы. А тады пагатоў. Але хопіць балбатаць. Бачыш вунь тую 

штуку? Калонку? 



Лемантар убачыў у некалькіх кроках нейкі слуп з якога на вышыні 

метраў двух ад зямлі вытыркаўся адрэзак загнутай трубы.  

- А што гэта? 

- Зараз даведаешся. Распранайся. 

- Навошта? 

- Дзягай хвастаць буду,– пацвеліў Аркуш.– Давай хутчэй, ці 

спужаўся? 

- Цябе спужаўся?– удакладніў Лемантар, сцягваючы кашулю цераз 

галаву. Паехаў з братам – мусіш прызнаваць ягонае права камандаваць. 

Сам напрасіўся. 

- Усё здымай. Бранзалет таксама, не важдайся, - прыспешыў 

Аркуш.  

Відавочна, усё гэта мела - мусіла мець - сэнс, але які, брат казаць не 

спяшаўся. Юнак акуратна склаў вопратку на траве. Пісьменск далёка, 

бацьку адтуль не відаць. Калі раптам Аркуш задумаў нешта брыдкае, 

дык дастане па зубах.  

Лемантар застаўся як маці нарадзіла. Старэйшы брат з хвіліну 

аглядаў яго з галавы да ног.  

- У роце нічога няма? Стань сюды. Уключу калонку – з-пад 

струменя не выходзь. Маўчы. Падымай галаву, выпі без дапамогі рук 

тры глытка, не больш і не менш. Тады абмыешся ўвесь, а калі выключу – 

скажаш наступныя словы: 

Пакуль я жывы – словам не стану. 

Як ні пакліч, быць сабой не перастану. 

Запомніў? 

- Запомніў. А што пацячэ? – Лемантар не даў выгляду, што 

асцерагаецца. Урэшце, брат не стане яму шкодзіць. Калі гэта і жарт, то, 

пэўна, бяскрыўдны. 

- Густая вада. Крыху пячэ, але не бойся, апёкаў не будзе. 

Наадварот, скура зробіцца гладкай. Гатовы?– Аркуш працягнуў руку да 

выключальніка. 

- Уключай,– юнак стаў пад “носікам” калонкі. Празрысты халодны 

струмень ударыў у цемя, пабег па спіне, па твары... 

- Пі,– загадаў брат.  

Лемантар хапнуў ротам незнаёмую вадкасць Вусны і язык апякло, 

ён з цяжкасцю пракаўтнуў раз, другі, трэці… 

- Абмывайся. Ногі, прамежнасць – каб усё намачыў як след. Пад 

пахамі... У вушах... вочы таксама. Не, маўчы, не кажы зараз нічога,– 

пераканаўшыся, што хлопец цалкам апрацаваны, Аркуш выключыў 

калонку.– Вось цяпер прамаўляй замову. 

– Пакуль я жывы – словам не стану. Як ні пакліч, быць сабой не 

перастану. 

Лемантар імгненна абсох. Скура ягоная пасвятлела – загар часткова 

змыўся – і стала гладкай, безвалосай, як у літараў. Нешта абсыпалася на 

плечы, ён сцепануўся, бо стала казытна. 



- За валасы не хвалюйся, адрастуць гусцейшыя, чым былі,– брат 

змахнуў штосьці з ягонай патыліцы. Хлопец адчуў, што галава голая. 

Правёў рукой па чэрапе. Аніводнай пасмачкі, ані шчацінкі.  

- Можаш апранацца. Паедзем,– Аркуш схаваўся ў вазку. Лемантар 

нетаропка апрануўся. Завязаў матузкі на чаравіках. 

- Я прайдуся. 

Ён разумеў, што для чагосьці гэта ўсё трэба, што не дзеля яго 

адзінага паставілі тут калонку, не яму на здзек, а з нейкай іншай 

прычыны. Таму саромеўся сваёй крыўды, як чагосьці зусім дзіцячага, не 

годнага мужчыны. Але ж і справіцца з крыўдай так адразу не мог. А 

таму шыбаваў дарогай паперадзе вазка, падбіваючы дробныя 

каменьчыкі.  

Паабедзенае сонца грэла голую патыліцу, плечы. Далёка ў сінім 

небе лунаў цмок... 

- Малы, сядай, паедзем хутчэй,– гукнуў Аркуш. Лемантар 

паслухмяна залез у вазок. 

- Гэта абавязковая працэдура для ўсіх, хто ўпершыню прыязджае ў 

Слоўнік. Бацька мне загадаў. Даруй, што не папярэдзіў пра валасы. Я 

сам забыўся, хоць некалькі год таму праз гэта праходзіў,– сур’ёзна 

прамовіў брат.– Але табе пасуе. Глядзішся сталейшым. Я б на тваім 

месцы так і пакінуў.  

- Пабачым,– маладзён зірнуў на брата і праз сілу пасміхнуўся.– 

Урэшце, часам нешта трэба мяняць. Буду лічыць, што пачаў з фрызуры. 

 

2. 

А перадаў лейцы эЛ і адсунуўся, саступаючы зручнейшае месца. 

Размовы маладых князёў да іх не даляталі. Вазок мякка каціў то лясной 

дарогай, то між палёў, калі лес адступаў далёка ўбакі. Сонца ўжо не 

асабліва пякло, вакол не было ні душы, і тое не падавалася дзівам: 

Маўляндыя апошнім часам не магла пахваліцца прыростам 

насельніцтва. Што людзей, што літараў засталося няшмат. І, калі ў 

Слоўніку жыццё віравала, астатняя частка Княства амаль абязлюдзела. 

Шукаючы лепшае долі, сёй–той падаўся на заробкі ў Дынаміку5, 

кагосьці вабіла сваёй упарадкаванасцю і ўрэгуляванасцю Лягарытма6, 

ахвочыя да прыгод і авантур выпраўляліся ў Землі Земляведаў7, 

здольныя да музыкі ці жывапісу спрабавалі ўладкавацца ў Звязе 

Мастацтваў. Кніжны свет рос, часам імкліва, часам – марудна, ды 

няўхільна. І сэрца ягонае – Вялікае Княства Маўляндыя – памалу 

адыходзіла ў цень. Ужо мала хто памятаў, як казалі раней пра Княства  

“наймагутнейшая краіна кніжнага свету”. Цяпер казалі хіба 

“найстарэйшая.” 

                                                 
5 Дынаміка – Каралеўства Дынаміка, тэхнічна найбольш развітая краіна кніжнага свету. 
6 Лягарытма – Рэспубліка Лягарытма, краіна людзей-матэматыкаў і лічбаў. 
7 Зямля Земляведаў  - краіна, часткі якой знаходзяцца ў розных кліматычных зонах, што спрыяв 

вывучэнню клімата. 



Але двое ўзброеных жаўнераў-літараў, што сядзелі на козлах 

княскага вазка, мала думалі пра лёсы краін. Іх болей цікавілі справы 

надзённыя. 

– А ты ў Слоўніку ці быў?– спытаў чырвоны А ў зялёнага эЛ.  

– Вядома, быў. Да каліграфа8 едзілі, каб нам сына напісаў. А болей 

не быў. Князь Лемантар толькі ў Пісьменску жыў, дык і я пры ім. Вялікі 

Князь у Слоўнік гвардыю ніколі не бярэ. Дык і мне нагоды няма. А ты 

быў? Раскажы! 

– Як толькі я на службу паступіў замест старэйшага брата, дык 

адразу разам з княжычам Аркушам, тады падлеткам, і выправіўся ў 

Слоўнік. І эС паехаў, бо княжыч Сшытак з намі быў. Жылі некалькі 

тыдняў у доме Вярхоўнага Суддзі, патомнага князя Зборніка, сярэдняга з 

братоў Вялікага Князя. Дом вялікі, у кожнага з сям’і па добрым пакоі, 

ды сталоўка, ды бібліятэка, але прыслугі мала – кухар Зэ ды пакаёўка 

эМ, і аховы няма. Сціплы дом, па мерках Слоўніка. Рэчы дыхтоўныя: 

мэбля, карціны. Прыгожа ўсё, але без лішняй раскошы. Жывуць у доме 

сам князь Зборнік, жонка ягоная, Мантыса, яна лягарытмянка, і дзеці. 

Свой сын – княжыч Артыкул, гады на два маладзейшы за нашых 

блізнятаў, і пляменніца, патомнага князя Фаліянта дачка, Старонкай 

зваць, яшчэ на якіх года паўтара маладзейшая. Яе тады князь Фаліянт 

прывёз з Фаўна–Флоры9: хварэла моцна, клімат балотны не пасаваў ёй. 

Кажуць, ужо год дзесяць у Слоўніку жыве. Князь Зборнік яе гадуе як 

сваю дачку, ні ў чым не адмаўляе. Добрая дзеўка, высокая, хоць з твару і 

не надта прыгожая. Бацькавай пароды, разоркаўскай. 

– З княскім пасагам і непрыгожая сваю долю знойдзе,– эЛ цмокнуў 

на коней.– Дык мы да іх у дом едзем? 

– Не, мы едзем пакуль што на кватэру. Вялікі Князь Навука сыну 

грошы даў, будзе за што абставіцца. Толькі я б не хацеў у Слоўніку 

затрымлівацца. Там літары не ў пашане. Гэта ў нас, у Пісьменску, ты з 

людзьмі па-простаму. А ў Слоўніку літары – ніхто. Ані ў шынок з 

гаспадаром не пойдзеш, ані ў краму. Літары дзеля літараў маюць свае 

крамы, шынкі. А людзі асобна трымаюцца. Якая праца шляхетная – там 

найперш людзі. А як вуліцы месці альбо прыбіральні чысціць – дык тут 

літары. Абслуга. Нават у варту Слоўніка цяпер людзей набіраюць замест 

літараў. Толькі што плёну? Як нешта здарыцца, першымі літары ідуць. 

Іх жыцця не шкада. 

– Дык у нас у Пісьменску тое самае... 

– Што ты кажаш! Нашто наш маршалак гадкі бываў, а здарылася 

раз, што на О падчас урагана дрэва ўпала. Ні секунды не чакаў, ані 

пакуль вецер сцішыцца, ані пакуль дапамога прыйдзе. Сваімі рукамі 

выцягнуў і ў палац да лекара прынёс. А ў Слоўніку ніхто з людзей і не 

павернецца ў твой бок. Хіба якія жабракі ці бадзягі бяздомныя, што самі 

                                                 
8 Каліграф – спецыяліст у напісанні літар. Літары, напісаныя “жывымі чарніламі”, ажываюць. 
9 Фаўна-Флора – Федырацыя Фаўна-Флора, краіна даследчыкаў-біёлагаў. 



ліха пакаштавалі. Не, ты як сабе хочаш, а я пры першай магчымасці 

папрашуся ў Пісьменск. 

– Дык, пэўна, і я з табой вярнуся. Асабліва, калі князь Лемантар 

вырашыць затрымацца тут,– захваляваўся эЛ.– А ў былога суддзі ўдома 

што, гэтак сама да літараў ставяцца? 

– Ды не, там літары справу сваю робяць, да іх ніхто лішні раз не 

чапляецца. Кормяць са свайго стала, лечаць, заробкі плоцяць немалыя. 

Але ж ты паспрабуй такі дом знайсці, ды каб цябе ўзялі. Мала каму з 

нашага брата шчасціць. Лепей ужо ў Літараве жыць, сваёй працай, чым 

тут з людзкой ласкі пабірацца. 

 

3. 

Патомны князь Зборнік трэці раз перачытаў ліст Вялікага Князя, 

нібыта не верыў пабачанаму. Вось і ўсё. Чорт, навошта ў апошнім лісце 

ён згадваў пра адстаўку? Ідыёт! Сядзеў бы ціха, дык Малы не насмеліўся 

б… 

Князь адкінуў прэч ліст, напісаны на пергаменце, як рабілі 

пісьменскія Валадары з асабліва ўрачыстых нагод. Што ж, рана ці позна 

давялося б сыходзіць. Дык лепей сысці поўным сіл, у ясным розуме, калі 

ты не варты жалю стары, за спіной якога… Халера ясная, давядзецца 

апекавацца гэтым шчанюком, завочнікам-недавучкам, пыхлівым 

нездарам, які нават прыстойнага дыплома пакуль не мае… 

Сівы волат прайшоўся па бібліятэцы. Каму застанецца гэткае 

багацце? Кодэксы ды зводы законаў з усяго кніжнага свету, рарытэтныя 

выданні і найноўшыя дадаткі, лепшая калекцыя з часоў Францішка 

Першадрукара Скарыны! Збіраў для адзінага сына, разумнага, годнага, 

дасціпнага, лепшага студэнта Акадэміі Грамадскіх Навук ды 

Парламентарызма Рэспублікі Лягарытмы. А давядзецца аддаць 

братанічу, які ледзь цягне вучобу на завочным аддзяленні Вышэйшых 

Каралеўскіх юрыдычных курсаў Дынамікі… 

Князь Зборнік ведаў, што ён несправядлівы да пляменніка. 

Патомны князь Аркуш раіўся з ім, у якую вышэйшую ўстанову 

паступаць, і стары юрыст падказаў яму падаць паперы на Каралеўскія 

курсы, якія сам некалі заканчваў: патрабаванні да завочнікаў там былі 

надзвычай строгія, што, на думку старога суддзі, ішло толькі на карысць 

будучым юрыстам. Што да лягарытмянскай акадэміі, адкрытай нейкіх 

дванаццаць год таму, то Зборнік не лічыў яе сур’ёзнай школай. Аднак 

свайму сыну паступаць туды не забараніў. Ведаючы характар Артыкула, 

ягоную педантычнасць ды скурпулёзнасць, адказнасць і прагу ведаў, за 

будучыню сына быў спакойны: будзе юрыст. Дый бацькавым досведам 

Артыкул ніколі не грэбаваў. 

Але сын знік без вестак. Зборнік падняў усе сувязі, дасылаў па ўсім 

свеце сотні старонак запытаў, неаднойчы абвяшчаў прыкметы Арці па 

рэха-сувязі, сваімі й чужымі рукамі ператрос увесь кніжны свет, але 

слядоў сына не адшукаў. Звярнуўся і да малодшага брата, Вялікага 



Князя, з просьбай пашукаць сына з дапамогай Адвечнага Летапісу. Той 

адказаў імгненна: “Нік, я праверыў у першы ж дзень, як пачуў. Летапіс 

Артыкула не паказвае. Правяраю штодня. Веру, што пошукі дадуць 

плён.”  

Тады ён і сам верыў. Але дні йшлі, а нічога не мянялася. Патомны 

князь Зборнік зразумеў: вярнуць яму сына можа хіба цуд. Але юрысты 

не вераць у цуды. Напачатку вясны ён упершыню напісаў брату 

прашэнне аб адстаўцы. Ну, не зусім прашэнне. Хутчэй намёк на тое, што 

займаць пасаду суддзі ці не сорак год запар – нялёгкі лёс, што Валадару 

варта падумаць пра замену, і што, калі ён лічыць поспехі свайго 

старэйшага сына дастаткова добрымі, відаць, гэтай заменай мог бы стаць 

Аркуш, а ён, Зборнік, пакуль у сваім розуме, зможа дапамагчы маладому 

суддзю асвойтацца на новым месцы. 

Навука адказаў праз некалькі дзён, калі брат ужо пачаў думаць, што 

славутая Пошта Маўляндыі згубіла ягоны ліст, і нават парадаваўся 

неспадзяванай усмешцы лёсу, бо ўжо шкадаваў пра напісанае. У 

пасланні Вялікага Князя была высокая ацэнка працы Вярхоўнага Суддзі 

і ведамасць з адзнакамі Аркуша за першыя чатыры гады навучання на 

юрыдычным факультэце. Адзнакі былі высокія, у заўвагах рэктар 

уласнаруч пісаў, што Аркуш паказвае сябе старанным і кемлівым 

студэнтам, запазычанасцяў па прадметах не мае, на іспытах дэманструе 

глыбокія веды. Зборнік адпісаў, што рады поспехам пляменніка, але 

гатовы працаваць, пакуль той скончыць адукацыю.  

Тое было ўвесну, і Вярхоўны Суддзя горада Слоўніка разлічваў, 

што замена яму прыйдзе не раней як гады праз два. Што прымусіла 

Валадара паскорыць натуральны ход падзей і прызначыць на ягоную 

пасаду Аркуша, не даўшы таму атрымаць дыплом? Хоць не, дыплом 

пляменнік атрымаў: напрыканцы лета здаў іспыты за апошні курс 

датэрмінова, напачатку восені абараніўся. Зборнік даведаўся пра гэта ад 

пляменніцы Старонкі, якой Аркуш даслаў у лісце фатаграфію 

насупленага рудога маладзёна ў традыцыйным чорным строі і шапачцы.  

Зборнік тады яшчэ пажартаваў, маўляў, навукавым сынам можна 

мець адзіны дыплом на дваіх, усё адно ніхто не разбярэ, Аркуш перад ім 

ці Сшытак. Пажартаваў праз горкі камяк: ягоны сын скончыць Акадэмію 

не паспеў. 

Болей да пытання адстаўкі ні Зборнік, ні Навука не вярталіся. І вось, 

бы гром з яснага неба, гэты кавалак цялячай скуры з пячаткай – 

ганаровы адрас адстаўному Вярхоўнаму Суддзю. І кароткі ліст пра 

прызначэнне пераемніка. 

У бібліятэку зазірнуў Зэ, асабісты памочнік князя, а па сумяшчэнні 

– кухар ды аканом. 

- Вашамосць, княгіня Мантыса выйшлі. Загадаеце падаваць 

сняданак? 

- Падавай, - кіўнуў Зборнік.  



Ён падышоў да люстра, прыхаванага на бакавіне кніжнага сцелажа. 

Сустрэў суворы позірк глыбокіх сініх вачэй. Цвёрда складзеныя вусны, 

заўважна пабляклыя (з гадамі сэрца здае нават у бессардэчных суддзяў), 

старанна склаліся ў падабенства іранічнай усмешкі. Дастаўшы з кішэні 

пацямнелы срэбны грабеньчык, князь прымагляваў некалі цёмныя, а 

цяпер моцна ссівелыя валасы.  

Які з яго пенсіянер! Каб Навука пабачыў яго зараз, рука б не 

паднялася падпісваць той пергамент! Дбайна падстрыжаныя вусы 

прыхоўваюць глыбокія складкі ля рота. Стан стройны, ні згадкі пра 

сутуласць, і разварот моцных плеч той самы, як трынаццаць год таму, 

калі бачыліся з братам апошні раз. Мо ён мерае па сабе, гэты Навука? 

Пэўна, за каньяком адгадаваў сабе пуза, дык у свае шэсцьдзясят адзін 

лічыць шасцідзесяцішасцігадовага брата развалінай? Хай памераецца 

зараз з ім, падцягнутым, энергічным, хіба трохі спакайнейшым за сябе 

трыццацігадовага, але нязломным, натхнёным… 

Зборнік ведаў, дзеля чаго накручвае сябе, спрабуе глядзецца 

малойцам. Мантыса, каханая жонка, якая чытае ягоны настрой па 

драбнюткіх прыкметах. Трымацца, каб хаця яна не перажывала, ягоная 

адзіная любоў. 

Што ведае Навука пра любоў, гэты прахвост, што з пятнаццаці да 

дваццаці пяці залез пад спадніцу ці не палове Маўляндыі! Дый цяпер, 

пахаваўшы жонку, пэўна, не саромеецца зацягнуць у ложак якую 

кабету… 

- До, - строга перапыніў сябе Зборнік.  

Хто-хто, а ён выдатна ведаў, колькі жанчын прыгрэў Навука пасля 

смерці жонкі Святаянкі: ніводнай. Была на даляглядзе адна, дый тая 

парога валадарскай спальні не пераступала. А мінула з таго трагічнага 

дня без малога шаснаццаць год.  

Князь Зборнік накінуў паверх кашулі аксамітную куртку, якую 

любіў насіць дома, і пайшоў у сталоўку. 

Пакаёўка эМ ужо падала на стол. Княгіня Мантыса паднялася 

насустрач мужу з цёплай усмешкай. Яна чула, як князь Зборнік устаў і 

пайшоў у бібліятэку, але, як было ў іх заведзена, не перашкаджала яму 

да сняданку: з маладосці раніцы і вечары суддзя аддаваў працы ды 

кнігам, сям’і належаў дзённы час. 

Яны селі не насупраць, а побач адно з адным. Насупраць іх любілі 

садзіцца дзеці, Артыкул і Старонка. Але ўжо год, як… 

- Зборнічак, любы, нешта ты не ясі. Ці не захварэў?– княгіня 

Мантыса пяшчотна кранула далонь мужа.– Штосьці здарылася? Што 

Навука напісаў? 

- Прыняў адстаўку, што ён мог напісаць. Падзякваў, афіцыйна, 

хоць на сцяну наляпі,– князь Зборнік схапіў са стала шклянку і шпурнуў 

праз увесь пакой у камін. Пасыпаліся друзы шкла. Колькі разоў 

заракаўся ён даваць волю гневу пры жонцы, колькі разоў абяцаў сабе 

аберагаць яе ад лішніх турбот, але штораз яе спагадлівая пяшчота нібы 



адкрывалі нябачны клапан, не даючы яму трымаць гнеў у сабе, і, можа, 

тым самым ратуючы ягонае сэрца. – Прышле гэтага падшыванца, 

Аркуша. 

- Ты ж так і казаў яму. Вялікі Князь прыслухоўваецца да цябе па-

ранейшаму,– Мантыса перачакала, ці не паляціць наступная шклянка, і 

незаўважна дала знак літары эМ, што можна прыбраць шкло.– Старонка 

будзе радая, ёй Аркуш даспадобы. Дый ты сам яго выдзяляў сярод 

сыноў Навукі... 

- Бо няма там каго больш выдзяляць. Сшытак – братаў цень, сам 

кроку не ступіць. Лемантар... Ну, што Лемантар, гаротнае дзіця, сірата, 

дый бог розумам пакрыўдзіў. Я наогул не ведаю, каго Навука па сабе 

пакіне спадкаемцам, - раздражнёна, бо зноў не стрымаўся, адгукнуўся 

князь. 

- Неяк будзе,– лагодна адказала Мантыса,– а ты не злуйся, не па 

табе ўжо гэтае месца. Табе ўжо пра сябе падумаць трэба...  

- Заўтра год, як Артыкул знік. Днямі прыходзіў Прыгожы, 

пытаўся, ці здаваць справу ў архіў, ці падоўжыць тэрмін. Я спыніў 

пошукі. Больш не веру,– Зборнік закрыў твар рукамі, на момант, нібыта 

нешта сцёр.– Даруй, што нагадаў, не стрымаўся... 

- Я кожны дзень памятаю... Сыночак... Але ж ты зрабіў, што мог. 

Пэўна, няма яго ўжо, па ўсім жа свеце шукалі, табе ніхто не адмовіць, ты 

паважаны чалавек сярод калег,– княгіня, маленькая, тоненькая, падобная 

да вераб’я побач з высокім, магутным і ў свае гады мужам, прамакнула 

вочы насоўкай.– Такі лёс. 

Былы Вярхоўны Суддзя ускочыў на ногі, наўмысна перакуліўшы 

крэсла, кінуў скамечаную сурвэтку на стол. 

- Зэ, дзе нажы? 

Зэ, апрануты ў цёмна-зялёны гарнітур, ужо спяшаўся да гаспадара, 

цягнучы цяжкі пояс з нажамі. Князь на хаду расшпіліў свой пас, кінуў на 

крэсла, сіняя аксамітная куртка паляцела на спінку фатэля. Мантыса 

толькі ўздыхнула. Князь Зборнік спаганяў злосць і раздражненне на 

рэчах. І зараз, зашпіліўшы шырокі пояс з нажамі паверх свабоднай белай 

кашулі, ён спяшаўся ва ўнутраны двор, дзе меў звычку кідаць нажы. 

Пакаёўка эМ імгненна навяла ў пакоі парадак. Малады А, які цяпер 

дапамагаў прыслужваць за сталом, спрытна збіраў талеркі. Вярхоўны 

Суддзя мог дазволіць сабе вялікі штат прыслугі, але абыходзіўся 

чатырма літарамі, нанятымі кожная на патрэбу кагосьці з сямейнікаў 

князя. 

- Княгіня, дазвольце запытацца,– А, увесь у белым, ад хвалявання 

стаў аднаго колеру з вопраткай.– Мяне разлічаць? 

- Што прымусіла цябе такое падумаць?– здзівілася Мантыса. 

Літара, што даставала яе мужу хіба да пояса, была ўсяго на паўгалавы 

ніжэйшая за яе саму. 

- Мяне наймаў малады гаспадар Артыкул... Цяпер, калі князь не 

спадзяецца... я лішні,– мармытаў А. 



- Мы высока цэнім тваю стараннасць, А,– жанчына прыветна 

пасміхнулася, толькі вочы плакалі.– І, калі ты не знайшоў сабе лепшага 

месца, ты можаш застацца. 

- Ва ўсім Слоўніку няма месца, лепшага за дом Вярхоўнага Суддзі. 

Я рады застацца тут да скону дзён,– горача запэўніў гаспадыню А. 

- І ты болей не баішся, калі князь Зборнік б’е шклянкі?– 

пасміхнулася княгіня. 

- Я гатовы бегаць па шклянкі ў краму хоць тройчы на дзень!– 

усклікнуў А.– А за кожнага ў гэтым доме аддаў бы жыццё... 

Мантыса толькі сумна пасміхнулася ў адказ і выйшла. Яе сын 

някепска разбіраўся і ў людзях, і ў літарах. Бацька князь сумняваўся, 

калі Артыкул прывёў з сабой абарванага, схуднелага падлетка-А, які 

баяўся кожнага шолаху, не тое што грознага з выгляду Вярхоўнага 

Суддзю. Але сын сказаў толькі: “Гэты мне не здрадзіць.” І Зборнік 

саступіў.  

Цяпер спрытны на нагу А засвоіў усё, што належыць ведаць 

аканому прыстойнага дома, і нараканняў на яго не было. 

- эС!– паклікала княгіня.  

Маладая літарка, памочніца, давераная асоба і амаль што сяброўка 

князёўны Старонкі, тут жа выкацілася насустрач, папраўляючы сінюю 

сукеначку. 

- Слухаю, княгіня. 

- Князёўна не ўставала? 

- Даўно ўстала, і нават паспела прагуляцца вуліцай. Князёўна 

атрымала ліст ад маладога князя з Пісьменску, першы за некалькі 

тыдняў. Яна вельмі ўзрадавалася. А цяпер піша адказ. Таму і снедаць не 

пайшла, папрасіла прынесці ёй у пакоі. 

- Прынясі,– кіўнула княгіня Мантыса,– А мне прыхапі шклянку 

бярозавіку. 

Мантыса прайшла ў левае крыло дома, адведзенае падрослым 

дзецям. Старонка сядзела перад высокім люстрам і расчэсвала густыя 

каштанавыя валасы. Недапісаны ліст у Пісьменск ляжаў побач, колькі 

слоў было закрэслена. 

- Цётачка!– усклікнула дзяўчына і паднялася насустрач.– Вам так 

пасуе гэтая чырвоная сукенка! Вашая эМ магла б быць мадэльеркай! Я б 

хацела, каб і мне яна пашыла нешта падобнае, з вашага дазволу! 

- Ніжнія спадніцы ды крыналіны? Ну што ты, дарагая, хіба на 

баль-маскарад,– засмяялася цётка.– З тваёй фігурай не даводзіцца ані 

хаваць адсутнасць, ані падкрэсліваць наяўнасць! Твае тата і мама далі 

табе ўсё, пра што можа марыць дзяўчына: стройны стан, цудоўныя 

формы і выдатнае здароўе. Я казала ім, што з узростам усе твае хваробы 

мінуцца. Так і атрымалася. 

- Толькі твар занадта просты!– надзьмула вусны дзяўчына.– І нос 

мог бы быць танчэйшы, і рот крыху меншы. А падбароддзе... Не, тата 



так хацеў хлопчыка, што з тварам не атрымалася. Чаму я не падобная да 

мамы? 

- У цябе маміны валасы, маміна паходка і яе шустры характар,– 

супакоіла пляменніцу Мантыса.– Гэта ты ёй пішаш? Ці ў Пісьменск? 

Старонка крыху пачырванела.  

- Я перадумала пісаць у Пісьменск. Кузэн Аркуш не пісаў два 

месяцы, няхай цяпер столькі ж пачакае на адказ! 

- А мама колькі чакае на твой адказ?– строга зірнула Мантыса.– Я 

часта з ёй лістуюся, а вось ад цябе бацькі не атрымлівалі вестачкі ад 

самых Калядаў. Баюся, каб даказаць, што ў цябе ўсё ў парадку, мне 

давядзецца адаслаць цябе самую ў Фаўну-Флору. Бандэроллю! Уяўляю, 

як расстроіцца кузэн Аркуш... Ён у Слоўніку, а ты – на Балотным 

хутары! 

- Аркуш прыедзе?– Старонка задыхнулася ад хвалявання.– Калі? А 

чаму не напісаў? А адкуль вы ведаеце? А надоўга? А кузэн Сшытак з ім? 

А Вялікі Князь? А яны ў нас спыняцца? 

Мантыса з усмешкай перачакала, пакуль Старонка задасць усе 

пытанні, і прысела на канапе, акуратна расправіўшы спадніцу.  

- Аркуш едзе на месца Зборніка, працаваць у Вярхоўным Судзе. 

Жыць будзе на службовай кватэры, каля Ратушы. А болей нічога не 

ведаю. Але хачу цябе папярэдзіць: вы шмат гадоў не бачыліся, і тое 

дзіцячае сяброўства, што ўзнікла між вамі, калі табе было дванаццаць, 

нікога ні да чаго не абавязвае. Ён твой стрыечны брат, а не жаніх. Да 

таго ж, ён старэйшы з трох сыноў Вялікага Князя і, магчыма, даўно 

заручаны з якой-небудзь прынцэсай кніжнага свету. 

- Дочкі Актавія Гармонія не прынцэсы. Глорыя Калорыя Джоўль – 

малалетка! Застаецца дачка Вярхоўнага канцлера Хімланда ці 

пляменніца Першага Прамоўцы Прапорцыя Працэнтуса з Лягарытмы. 

Не, яны ж таксама з простых. Раз-два і аблічыўся! На ўсіх прынцэс не 

хопіць. А мой бацька – такі ж патомны князь Маўляндыі, брат Валадара, 

як і дзядзька Зборнік! 

- Ты забылася на Мерыдыяну, Экватарыяну і Паралеліяну, унучак 

Чорнага лорда Глабузара, лідара Чорных Земляведаў10, і стрыечную 

пляменніцу лорда Біядара Віталію. Гэта не кажучы пра дзьвух дачок 

Першага міністра Геаметраў11. А калі ўзяць нафтавых каралёў да 

вугальных баронаў... Павер мне, чарга да спадкаемца трона самай 

старажытнай краіны кніжнага свету можа паўстаць немалая,– Мантыса 

паднялася.– У кожным разе, будзь асцярожнай у чаканнях – не будзеш 

ныць з расчаравання. 

 

4. 

                                                 
10 Чорныя, іначай – Экватарыяльныя Земляведы – адна з Земляў Земляведаў, уключае субтрапічны, 

трапічны, субэкватарыяльны ды экватарыяльны кліматычныя паясы. Названыя Чорнымі праз 

цемнаскурае карэннае насельніцтва. 
11 Геаметры – адна з вобласцяў Рэспублікі Лягарытмы. 



- Пакліч Бутрыма,– Зборнік адзін за адным пасылаў нажы ў дошку 

на супрацьлеглай сцяне двара. Нажы заставаліся тырчэць і ўжо тройчы 

ўтваралі вялікую літару А. Зэ вобмельгам кінуўся прэч. Праз дзве 

хвіліны сакратар суда Баўтрамей далікатна кашлянуў за плячыма князя. 

- Вашамосць Вярхоўны Суддзя... 

- Ад сёння – былы суддзя. Для цябе, Бутрыме, проста Зборнік. 

- Княжа Зборнік, калі дазволіце,– пакланіўся сакратар. 

- Як пажадаеш,– Зборнік сабраў нажы, вярнуўся на пазіцыю і з 

новай сілай стаў шпурляць іх, пішучы літару Б.– На маё месца едзе 

навукаў старэйшы, Аркуш, ты памятаеш яго. Што думаеш? 

- Малады, амбітны, характар шкадлівы, магчыма, нават 

падступны,– Баўтрамей секунду памаўчаў.– Не думаю, што вашамосць 

можа пачувацца спакойным. Трэба будзе добра прыгледзецца да новага 

суддзі... 

- Вось і прыгледзішся. Прыкінешся падхалімам бесхрыбетным, 

прамацаеш яго. А раптам ён паталагічна жорсткі, ці самазакаханы без 

розуму. Назірай за ім у кожны момант. Нам вырадак на пасадзе суддзі 

непатрэбны. У выпадку чаго буду пісаць Навуку, каб прыбіраў свой 

скарб назад. А то вунь, у Лягарытме дагуляліся: суцэльны вар’ят судзіць. 

За дробнае перавышэнне паўнамоцтваў асудзіў на страту Вярхоўнага 

Чараўніка12. Сфабрыкаваў справу на пустым месцы і нібыта даказаў 

факт здрады дзяржаўным інтарэсам. Сам сабе следства, сам сабе суд. 

Карацей, пра ўсё, што выдурыць гэты смаркач, дакладаць мне. 

Скончыўшы з літарай Б, князь Зборнік прыняўся за В. Бывала, ён 

даходзіў і да сярэдзіны алфавіта, але сёння адчуваў, што нэрвы ўжо 

амаль супакоіліся. Сакратар моўчкі чакаў працягу. 

- Калі не спрацуешся з ім, няволіць не буду. Але пастарайся. 

Можа, ён і добры хлопец, хто ведае. А мне ў судзе надзейны чалавек 

патрэбны, як паветра. Туды з усёй краіны нітачкі збягаюцца. Стары 

павук Зборнік разлічвае яшчэ паторгаць за гэтыя нітачкі. Ідзі, 

адпачывай, сёння ты мне не трэба. А заўтра будзь гатовы сустракаць 

новага Вярхоўнага Суддзю. Аклад падвышаю напалову, за складанасць 

працы. Ды ты не за грошы шчыруеш, ведаю,– спыніў князь Бутрыма, які 

наважыўся запярэчыць.– Ты нашай справе жыццё аддаў. Маеш права на 

забяспечаную старасць зараз, а не калі Засценкін пенсійную рэформу 

правядзе. 

  

5. 

- А вось і кантрольны пункт,– Аркуш вызірнуў у вакно.– Ні душы. 

Едзь, хто хоча. Ану, праверым, як яны спраўляюць службу. Хлопцы, 

едзем, не спыняючыся. Шлагбаўм падыміце і суньцеся... 

                                                 
12 Вярхоўны Чараўнік Лягарытмы Кальк Улятар, быў асуджаны на смерць, але за два дні да 

выканання прысуду ўцёк з дапамогай князя Лемантара. Падзеі апісаныя ў кнізе «Пацалунак цмока». 



А асцярожна прыўзняў паласатую папярочыну. Вазок праехаў. 

Аркуш, высунуўшыся з вакна, падтрымаў брус і апусціў ззаду. 

– Гані. 

Фурман сцебануў коней, нейкі чалавек вызірнуў з вартавой будкі і 

тут жа выскачыў вонкі. 

- Гэй, стой! Страляць буду! 

Нешта грукнула. Лемантар запытальна зірнуў на брата. Штосьці 

моцна ўдарыла ў заднюю сценку вазка, нібыта камень, яшчэ, яшчэ.  

- Ай да Вялікі Князь. Браню ўсё ж паставіў. А то выгляд рабіў, 

што яго новая зброя не цікавіць,– Аркуш ссунуў бровы, хаваючы страх: 

быць пад абстрэлам нават у бацькавым браніраваным вазку 

некамфортна.– А вось варта аблянілася. Спачатку прагапілі, цяпер давай 

страляць. Разбэсціліся. 

Нешта зараўло, вазок абагнаў вартавы на двуколавай машыне.  

- Стой! 

- Спыняймася, хлопцы,– крыкнуў Аркуш перапалоханым 

літарам.– Матацыклы ім выдалі, а дысцыпліну ў камплекце не далі. 

Выйдзем, братка. Трэба праверыць, як твая абарона працуе. Не бойся, я з 

табой, калі што. 

- Хто такія і навошта ўязджаеце ў Слоўнік?– злосныя вочы 

матацыкліста ўтаропіліся на братоў праз шкло шлема.– Руку з кішэні 

дастань, бамбіза! 

Лемантар сунуў у кішэнь і другую руку, з цікаўнасцю разглядаючы 

матацыкл і зусім не зважаючы на стрэльбу ў руках вартавога. 

Агнястрэльную зброю ён бачыў дома, зрэдчас нават страляў, калі 

выбіраўся з бацькам на паляванне. 

- Ты глухі ці мехам ляснуты?– раз’ятрыўся вартавы. Пад’ехалі 

яшчэ двое, у дзіўных тоўстых камізэльках яны былі як навозныя жукі.  

- Рукі ўгару!– выкрыкнуў першы. 

- Падпарадкуймася, братка,– Аркуш спакойна падняў рукі 

далонямі наперад. Лемантар паўтарыў за ім, не адводзячы вачэй ад 

новай бліскучай тэхнікі. 

- Мэта прыезду?– першы злез з матацыкла. 

- Вашае прозвішча і годнасць,– ледзяным тонам адказаў князь. Ён 

павольна апусціў рукі і зрабіў крок наперад.– І службовае пасведчанне. 

- Ах ты...– вартавы ўскінуў стрэльбу, адступаючы на крок... 

- Не страляць!– пачуўся крык. Па тым, як хуценька апусціў 

стрэльбу першы матацыкліст і злезлі са сваіх машын два іншых, было 

зразумела, што на падыходзе старэйшы чын. Князі азірнуліся. Дарогай 

ад будкі кульгаў чалавек у скураной куртцы і фуражцы. Грубы шнар 

раздзяляў лоб уздоўж і напаўзаў на пустую вачніцу. Здаровае вока 

хавалася ў складках скуры. Замест правай нагі ў чалавека быў пратэз, які 

пакідаў пры спешцы перарывістую баразну ў дарожным пыле. 



- Двое на пост,– не зірнуўшы на падначаленых, загадаў чалавек у 

скуранцы. Два матацыклы раўнулі рухавікамі і сарваліся з месца. Трэці 

застаўся. 

- Начальнік службы прапускоў горада Слоўніка Прыгожы,– 

прадставіўся чалавек, на момант разгарнуўшы пасведчанне. Лемантар 

паспеў убачыць маленькі партрэт.– Вашыя дакуманты. 

Аркуш моўчкі аддаў складзеную паперу. 

- Мэта візіту?– не разгортваючы паперы, спытаў Прыгожы. 

- Працаваць еду. Брат са мной, едзе горад паглядзець,– ціха 

адказаў малады князь. 

- Кім працаваць?– адзінае вока перабягала між хлапцамі.– З 

кісцянём на гасцінцы? Зброя ёсць? 

- Азнаёмцеся з паперай,– стрымана адказаў Аркуш. 

- Як палічу патрэбным. Вы палягаеце абавязковай праверцы як 

асобы, якія не з’яўляюцца сталымі жыхарамі Слоўніка. Вы праходзілі 

працэдуру праверкі раней? 

- Я так, ён не. Вы абавязаныя патлумачыць. 

- Вы зашмат ведаеце пра мае абавязкі,– начальнік службы 

прапускоў зняў са сцягна срабрысты жэзл і скіраваў у бок братоў.– 

Стань словам! 

Лемантар убачыў, што яны з братам стаяць абсалютна голыя. Пад 

нагамі на зямлі валяліся нейкія драты, скручаныя ў выглядзе літараў, па 

некалькі запар. Вопраткі і знаку не было.  

Аркуш зірнуў на брата, кіўнуў: усё добра. Ні таму, ні другому 

саромецца свайго цела не выпадала, бо целаскладу Разоркаў можна было 

толькі пазайздросціць: ні кроплі лішняй вагі, пад гладкай скурай 

выразна праступалі магутныя цягліцы.  

Прыгожы, па-ранейшаму накульгваючы, абышоў вакол братоў. 

- Знак сапраўдны. Татуіровак і іншых асобых прыкметаў няма. 

Майце на ўвазе, адчайныя хлопцы, у мяне абсалютная памяць. І калі 

нехта ў Слоўніку заявіць, што руды недаростак і лысы бамбіза са 

шнарам напалі на яго ў цёмным завулку, я буду ведаць, каго шукаць. 

- Вышук ці ў вашай кампетэнцыі, начальнік службы прапускоў?– 

спытаў Аркуш, не падвышаючы голас. “Недаростак” яго ані не зачапіў: 

сам Прыгожы быў росту сярэдняга. – Вярніце нам вопратку і паперы і 

выдайце прапускныя карткі. 

- Малады чалавек, межы маёй кампетэнцыі я вызначаю сам,– вока 

зусім схавалася ў складках. – Я начальнік следства і кіраўнік варты 

Слоўніка. Сумяшчаю. 

- Межы маёй кампетэнцыі я вызначаю сам. Мудрыя словы, братка. 

Варта запомніць,– Аркуш весела падміргнуў Лемантару. – Калі вы аж на 

трох заробках седзіцё, пане Прыгожы, то нашыя штаны вам без патрэбы. 

Аддайце. 



- А ты хіба нямко?– Прыгожы падазрона зірнуў на юнака. Той 

маўчаў, ніяк не пацвярджаючы і не абвяргаючы думку інваліда. 

Прыгожы ізноў узняў жэзл.– Стань як было. 

Драты зніклі, вопратка вярнулася на цела. Толькі чаравікі сталі 

ціснуць. Лемантар тут жа сунуў рукі ў кішэні. Сцізорык і кавалак цукру 

былі на месцы. Ён кінуў цукар за шчаку і двойчы храбуснуў. 

- Вазьміце паперы,– так і не зірнуўшы, што там напісана, 

Прыгожы працягнуў паперы Аркушу.– Падставы выдаваць вам 

прапускныя карткі не бачу. Атрымаеце па месцы працы, калі будзе 

дазвол вашага начальніка. А тыя, хто не жыве ў нас стала, увогуле 

прапускоў не маюць і палягаюць праверцы ў кожны момант. 

- Да сустрэчы, начальнік службы прапускоў,– развітаўся Аркуш. 

- Лепей нам больш не сустракацца,– папярэдзіў Прыгожы. 

- Думаю, давядзецца сустрэцца,– Аркуш акуратна схаваў паперы.– 

І даволі хутка. Але прадбачу, што задавальненне ад нашага спаткання 

атрымаюць не ўсе з прысутных. 

- Так і будзе. Таму не раю прыспешваць сустрэчу, - кіўнуў 

Прыгожы і пакульгаў прэч. 



ГЛАВА ДРУГАЯ 

1. 

 

Не, яна не звальнялася, не хварэла, не сыходзіла ў адпачынак і не 

падмянялася. Вечна незадаволеная жыццём і наведвальнікамі, 

бібліятэкарка пільнавала свае ўладанні як Цэрбер – валадарства Аіда13. 

Таму, пабачыўшы сухую чорную постаць праз вакно, Мсціслаў 

зразумеў, што і сёння патрымаць у руках запаветную кнігу яму не 

ўдасцца. А так карцела ўцячы ад штодзённасці ў казку, дзе ты зусім не 

падлетак-недаростак, а адважны рыцар, сябра самога князя, і табе дзякуе 

Вялікі Князь за паслугі дзяржаве. У казку, дзе можна мець уласны баявы 

меч і рабіць хай простыя, але сапраўдныя цуды. У казку, дзе чароўныя 

камяні камандуюць жаўнерамі-літарамі і пераносяць з месца на месца 

людзей. І дзе ўсе і кожны гавораць з табой тваёй мовай і не здзіўляюцца, 

чуючы мову ў адказ... 

- Мальчік, а где тут кніжный?– дзяўчына ў кароткай сукенцы і з 

доўгай цёмнай касой ветліва пасміхалася. 

- Кнігарня насупраць, збочыце на скрыжаванні і зайдзеце ў арку,– 

адказаў ён той мовай, якой думаў. 

- Кні-га-арня?– нараспеў паўтарыла дзяўчына і засмяялася.– 

Спасібо! А што такое “скрыжаванне”? 

- Гэта месца, дзе адна вуліца перасякае іншую,– хлопец бачыў, 

што яго цвеляць. Але стрымліваўся. 

- Нормальные люді скажут “перекрёсток”, чтоб іх понялі,– 

дзяўчына звысака зірнула на яго. 

- Дык што ж вы пытаецеся ў ненармальных?– Мсціслаў пагардліва 

адвярнуўся. 

І вось так – кожны дзень! Не, зразумела, не кожны. Такіх у Менску 

кожны дзень не сустрэнеш. Таму яны і запамінаюцца. Але ён даў 

абяцанак. Ён прысягнуў, што і ў кніжным свеце, і ў свеце сапраўдным 

будзе рабіць усё, што можа, дзеля Маўляндыі. А гаварыць роднай мовай 

– гэта ён можа. Гэта лёгка, як дыхаць, і прыемна, як напіцца ў спякотны 

дзень. Каб не такія. 

Дайшоўшы да скрыжавання, хлопец азірнуўся. 

- Вось у гэтым двары кнігарня.      

- Буду знать, спасібо,– пасміхнулася яна. І, падумаўшы, дадала: – 

Дзякуй! 

- Няма за што,– Мсціслаў збочыў да кнігарні. Яшчэ колькі дзён 

таму ён нагледзеў арфаграфічны слоўнік. А цяпер акурат меў грошы на 

яго. 

– Прабач, застаўся толькі бракаваны асобнік,– развёў рукамі знаёмы 

хлопец на касе.– На тыдні прывязуць яшчэ... 

                                                 
13 У грэкаў Цэбер – міфічны трохгаловы сабака, які вартуе валадарства Аіда – бога падземнага 

валадарства, у якое трапляюць душы памерлых. 



– А ў чым загана?– Мсціслаўка круціў у руках навюткую кнігу.– 

Здаецца, усё добра... 

– Вокладка дагары прышыта,–  гандляр узяў кнігу з рук хлопца, 

разгарнуў.– Давядзецца ззаду чытаць. Кожны раз пераварочваць. 

Але Мсціслаў адчуў, што нешта вабіць яго ў сапсаванай кніжцы. 

- Не, я куплю. Мне сёння абавязкова трэба. Неважна, што 

вокладка. Я не на падарунак бяру, сабе. 

- Тады я табе зніжку зраблю,– гандляр уключыў касавы апарат.– 

Так крыўдна бывае такія кніжкі вяртаць. Яны ж не вінаватыя, што іх 

няўважлівыя людзі рабілі. 

- Дзякуй,– Мсціслаў сунуў рэшту ў кішэню.– Да пабачэння. 

- Заходзь на тыдні, абяцаліся прынесці Гары Потэра, на нашай 

мове,– крыкнуў наўздагон прадавец. 

Кніга нават пахла незвычайна: не новымі старонкамі, не друкарняй, 

а хлебам. Мсціслаў не вытрымаў, збочыў у дворык, прысеў на камень, 

што спачываў між кустоў бэзу. Разгарнуў кнігу наўгад. ЛЕ. Вочы 

слізгалі па старонцы. Лейка, лейцы, лекар, лемантар14... 

Мсціслаў глядзеў на знаёмае слова і пасміхаўся, нібыта штосьці 

добрае здарылася ў ягоным жыцці проста зараз. І раптам літары перад 

вачыма сталі расці, расплывацца, галава на момант закружылася, а калі 

перад вачыма праяснела, кнігі не было. Зусім. Як не было двара, 

кустоў... 

Ён стаяў пасярод дзіўнага горада і нібыта бачыў яго адразу ўвесь: 

вуліцы, дзе асфальт пераходзіў у брукаванку, брукванка – у драўляны 

насціл, насціл у плітку, плітка ў дзірван. Абапал вуліц вясковыя хаты 

туліліся пад хмарачосамі, а звыклыя воку пяціпавярховікі сцяна ў сцяну 

сутыкаліся з асабнякамі, юртамі, бунгала, іншымі незразумелымі 

пабудовамі. Праспектамі, бульварамі, завулкамі шнырылі вазы і 

фурманкі, несліся аўтамабілі і ровары, прабег спатнелы, чорны ад пылу 

рыкша, кагосьці пранеслі ў насілках. Людзі ўсіх колераў скуры, 

апранутыя ў самую розную вопратку, займаліся сваімі справамі. А паўз 

Мсціслава йшлі ды йшлі патокам падлеткі, дзеці, юнакі і дзяўчаты, 

збольшага апранутыя, як ён сам. Яны разыходзіліся моўчкі па вуліцах 

горада, ні з кім не перамаўляючыся, яны глядзелі толькі на шыльды на 

сценах дамоў. Некаторыя літаральна адразу спыняліся, варушылі 

вуснамі і, развярнуўшыся, гэтаксама моўчкі сыходзілі. Іншыя туляліся 

ад сцяны да сцяны, пакуль не знікалі ў завулках. Але праз нейкі час яны 

вярталіся да Мсціслава, праходзілі паўз яго ў зваротным кірунку... 

Хлопец нарэшце азірнуўся. За ягонай спінай была высачэзная літара 

С. І з гэтай літары выходзіла моладзь, і ў гэтую ж літару сыходзілі – 

знікалі - тыя, хто задаволіўся горадам. Брама С. 

                                                 
14 Лемантар – чытанка для маленькіх, буквар. 



Сэрца затрапятала ад радаснага прадчування прыгод. Мсціслаўка 

рашуча пакрочыў наперад. Ён здагадаўся, дзе апынуўся. Перад ім 

раскінуўся Слоўнік, найбуйнейшы горад Маўляндыі. 

Панарама горада знікла, ён стаяў на плошчы, за некалькі крокаў 

высіліся дамы, далей па вуліцы, пазначанай літарай С – хаціны пад 

саламянымі стрэхамі, аднекуль з завулка чуўся шалёны сабачы брэх, 

кугукала сава, відаць была шыльда “СОКІ” па-над шапікам з напоямі, а 

перад ёй – акурат па-над прыступкамі, што вялі ў склеп – “Сок”, і ніжэй 

– “спецыялісты ў вышуку”, а на даляглядзе відаць было колькі сямі- , 

сямнаццаці- ды сямідзесяціпавярховікаў...  

 

2. 

- Вось такія ў мяне падначаленыя. Як Вярхоўны Суддзя, я 

курырую і следства, і ахову парадку, а значыць, мне – ў пэўным сэнсе – 

падначальваецца варта горада Слоўніка,– Аркуш сплюнуў за вакно, не 

хаваючы раздражнення.– Разбярэмся. 

- А што за праверка?– Лемантар перасмыкнуў плячыма. 

Адчуванне ад сустрэчы з Прыгожым было гадкае. 

- Праверка звычайная. Што ты не ператворышся ў слова. Бачыў, 

замест вопраткі ды рэчаў сталі словы, як з дрота скручаныя? А потым 

вярнуліся рэчы. Памяняй чаравікі, пераблыталіся правы з левым. Дык 

вось, так працуе вербалайз. Усё, што можна назваць словам, 

ператвараецца ў слова. Паколькі чалавека таксама можна назвать 

словам, усе маўляндцы, якія прыязджаюць у Слоўнік, мусяць прайсці 

апрацоўку. Тады вербалайз на іх не дзейнічае. Памятаеш? Пакуль я 

жывы, словам не стану. Як ні пакліч, быць сабой не перастану. Закон 

забараняе прымяняць вербалайз супраць людзей, але трэба 

застрахавацца і ад няшчасных выпадкаў, і ад злачынцаў. Адначасова 

Прыгожы праверыў, што твой знак – не грым, а частка цябе. І іншыя 

асаблівыя прыкметы паглядзеў, якія пад вопраткай хаваюцца. На 

турыстаў з сапраўднага свету вербалайз не дзейнічае. Паколькі яны не 

ведаюць пра існаванне кніжнага свету, то ім у кніжным свеце нішто не 

можа пашкодзіць. Глядзі, колькі іх тут. 

Вазок пад’ехаў да брамы С збоку. За брамай бачныя былі палеткі, 

далей лес. А з-пад літары С, нібы зніадкуль, ішлі ды ішлі людзі. 

- І куды яны ўсе? Дзіўныя нейкія, ідуць у натоўпе, а ніхто ні з кім 

не размаўляе,– адразу адзначыў Лемантар.– Дзеля чаго яны прыходзяць? 

- Яны прыходзяць даведацца новыя словы. У цябе было такое, што 

ты пачуў незнаёмае слова?- Аркуш пастанавіў быць цярплівым і не 

раздражняцца на брата і ягоныя дзіцячыя пытанні. Урэшце, малому 

бракавала адукацыі, але не кемлівасці. Да таго ж цяпер, у незнаёмым 

месцы, весялей мець побач свайго чалавека, хай часова, пакуль ён сам 

асвойтаецца. Значыць, варта адпрэчыць лішнія падначкі ды кпіны, 

дапамагаць, а не сварыцца. Хай потым распавядзе бацьку, што Аркуш 

цяпер іншы. 



- Было. Я заўсёды ў бацькі пытаўся, што гэта значыць, і ён казаў, - 

кіўнуў Лемантар. 

- Ёсць іншы спосаб даведацца: паглядзець у адмысловых кнігах. 

Там запісаныя ўсе словы, якія ёсць. Дык вось, гэтыя людзі ў сапраўдным 

свеце думаюць, што чытаюць такую кнігу. І бачаць толькі слупкі слоў на 

паперы. А тое, што бачым мы – не бачаць. Але бываюць выключэнні. 

Ёсць у сапраўдным свеце людзі, якія здатныя ўбачыць кніжны свет на 

свае вочы. Ты адразу такіх пазнаеш. Вунь, такое выключэнне толькі што 

выйшла з брамы. 

- Гэта выключэнне?– Лемантар прыгледзеўся да хлопца, які 

ўпэўнена ішоў праз натоўп, з цікаўнасцю азіраючы наваколле.– Гэта не 

абы-якое выключэнне. Гэта Мсціслаў, Ахоўнік Летапісу Мсціслаў 

Цярэшка. Я паклічу яго? 

- Вядома, пакліч,– Аркуш адкінуўся на спінку сядзення.– А яно 

цікава складваецца ад самога пачатку.  

Лемантар у некалькі крокаў дабег да хлопца. Знянацку моцна ўзяў 

за плячо і спытаў сваім самым нізкім голасам, падрабляючы бязлітасныя 

інтанацыі начальніка службы прапускоў. 

- Мэта вашага візіту ў Слоўнік? 

Мсціслаў спалохана адскочыў, некалькі імгненняў непаразумела 

глядзеў на лысага бамбізу са знакам ва ўсю шчаку. Але пазнаў па сініх 

чарцянятах у вачах. 

- Лемантару!  

- Мсціславе!  

Яны абняліся. Турысты, абыходзячы іх, ці тое сапраўды не бачылі, 

ці, хутчэй, не зважалі ні на што навокал. 

- Як ты тут апынуўся?– Лемантар пацягнуў сябра да вазка. 

- Слоўнік новы купіў, разгарнуў, стаў чытаць – і раптам апынуўся. 

Яшчэ і не агледзеўся як след, а тут ты! – хлопец вачам не верыў.– А ты 

тут якім лёсам? 

- А мы з братам самі толькі прыехалі. Аркуш едзе працаваць 

Вярхоўным Суддзём Слоўніка. І я з ім паехаў. Хочаш з намі, ці ў цябе 

свае планы? 

- Планаў няма. Але што твой брат скажа?– Мсціслаў успомніў 

князёў-двайнятаў, і ўспамін гэты быў не з лепшых. Блізняты запомніліся 

яму хамаватымі, нахабнымі, жорсткімі ды разбэшчанымі. 

- Брат не супраць,– Лемантар прытрымаў дзверку вазка, дапамог 

сябру залезці. 

- Добры дзень,– стрымана павітаўся малы. Аркуш уважліва 

агледзеў яго з ног да галавы. 

- Вітаю пана Ахоўніка. Выпадкова тут, ці ў справах? 

- Выпадкова. Нечакана для сябе самога. 

- эЛ, паехалі да шынка “Трапнае слоўца”,– загадаў князь.– 

Паабедаеце з намі, пане Ахоўніку? 



- Калі маё таварыства вас не напружвае; да таго ж, я не маю 

грошай,– Мсціслаў глядзеў насцярожана, але Аркуш кіўнуў з 

разуменнем.  

- Я запрашаю.  

Мсціслаў раз-пораз пазіраў у вакенца, погляд чорных вачэй яго 

крыху бянтэжыў. Пра што думае старэйшы сын Вялікага Князя? 

- Як вашыя справы ў сапраўдным свеце? Вашая адсутнасць не 

прынесла вам праблем?- загаварыў той. 

- Ніхто не бачыў нашай адсутнасці, але дома кажуць, што я 

змяніўся,– шчыра адказаў Мсціслаў.– Хоць я за сабой не заўважыў.  

Аркуш разглядаў хударлявага хлопца. Даўнавата не стрыжаныя 

русыя валасы спускаліся на самыя бровы, амаль хавалі вушы. Шэрыя 

вочы глядзяць насцярожана, язык  ужо двойчы аблізаў тонкія вусны: 

нэрвуецца малы. Колькі яму год? З выгляду мо дзесяць, а то й меней. А 

вось жа: Ахонік Летапісу. 

- Збоку лепей бачна. Мяркуючы па тым, што распавядалі пра 

вашыя супольныя прыгоды літары, кожны змяніўся б праз такія 

выпрабаванні. Той жа Лемантар стаў зусім не такі, як быў. Пасталеў.  

- І вы з братам змяніліся,– падаў голас Лемантар.– А вось Вялікі 

Князь зусім не змяніўся, ані. 

- З гэтым я бы паспрачаўся. Бацька пасля вызвалення з ямы моцна 

задумаўся пра падрыхтоўку замены. Зразумеў, што жыццё можа па-

рознаму павярнуцца,– Аркуш ізноў звярнуўся да хлопца.– Пане 

Ахоўніку, я не меў нагоды падзякаваць вам за нашае вызваленне. Гэта 

было вельмі дарэчы. Я амаль дайшоў да ручкі, седзячы ў яміне. З 

дзяцінства не люблю замкнёныя пакоі, клаустрафобія. 

- Не перабольшвайце, княжа,– Мсціслаў не мог зразумець, шчыра 

кажа Аркуш ці гуляе з ім.– Гэта не мая заслуга. Мой удзел – толькі збег 

абставінаў. Дзякаваць трэба вашаму брату Лемантару. 

- Паміж намі не ўсё было гладка,– працягваў сваё Аркуш.– але, 

насамрэч, нам няма чаго дзяліць. Я прапаную пачаць наноў. Аркуш. 

- Мсціслаў,– хлопец паціснуў працягнутую далонь,– Можам на 

ты? 

- Так. Толькі не ў судзе, калі ласка,– спахапіўся Аркуш.– Ды ты 

сам разумееш. А вось і “Трапнае слоўца”. Год сем таму тут някепска 

кармілі. 

 

3. 

- Ты заставайся дома. Калі князь ці княгіня спытаюць, дзе я – 

скажаш, толькі што выйшла на пошту. І не хадзі за мной, як мінулы раз 

спрабавала,– строга выгаворвала Старонка маленькай эС. Пакаёўка 

сціпла ківала. Апошнім часам эС проста не ведала, што ёй рабіць. 

Князёўна Старонка занадта часта стала знікаць з дому. І, як на тое, князь 

Зборнік ужо двойчы прасіў эС трымаць яго ў курсе таго, дзе бавіцца 

пляменніца. Небарака эС спрабавала цікаваць за дзяўчынай, але тая 



заўважыла. А князь, калі чуў пра “пайшла на пошту” ці нейкую іншую 

адгаворку, пачынаў пакусваць вусы і хмурыць бровы. Скончыцца гэта 

пагражала бурай гневу і звальненнем. Таму эС стрымгалоў пабегла да А. 

- А, ты чым зараз заняты?– наўпрост спыталася яна ў маладога 

аканома. 

- Абед праз гадзіну, буду Зэ дапамагаць. А што? 

- Ты не мог бы трошачкі прасачыць, куды пайшла князёўна? Мне 

яна забараніла за ёй ісці, а цябе мо’ не заўважыць... А то князь 

угневаецца, калі мне не будзе што адказаць. 

- Добра, прасачу. Толькі я затрымлівацца не магу. Калі яна 

надоўга пайшла, я вярнуся,  

І вось А незаўважна йшоў за князёўнай Старонкай, а тая, відавочна, 

спяшалася. Куды? Да каго? А і самому стала цікава. 

– Стыл!– князёўна весела замахала рукой. А ўбачыў хлопца год 

дваццаці пяці, зухаватага, з хітрым тварам і знакам ля вуха, падобным да 

парэза ад нажа. Хлопец падхапіў Старонку пад руку і павёў прэч з 

галоўнай вуліцы. Перайшоўшы дарогу, А рушыў следам. Нешта ў 

паводзінах кавалера насцярожыла яго: не пара ён быў пляменніцы 

Вярхоўнага Суддзі, не пара. А адчуваў гэта, бо служыў у доме 

сапраўднага арыстакрата, бачыў людзей вышэйшага свету Слоўніка. А 

хлопец быў не з такіх. Багатая вопратка, але прымятыя і 

зашмальцаваныя кішэні. Добры абутак, але шчотка да яго не 

дакраналася з мінулага дажджу. А пярсцёнкі на доўгіх пальцах выдавалі 

сарачыную любоў да бліскучага і кідкага. Што агульнага было ў гэтага 

папугая з далікатнай князёўнай Старонкай? 

Парачка збочыла да шынка “Трапнае слоўца”. Туды літараў ніколі 

не пускалі. Таму місію сваю малады А лічыў выкананаю. А завярнуў, 

але раптам убачыў някідкі, дыхтоўны вазок, на козлах якога сядзелі А ў 

чырвонай форме і эЛ у зялёнай. У абодвух на шэўронах быў 

трохколерны сцяжок з літарай М. Малады А пазнаў эмблему гвардыі 

Валадара Маўляндыі. З вазка выбраліся высачэзны лысы маладзён са 

знакам на шчацэ, рудавалосы малады мужчына вышэй сярэдняга росту і 

малы хлапец. Людзі скіраваліся ў шынок, літары засталіся чакаць. А 

нясмела падышоў. 

- Прабачце, панове, вы ці не ў Пісьменску служыце? 

- Але, у Пісьменску,– адказаў ахоўнік А. 

- А самі ці не з Літарава будзеце? 

- Атож! З Літарава.  

- Пэўна, вы агароднікаў сярэдні сын, а вы – сын лекара?– 

дапытваўся слуга. 

- Так і ёсць!– здзівіўся эЛ. І раптам пазнаў: – А, гэта ж твой малы 

стрыечны брат, у цябе ж цётка ў Слоўніку афіцыянткай уладкавалася 

была. 

- Здароў, браце,– ахоўнік А саскочыў з козлаў, абняўся са 

сваяком.– Як цётачка? 



- Памерла ўжо год пяць як,– уздыхнуў малодшы А.– Я думаў у 

Літарава вяртацца, але знайшоў месца. 

- І дзе ты зараз?– ахоўнік А зірнуў на рукаў белай курткі.– Ого! З і 

шалі. Знаёмы герб. 

- Так, я ў Вярхоўнага Суддзі, князя Зборніка, дай божа яму 

здароўя. А вы з кім прыехалі? 

- Прывезлі новага Вярхоўнага Суддзю твайму гаспадару на 

замену. Пазбавімся хоць аднаго валадарскага сынка. А можа, адразу 

дваіх?– А падміргнуў зялёнаму эЛ. 

- Нядобра кажаш,– эЛ асуджальна паківаў галавой. 

- А мне іх любіць няма за што,– агрызнуўся А.– Вось пабачыш, як 

яны тут паводзіцца стануць. Ці хоць прыгадаюць, што і ў нас з дарогі 

жываты пустыя, ці забудуцца. А ты, братка, што тут робіш? 

- Ды папрасілі мяне паглядзець, куды князёўна Старонка пойдзе. 

А яна з кавалерам сваім акурат сюды зайшла. За імі зайсці не магу, 

чакаць часу не маю. Дык пайду,– развёў рукамі слуга.– Рады быў 

пабачыцца. 

- Бывай здароў,– кіўнуў А. 

 

4. 

Мсціслаў з парога азірнуўся на літараў, што засталіся ля вазка. 

Аркуш заўважыў. 

- Тут не прынята, каб літары разам з людзьмі адпачывалі,– 

патлумачыў ён.– Неяк так павялося. 

- Расавая сегрегацыя15?– наўпрост спытаў хлопчык.– Гэта брыдка.  

- Што ты зараз сказаў?– перапытаў Лемантар.– Сегрэ... 

- Расавая сегрэгацыя – падзел па расах,– неахвотна патлумачыў 

Аркуш.– Літары сабе, людзі сабе. Дзе людзі, там літарам не месца. 

Хлопцы, давайце не будзем пра гэта. Самому няёмка, але тут 

дзесяцігоддзямі так, і за адзін дзень тое не памяняеш. 

- Не памяняеш, калі не імкнуцца памяняць! Аркушу, ты ж суддзя. 

Хіба ёсць такія законы, што гэта ўхваляюць?– Мсціслаў не хаваў 

абурэння.- У нас такое ў асобных краінах было, але цяпер лічыцца 

недапушчальным і незаконным!  

- Законаў, якія гэта забараняюць, пакуль дакладна няма,– малады 

князь азірнуўся па баках, ці не чуе хто.– З цягам часу трэба будзе 

прыняць і ў нас, гэта правільна і натуральна, побач жа жывем. Ды гэта 

не вырашыш у адзіны кіў. Проста адпусцім літараў на гадзінку 

паабедаць, тут паблізу ёсць шынок “Ёклмн”. Падымайцеся на другі 

паверх, я даганю. Законатворчасць на галодны страўнік да дабра не 

даводзіць. 

                                                 
15 Расавая сегрэгацыя – у сапраўдным свеце - падзел, паводле якого людзі іншых расаў не могуць 

карыстацца грамадскімі месцамі разам з людзьмі белай расы. Заканадаўча забароненая ва ўсіх 

цывілізаваных краінах. 



Аркуш выйшаў на ганак акурат у той момант, калі малодшы А 

паціснуў руку старэйшаму і пайшоў. 

- Князёўнам хадзіць па шынках, калі ёсць рэстарацыі?– пачуў 

князь заўвагу эЛ. 

- Відаць, кавалер такі, што ў рэстарацыю не запрашае,– адказаў А. 

- А што за князёўна, прыгожая?– Аркуш пасміхнуўся, надта ўжо 

пацешна скалануліся абодва жаўнеры. 

- Вашая стрыечная сястра, вашамосць маршалку,– А прыгадаў 

хвілінныя выказванні пра маршалка, і падзякаваў богу, што той не чуў 

усяго. 

- Князёўна Старонка? Тут, адна?– не паверыў малады князь. 

- Навошта адна? З кавалерам,– запярэчыў эЛ.– Можа, бачылі? 

Акурат перад вамі зайшлі. 

- Хлопцы, я ж у справе. Па баках не заглядаюся. Вось вам грошы, 

праз гадзінку каб былі тут. Згода?– і, не чакаючы адказу, Аркуш 

вярнуўся ў шынок. 

- Вось табе і маеш!– эЛ пералічыў грошы.– Тут яшчэ і застанецца! 

Ай да князь. Паехалі гуляць! 

- Моцна не разгульвайся. Высветліцца, што ён на тыдзень 

выдзяліў,– прабурчэў А, сцебануўшы коні. 

Аркуш падняўся да спадарожнікаў. Дарогай ён уважліва аглядаўся, 

але кузіны Старонкі нідзе не пабачыў. У агульнай залі дзяўчат яе веку 

зусім не было, дзверы двух пустых кабінетаў наверсе былі 

разнасцежаныя, і толькі адзін пакой – насупраць іхнага, па той бок 

сходаў – быў зачынены. Калі дзяўчына прыйшла з кавалерам, то, пэўна, 

была там. Але ж літары казалі слушна: “Трапнае слоўца” – не лепшае 

месца для незамужніх паненак. Хлопцам, якія могуць за сябе пастаяць, 

тут асабліва асцерагацца няма чаго. Але далікатным паненкам… 

Зрэшты, Старонка з кавалерам, то мо й нічога. З кавалерам. А лісты 

слала… 

Гаспадар, лысы таўстун у шэрым хвартуху, з’явіўся амаль адразу. 

Сціплы вазок Вялікага Князя не прымільгаўся ў Слоўніку, але інтуіцыя 

падказала шынкару, што госці ягоныя няпростыя. Таму ён трымаўся 

падкрэслена ветліва. 

Аркуш хутка прагартаў мяню. Кошты з часу ягонага апошняга 

візіту ў Слоўнік падняліся істотна. Але ж ён цяпер – Вярхоўны Суддзя, 

пэўна ж, заробак будзе мець куды большы, чым аклад маршалка. Як на 

тое, апошнім часам грошы давялося траціць аж празмерна актыўна: 

новы гарнітур дзеля іспытаў, строй дзеля цырымоніі ўручэння дыплома, 

іншыя выдаткі, якія давялося аплочваць самому, бо звяртацца да бацькі 

не хацелася. І вось усё, што ён мае – сто рублёў пад’ёмных, ласкава 

выдадзеных бацькам на першы час. Што ж, давядзецца ім з малым 

адкласці шыкоўнае жыццё да першага заробку. 

- Бульбу з грыбамі, смажанае мяса. Зеляніны свежай. Бярозавік. І 

па магчымасці хучтэй, мы ў справе. 



- Можа, віна?– пакланіўся шынкар. 

- Не, мы на службе,– адрэзаў Аркуш, чым толькі пацвердзіў 

шынкаровы здагадкі, што госці ягоныя – людзі незвычайныя. 

Праз момант шынкар з’явіўся з бліскучым жэзлам і скручаным 

дротам. Паклаў дрот на дубовы стол, і Мсціслаў убачыў слова “абрус”.  

- Стань, чым ты ёсць,– прашаптаў шынкар, скіраваўшы жэзл на 

слова. І стол апынуўся накрытым абрусам. На абрусе ляжала слова 

“посуд”. І пасля чарговай каманды яно абярнулася стосам талерак, 

пірамідай шклянак і чатырма прыборамі, адзін з якіх шынкар імгненна 

адставіў на падваконне. З кішэні хвартуха ён выцягнуў яшчэ некалькі 

слоў, і вось на стале ўжо дыхала парай тушаная бульба з грыбамі, 

скварчэла на патэльні мяса, а запацелы гладыш абяцаў спатоліць смагу. 

Гаспадар пакланіўся і выйшаў.  

- Як ён гэта зрабіў?– у захапленні спытаў Мсціслаў. Аркуш толькі 

пасміхнуўся. 

- Гэта вербалайз. Калі навесці яго на нешта і сказаць: “Стань 

словам!”, альбо проста назваць слова, названая рэч прыме выгляд слова. 

Так яна можа захоўвацца колькі заўгодна, не мяняючыся. Гарбата 

застанецца гарачай, гарэлка не вычхнецца, зерне не сплеснее і не 

прарасце. І калі загадаць “Стань, чым ёсць”, стане тым, чым было. Але, 

калі раптам памяняць часткі слова такім чынам, што атрымаецца новае 

слова, альбо абрэзаць ці далучыць некалькі літараў – гэта стане зусім 

іншай рэччу.  

- То бок, вазьмі словы ЗАЛА і ЛАТО – можаш зрабіць ЗОЛАТА і 

забагацець?– скеміў хлопец. 

- Ого, дружа!– непадробна здзівіўся Аркуш.– Ты далёка пойдзеш. 

Прашу цябе, не дзяліся ні з кім гэтай ідэяй, бо кошты на золата 

абрынуцца. 

- Затое кошты на залу падымуцца,– падказаў Лемантар. 

- Дай пяць,– Аркуш пляснуў брата па далоні. Праз адчыненыя на 

лесвічную пляцоўку дзверы яму пачуўся падазроны шум. Штосьці 

ўпала, нешта неразборліва ўсклікнуў дзявочы голас…  Аркуш узгадаў 

пра кузіну Старонку. Ці не яна гэта? 

– З вамі, хлопцы, не засумуеш. Але я мушу на хвілінку адысціся, - 

заклапочана прамовіў ён і, пакінуўшы дзверы адчыненымі, перайшоў 

праз пляцоўку да іншага пакоя. Там спыніўся, прыслухоўваючыся. 

Цяпер ён мог разабраць словы. А калі разабраў, то, нават не 

пагрукаўшыся, ірвануў дзверыну на сябе.  

 

5. 

- Стыл! Якія цікавыя завушніцы! Дзе ты іх узяў? Пэўна, дарагія?– 

Старонка, якая напачатку насцярожана азіралася на простую і не 

асабліва ўтульную абстаноўку “нумара”, як важна назваў пакойчык 

Стыл, заўсміхалася радасна і, адначасова, сарамліва.  



- Зарабіў, любая, зарабіў! У маёй дзяўчыны мусіць быць усё самае 

дарагое!– хлопец абняў Старонку за плечы і хацеў пацалаваць, але тая 

спрытна вывернулася. 

- Не на людзях жа! А такія падарункі дарагія не рабі мне. На гэтыя 

грошы, пэўна, год чалавек жыць можа. 

- Год! Год ты яшчэ пражыві! Я на год не загадваю,– весела 

адмахнуўся Стыл.– Памерай! 

- Добра,– Старонка акуратна зняла маленькія залатыя завушніцы з 

дробнымі дыяментамі і пачапіла цяжкія падвескі з зялёнымі 

смарагдамі.– Вой, аж вушы адцягвае! 

- Нічога, прывыкнеш,– Стыл незаўважна змахнуў маленькія 

завушніцы ў далонь.– Ты мая прыгажуня! Мне дзеля цябе нічога не 

шкада. 

Ён ізноў пацягнуўся, каб пацалаваць дзяўчыну, але тут у пакойчык 

зайшоў гаспаар. 

- Што пажадаеце? 

- Чырвонага віна найперш, таго, ты ведаеш, а тады бульбы з 

грыбамі і курыныя грудкі,– важна замовіў Стыл. – І не совайся сюды. 

Паклічу, як будзе трэба. 

Віно з’явілася адразу, шынкар сышоў, хлопец напоўніў келіхі і 

працягнуў адзін князёўне. 

- Я віна не буду, а то дзядзька мяне замкне, і мы болей не 

ўбачымся!– бліснула вачыма Старонка. Гледзячы ў люстэрка, яна 

падумала, што вялізныя завушніцы робяць яе падобнай да каляднай ёлкі, 

дый зялёныя камяні ёй не вельмі падабаліся: здавалася, ад іх вочы 

пачыналі адліваць зелянінай, як у коткі. 

- Хай паспрабуе, я цябе выкраду,– Стыл выпіў сваю чарку і 

настойліва саваў келіх у руку князёўне. 

- Я не хачу піць, – адвяла ягоную руку Старонка.– І завушніцы не 

вазьму. Дзяўчыне не прыстала прымаць такія дарагія падарункі. 

Яна з палёгкай выцягнула цяжэнныя завушніцы і працягнула на 

далоні Стылу. 

- Падарунак вяртаеш, выпіць са мной не хочаш,– Стыл 

набычыўся.– Так я і пакрыўдзіцца магу! І болей мяне не пабачыш! 

- Ну добра, я зусім трошачкі вып’ю з табой, але завушніцы забяры, 

не трэба,– Старонка ўзяла віно і паднесла да вуснаў. 

- Да дна!– запатрабаваў Стыл.– Бо пакрыўджуся! 

Старонка выпіла. Віно было занадта салодкім. У гэтым Стылу усё 

было нейкім празмерным: словы тэатральна гучныя, вопратка і 

ўпрыгожанні залішне кідкія, віно моцнае... аж галава закружылася... 

Стыл падхапіў Старонку, пачаў цалаваць, але дзяўчына спрабавала 

адсунуцца. Ды не тут тое было. Маладзён быў настроены рашуча, і 

дзяўчына марна імкнулася ўнікнуць ягонай навязлівай пяшчоты. Яна 

сцішана ўскрыкнула, але ягоная далонь паспела накрыць яе вусны. 

Скінутая со стала бутэлька з грукатам пакацілася па падлозе. 



- Стыл, не трэба! – на момант адсланіўшыся, запатрабавала 

Старонка самым рашучым тонам, на які можа быць здатная дзяўчына 

нападпітку ў палкіх мужчынскіх абдымках. 

- Хопіць ламацца, дурніца, не бойся, табе спадабаецца,– шаптаў 

ён. 

- Пусці! – прыдушана віскнула дзяўчына.- Я не хачу! 

І тут дзверы адчыніліся.  

- Ідзіце прэч,– раз’юшана зароў Стыл.  

Старонка неяк сабралася з сілай, адштурхнула навязлівага кавалера 

і кінулася ў дзверы. 

- Асцярожней, кузіна,– спыніў яе мужчына ў дарожнай вопратцы. 

Чорныя вочы глядзелі дапытліва, хутка перабягалі з яе на Стыла. 

- Кузэне Аркушу!– пазнала яна. Рукі паспешна схапілі расшпілены 

каўнер сукенкі. – Правядзіце мяне дамоў, прашу вас. 

- Яна застанецца тут,– Стыл, набычыўшыся, стаў набліжацца да 

Аркуша.– Яна мая, чуеш, падла! 

- Вы ў публічным месцы, даражэнькі, не рабіце вэрхал,– зычліва 

прамовіў Аркуш, захінаючы сабой дзяўчыну. Унутрана ён сабраўся, 

гатовы да бойкі. Перад ім быў бандзюк, спрактыкаваны і небяспечны, 

але Аркуш і сябе зломкам не лічыў. 

- Браце, дапамагчы?– спінай ён адчуў прысутнасць Лемантара. 

Нахабны кавалер адразу скіс. 

- Прабачце за непаразуменне,– прамармытаў ён, бокам 

праціснуўшыся паўз князя, збег па прыступках і знік. 

- Князёўна, дазвольце прадставіць вам майго малодшага брата 

Лемантара. Браце, гэта кузіна Старонка, дачка князя Фаліянта. 

 Аркуш быў рады, што не давялося распачынаць бойку. Ён не 

баяўся біцца, неаднойчы выпрабоўваў сабе ў спарынгу. Але бандзюкі 

непрадказальныя: замест чаканай зубатычыны можна дастаць нажа пад 

рабрыну. 

- У вас вельмі пераканаўчы брат, кузэне,– прамовіла Старонка. 

Язык у яе крыху заплятаўся, яна адчула гэта і пачырванела.- Дзякую, 

княжа Лемантару. Радая знаёмству. Пра…бачце, мне нядобра… неяк… 

- Вам трэба нешта з’есці, кузіна, адразу стане лепей,– Аркуш 

далікатна падхапіў паненку пад локаць і павёў Старонку за стол у 

суседні пакой. Мсціслаў з цікаўнасцю сачыў за ўсім са свайго месца. 

Аркуш забыўся яго прадставіць, але хлопцу такія дробязі не заміналі 

аддаць належнае бульбе з грыбамі. 

- Хто гэта?– шэптам спытаў ён у Лемантара.  

- Нашая кузіна, бацькава пляменніца Старонка,– гэтаксама шэптам 

адказаў той, перадаўшы брату чысты прыбор. 

- Дарагая кузіна, як чалавек, які меў справу з алкаголем, раю вам 

добра пад’есці. Я гатовы несці вас дахаты на руках, але, баюся, дзядзька 

Зборнік не будзе ў захапленні,– Аркуш падсунуў кузіне талерку.– Альбо 



давайце нап’емся да таго стану, калі ніхто нікуды не ідзе, і хай Лемантар 

валачэ нас абодвух. 

Старонка засмяялася. 

- Тады камусьці з вас давядзецца са мной ажаніцца! Дзядзька наш 

строгіх правілаў. 

- Гэта не горшы лёс для мужчыны, што апынуўся побач з вамі,– 

Аркуш паспеў ацаніць і зграбную постаць кузіны, якую апошні раз 

бачыў дванаццацігадовай дзяўчынкай, і шэрыя вочы, і высокія скулы. 

Нават цяжкаватае падбароддзе не псавала яе свежы тварык, ружовы ад 

віна і хвалявання. 

- А які лёс горшы?– бліснула вочкамі яна, знянацку ікнула і 

запунсавелася, прыкрыўшы сурвэткаю вусны. 

- Страціць галаву і застацца ні з чым,– Аркуш зірнуў на брата і 

ягонага сябра.– Так, малалеткі, пад’елі? Кыш адсюль! Гуляйце да вечара, 

нашая кватэра ў доме побач з Ратушай. Прыйдзеце пасля адзінаццатай – 

у хату не пушчу. 

Старонка ізноў засмяялася. Кузэн аказаўся такім мілым і 

таварыскім. Лемантар і незнаёмы хлопчык сышлі, уся ўвага маладога 

князя належала ёй. Тлустая ежа зрабіла сваю справу: у галаве паяснела, 

язык стаў слухацца лепей.  

- Кузэне, вы не падумайце, я, наогул, не п’ю, проста так сталася, - 

вырашыла залагодзіць сітуацыю паненка. 

- Здараецца, - кіўнуў Аркуш. 

- Не, вы не разумееце, я сёння першы раз столькі піла… цэлы 

келіх… Звычайна я толькі маленькі кілішак выпіваю, проста 

пасмакаваць. Але Стыл мяне так пераконваў, - яна збянтэжана гігікнула. 

- І ледзьве не пераканаў, - кіўнуў Аркуш. – А хто ён такі, гэты 

спадар? 

- Раўнуеце, кузэне?  

Старонцы падумалася, што не вельмі разумна будзе адказаць, што 

яна дасюль не разабралася, хто такі Стыл, бо сустракаліся яны ўжо 

амаль месяц. І дадала, прыгадаўшы размову з цёткай:  

- Тое, што мы з вамі некалькі год ліставаліся, не дае вам на мяне 

ніякіх правоў. 

- Ну што вы! – пачціва схіліў галаву Аркуш, у душы рагочучы з 

падвіпіўшай паненкі, - Вядома, прававыя аспекты тут не працуюць. 

Закусвайце, дарагая кузіна, іначай, баюся, вам цяжка будзе дабрацца да 

вазка. 

- Не турбуйцеся, несці мяне на руках вам не давядзецца! – 

ганарыста прамовіла паненка, занадта рэзкім рухам ледзьве не 

перакуліўшы стол. 

- Далібог, я быў бы не супраць, але як пажадаеце, дарагая кузіна. 

Усё ж дазвольце прапанаваць вам руку, - Аркуш падняўся, дапамог 

Старонцы адсунуць крэсла. – Бачу, вам палепшала. Спадзяюся, гэтая 

маленькая прыгода паслужыць вам перасцярогай. 



 

6. 

- З кавалерам? У “Трапнае слоўца”?– ахнула эС.– Пэўна, трэба 

расказаць гаспадару. Маладая гаспадыня будзе злаваць, але лепей яна, 

чым князь Зборнік... 

- І чым жа горшы князь Зборнік?– былы суддзя выйшаў з 

бібліятэкі, зашпільваючы паверх кашулі цёплую куртку.– Кажы хутчэй, 

эС, а то да абеда не паспею ўгневацца як мае быць, а перапыняцца 

неахвота. За што на цябе будзе злаваць князёўна? 

- За тое, што вы даведаліся, што яна пайшла не на пошту, а ў 

“Трапнае слоўца”, і не адна, а з кавалерам,– адным духам выпаліла эС, 

не падымаючы вачэй. 

- І адкуль бы я мог даведацца такіх падрабязнасцяў?– задумліва 

працягнуў Зборнік.– Пэўна, я мімаходзь пабачыў... каго?– павярнуўся ён 

да А. 

- Маладога чалавека, ростам на паўгалавы ніжэйшага за вас, 

цемнавалосага, нахабнага, з трыма залатымі пярсцёнкамі на правай руцэ 

і двума на левай і ў нямытых чаравіках,– прагаварыў А, пачырванеўшы. 

- Вось-вось, у нямытых чаравіках, але з трыма пярсцёнкамі. – 

спахмурнеў суддзя. І гукнуў: – Мантыса, галубка мая, мне трэба схадзіць 

на пошту. Дачакайцеся мяне, будзь ласка, паабедаем разам! 

- Як скажаш, любы,– адгукнулася жонка. Яна мела выдатны слых, 

але перадусім – стрыманы характар і доўгі досвед сямейнага жыцця. 

 

 

 



ГЛАВА ТРЭЦЯЯ 

1. 

“Малалеткі” выйшлі з “Трапнага слоўца” і пасунуліся вуліцай. 

Абодва не ведалі, што сказаць, таму маўчалі. Але ж бясконца маўчаць не 

будзеш. 

- А твой брат нішто сабе,– нарэшце прамовіў Мсціслаў.– Вясёлы 

дзядзька. 

- Ага,– адказаў сябра. 

- Ты з ім памірыўся? 

- Угу. 

- А з другім братам? 

- Так. 

Мсціслаў спыніўся. Нешта было не так. Вясёлыя прыгоды неяк не 

складваліся. Сябра нібыта страціў настрой. Ці не таму, што Аркуш 

прыраўняў іх крыўдным словам “малалеткі”? 

- Цябе напружвае маё таварыства?– наўпрост запытаў Цярэшка.– 

Ты хацеў быць з братам? Я лішні? 

Лемантар уздыхнуў. 

- Не, чаму. Не лішні... 

- Але і не дужа патрэбны,– скончыў за яго сябра.– Рады быў 

пабачыцца. Дзякуй за абед. Брату прывітанне. 

- Чакай, правяду,– юнак агледзеўся, спрабуючы скеміць, у які бок 

ісці. І тое, што ён не запярэчыў супраць мсціслаўкавага сыходу, 

паказала, што хлопец меў рацыю: дружбак выбраў застацца без яго. 

- Не трэба. Знайдуся. Турысты дарогу пакажуць,– незалежна 

адказаў Цярэшка і заспяшаўся прэч. 

Даволі хутка ён зразумеў, як пабудаваны Слоўнік. Ад вуліцы, 

названай па літары, адыходзілі ўбакі завулкі на спалучэнні літараў. Па іх 

можна было выйсці ў завулкі, што выходзілі да вуліцы на іншую літару 

– усё ў адпаведнасці з алфавітам. Прыгадаўшы, што брама С стаіць на 

вуліцы С, хлопец уважліва ўглядаўся ў таблічкі. Завулак ШЫ, багаты на 

шынкі і крамы шынаў, вывеў яго на вуліцу Ша паўз майстэрню шаўца 

“Шыла”, мінуў шыльду “Чызкейк за хвіліну” і з глыбіні завулка ЦЫ 

пачуў бязладную, але вясёлую музыку. У завулку мясціліся цырульні. 

Музыка вяла яго далей, і нават раней, чым пабачыў, Мсціслаў 

здагадаўся, што наперадзе цырк. Ужо відаць быў невялічкі пляц перад 

парадным уваходам, як з падваротні пачулася:  

- Макар! Стой! 

- Пусціце!– віскнуў хлапечы голас. Мсціслаў падскочыў бліжэй і 

ўгледзеў са спіны мужчыну ў аляпаватым касцюме, які заштурхаў у 

дзверы маленькага хлопчыка ў бруднай белай кашулі, кароткіх штоніках 

ды басанож. 

Мсціслаў падышоў бліжэй і зазірнуў у вакно. Мужчына быў у пакоі, 

хлопчыка відаць не было. 



- Уваход у цырк з вуліцы,– крыкнуў мужчына, пабачыўшы 

Цярэшку. Мсціслаў матнуў галавой і рушыў да параднага ўвахода. 

Цырк! Большасць дзяцей дужа любіць цырк, і Ахоўнікі Летапісу – 

не выключэнне. Мсціслаў са шкадаваннем прыгадаў, што не мае 

мясцовых грошай. Білет у стары, пашарпаны цырк, пэўна, не быў такі 

ўжо дарагі. Музыкі на памятых трубах гралі нешта падобнае да марша. 

Асабліва стараўся флейтыст, але палова гукаў кудысьці прападала, бо 

клапаны бездапаможна правіслі. Такога вучань 4 класа музычнай школы 

Мсціслаў Цярэшка стрываць не мог. 

- Можна зірнуць ваш інструмент?– звярнуўся ён да патлатага 

дзядзькі з чырвоным носам. 

- На,– махнуў рукой музыка і працягнуў флейту, нібыта гэта была 

біта ці клюшка. Мсціслаўка прысеў на выступ сцяны. Так і ёсць! 

Пазляталі спружынкі. Некалькі секунд пайшло на тое, каб танюткія 

дроцікі занялі свае месцы ў клапанах. Акуратна выставіўшы галоўку і 

ніжняе калена ў лінію, Мсціслаў паднёс флейту да рота і выдаў чысты, 

срэбны гук. Трубач і кларнетыст разам перасталі граць, барабаншчык 

гупнуў яшчэ два разы і сціх. Над пляцам паплыла, разгортваючы фразу 

за фразай, старая песенька, расказваючы сумную і кранальную 

гісторыю, якую кожны мог зразумець па– свойму. Мінакі спыняліся 

паслухаць. Хлопец злёгку гайдаўся ў такт музыцы і, можа, упершыню 

ўсвядоміў, што музыка значыць нешта большае за заняткі ў музычнай 

школе. Ён сыграў тры п’есы, што памятаў пасля лета, і нават нешта сваё, 

што прыйшло ў вушы і пальцы зніадкуль. І раптам убачыў, што пад ногі 

яму кідаюць грошы. Дробязь, але яе было багата. Стаміўшыся, ён 

апусціў флейту і дзьвума рукамі працягнуў яе насатаму дзядзьку. 

- Вазьміце, калі ласка. Выдатны інструмент. 

Музыкі ўжо сабралі грошы. Дзве поўныя жмені. 

- Варта было б на ўсіх падзяліць,– прамовіў сіпаты барабаншчык. 

- Не, Бум, ён жа флейту паправіў – гэта дорага каштуе,– адказаў 

кларнетыст.– Забірай усё, хлопча, зарабіў. 

- Дзякуй,– Мсціслаў падставіў крысо пад грошы, вылавіў з кучкі 

чатыры буйнейшыя манеткі, працягнуў кожнаму: – На памяць! 

- Увечары вып’ем за тваё здароўе,– абяцаў трубач, хаваючы 

манетку.– Хочаш паглядзець імпрэзу? Зараз пачынаем, праходзь. Цыля, 

прапусці яго! 

 

2. 

Шынок “Трапнае слоўца” быў самым прыстойным на ўсёй вуліцы 

Ш, але гэта не рабіла яго прыдатным месцам для спатканняў дачкі 

патомнага князя Фаліянта. Прынамсі, князь Зборнік быў у гэтым цвёрда 

перакананы, а Вярхоўны Суддзя па роду занятка разбіраўся ў такіх 

рэчах. Пад апісанне кавалера, якога высачыў А, падыходзіла ледзь не 

траціна жыхароў Слоўніка, але гэта, відавочна, была не лепшая й не 



самая годная траціна. Таму князь не стаў губляць час і, свіснуўшы 

таксоўку, праз лічаныя хвіліны ўваходзіў у “Трапнае слоўца”. 

Шынкар моўчкі пакланіўся высокаму госцю. 

- Сюды прыходзіла дзяўчына з хлопцам, з паўгадзіны таму. Ці яны 

яшчэ тут? – не марнуючы час на вітанні, спытаў князь Зборнік. 

- Наверсе яны, - неахвотна адказаў гаспадар. – Вашамосць жадае, 

каб я іх паклікаў? 

- Не, я падымуся, - госць стаў падымацца, але спыніўся, 

заўважыўшы пляменніцу ў таварыстве рудога вусатага маладзёна.- Вось 

дык сустрэча! Наўмысна не прыдумаеш! 

 Параўноўваючы прыкметы хлопца, якія апісаў яму А, з чалавекам, 

які стаяў перад ім, далікатна падтрымліваючы пад руку Старонку, 

Зборнік імгненна скеміў, што чалавек іншы. А чалавек шырока 

пасміхнуўся: 

- Вітаю патомнага князя Зборніка! Кузіна не папярэдзіла, што вы 

прыйдзеце! Я збіраўся падвезці яе дахаты, прапаную і вам далучыцца. 

- Аркушу! Не пазнаць, праўда, не пазнаць,– Зборнік адчуў 

адначасова палёгку і цікаўнасць. Ён, Вярхоўны Суддзя, даведваецца пра 

прыезд пляменніка пазней за гэтую стрыбаўку. Няўжо дзіцячае 

сяброўства захавала сваю сілу? 

- Паедзем?– перапытаў Аркуш. 

- З задавальненнем,– Зборнік развярнуўся і першы збег па лесвіцы. 

Шынкар выдыхнуў з такой відавочнай палёгкай, што малады князь 

міжволі гэта заўважыў, ды ніяк не паказаў. 

А ды эЛ ужо былі ля ўваходу. Аркуш прапусціў наперад Старонку і 

князя, але дзяўчына раптам памкнулася да яго. 

– Кузэне, я забылася на завушніцы,– зашаптала яна.– у тым пакоі, 

на стале... 

– Прашу вас, сядайце, дзядзьку. эЛ, чакай мяне,– кінуў жаўнеру 

Аркуш і ўзбег па сходах.  

Натуральна, завушніц у пакоі не было. Гаспадар спачатку наогул не 

хацеў пра гэта размаўляць, спрабуючы адвадзіць госця. Але Аркуш 

вальяжна разваліўся на крэсле, паказваючы, што нікуды не спяшае. 

- Дарагі дружа,– сказаў ён вельмі зычліва.– Як новапрызначаны 

Вярхоўны Суддзя гэтага горада, я не магу пакінуць без увагі, што ў 

тваёй нары гадзіну таму ледзь не згвалцілі пляменніцу князя Зборніка. 

Прынамсі менавіта так стане думаць князь Зборнік... 

- Што патрабуецца ад мяне?– перапыніў гаспадар, змяніўшыся з 

твару як хамеліён.  

- Калі ўвечары на маю кватэру прынясуць завушніцы, што 

згубіліся ў гэтым пакоі, я не стану высвятляць, праз каго яны згубіліся – 

праз цябе ці праз таго хлюста расфуфыранага.  

- Князёўна магла б выбіраць кампанію свайго кола, а не вешацца 

на шыю прайдзісвету, па якім шыбеніца сумуе,– буркнуў шынкар. 



- Шыбеніца – палюбоўніца цярплівая, калі каму лёс – дачакаецца,– 

Аркуш падняўся.– Імя ягонае ведаеш? 

- Мянушка Стыл, а на імя сваё ён, мусіць, і сам забыўся. Пан 

суддзя, вы ж не крыўдуйце на нас, у кожны момант вы, вашыя сябры – 

за мой кошт,– гаспадар пакланіўся. 

- Хіба ў крэдыт да першай палучкі,– хмыкнуў Аркуш. Грошы за 

абед ён пакінуў на стале і не сумняваўся, што пільны шынкар ужо іх 

прысабечыў.– Дык сёння ўвечары, і не пераблытайце кватэру. 

Старонка сціпла склала рукі на каленях і апусціла вочкі. 

- Якое, аднак, папулярнае месца тутэйшая пошта,– князь Зборнік 

апусціў фіранку, каб цікаўныя мінакі спакойна праходзілі міма.– Каго 

толькі не сустрэнеш!  

- Так, дзядзечка,– не падымаючы вачэй, пагадзілася дзяўчына.  

- А што ж дамоў хлопца не запрасіла? Ці сам не захацеў? 

- Дык мы ўжо да вас і збіраліся. А тут вы самі... нейкім лёсам... 

- А я таксама на пошту хадзіў. Гэта ж па дарозе,– заўважыў 

дзядзька. Старонка пачырванела. Пошта была на вуліцы П, у трох 

хвілінах хады ад Ратушы, і ў пяці – ад вуліцы С, дзе жыў суддзя. А 

вуліца Ш, на якой яны былі зараз, ляжала зусім па іншы бок. 

- Я табе не тата, у кут не пастаўлю. Але прашу цябе: не выбірайся 

ў такія месцы адна, бяры хаця б літару. 

- Так, дзядзечка, але ж я была з кузэнам,– Старонка зразумела, што 

навальніцы не будзе, і адважылася зірнуць на дзядзьку. Той глядзеў неяк 

сумна, дакорліва. “Хвалюецца за мяне, прыбег праз палову горада,”– 

дзяўчына вінавата пасміхнулася. Як і абяцаў Аркуш, хмель прайшоў. 

- Яны пашукаюць і прынясуць,– Аркуш ускочыў у вазок.– А, руш 

да дома Вярхоўнага Суддзі. 

- Вярхоўны Суддзя цяпер ты, Аркушу,– стары князь працягнуў 

руку.– Віншую з прызначэннем. Даўно чакаў, пакуль ты падрасцеш, каб 

на пенсію сысці. 

- Скажаце, на пенсію,– поціск дзядзькі быў сталёвы, маладому 

князю давялося пастарацца, каб адказаць такім самым.– Я моцна 

спадзяюся на вашыя парады. Справа для мяне новая.Хаця 

кароткатэрміновая практыка ў нас была, а ўсё ж. 

- Умешвацца не буду. Вырашыш параіцца – мой дом адкрыты ў 

кожны час. Ты ўжо ўладкаваўся на кватэры? 

- Не, нават не даехаў. Толькі па абедзе з Пісьменска,– Аркуш 

зірнуў на князёўну. 

- І адразу спатканне,– пацвеліў князь.– Асцярожней, вашамосць 

Вярхоўны Суддзя. Рэпутацыя ў нашай справе важыць многа. А Слоўнік 

любіць пляткарыць. Нічога не схаваеш. 

- Дзякуй за параду, дзядзька. Знаёмствы, якія я імкнуся 

падтрымліваць, не пашкодзяць і самай бездакорнай рэпутацыі,– 

знайшоўся Аркуш.  



Неўзабаве вазок спыніўся, Аркуш вылез, прытрымаў дзверку, 

дапамог кузіне выбрацца. Дзядзька выйшаў следам. 

- Рады быў пабачыцца, братаніч. Заўтра з самага ранку ў суд? 

Дужа рана не прыходзь, гадзін у дзесяць. А то адзін там сядзець будзеш. 

Не запрашаю ў дом, бо бачу, у цябе яшчэ спраў сёння багата. 

 

3.  

Па развітанні з сябруком Лемантара адразу ўгрызла сумленне. 

Мсціслаў пакрыўдзіўся. Першым памкненнем было дагнаць яго, 

выбачыцца. Але што далей? Ён не мог прыдумаць, што ім разам рабіць, 

пра што гаварыць. Упершыню ён падумаў, што шэсць год – істотная 

розніца. І ён застаўся на тым самым месцы. Стаяў і глядзеў на мінакоў. 

Тут выпадковых людзей было мала, большай часткай трапляліся 

мясцовыя. 

- Гэй, трымай!– адчайна закрычаў нехта ў завулку. Хлопец кінуўся 

туды і ўбачыў воз, які нахіліўся на бок. Дзве літары спрабавалі 

выправіць яго, але ніяк не давалі рады. Лемантар падскочыў і адным 

рухам вярнуў воз на ўсе колы. 

- Не маем, чым аддзячыць,– буркнуў адзін з дваіх, стары Тэ. 

Малады Тэ наогул адвярнуўся. Стрэліла пуга, воз паволі пакаціў 

вуліцай. Лемантар паціснуў плячом, у некалькі крокаў абагнаў воз і 

пашыбаваў далей. 

На рагу юнак пабачыў патруль. Трое людзей у форме скіраваліся да 

яго. 

- Вашыя паперы?– запатрабаваў старэйшы патрульны, мажны, 

суворы дзядзька з гладка паголеным таўсматым тварам. 

- Прадстаўцеся, калі ласка,– спакойна папрасіў Лемантар, 

узгадаўшы паводзіны Аркуша. 

- Сяржант Куль. Вашыя паперы. 

- Папер пры сабе не маю, пане сяржанце, паперы засталіся ў брата. 

Я патомны князь Лемантар, малодшы сын Вялікага Князя Навукі,– у 

сваю чаргу прадставіўся хлопец. Ён разумеў, што варта мае права яму не 

паверыць, таму быў падкрэслена ветлівы. 

- Хто можа пацвердзіць вашую асобу, княжа?– падазрона спытаў 

сяржант.– Бо я таксама магу назвацца… балярынай. 

- Мой брат, патомны князь Аркуш. Ён ад сёння жыве ў службовай 

кватэры ля Ратушы, прыехаў працаваць Вярхоўным Суддзём. 

- Вы добры казачнік, княжа,– пасміхнуўся сяржант Куль.– Рукі за 

спіну. 

- Прабачце?– не зразумеў юнак. 

- Рукі за спіну, і спакойна ідзеце наперад. У пастарунку 

высветляць вашую найсвятлейшую асобу, тады вырашаць, вам у княскі 

палац ці ў муніцыпальную турму. 

Юнак склаў рукі за спінай і адчуў, як шчоўкнулі халодныя 

бранзалеты. 



- Перапрашаю, вашамосць, што не залатыя,– пацвеліў другі 

патрульны.– Не ведалі, што сустрэнем будучага Валадара Маўляндыі. 

- Не дражні шаноўнага чалавека,– падхапіў трэці.– Абы-каму 

бандзюкі мянушку “князь” не дадуць. Вашамосць, вы па якой частцы – 

гоп-стопам зарабляеце, ці па сейфах спецыяліст? Бо для шчыпача 

прыкметны вы занадта. 

- Я не працую. Гадамі не выйшаў.  

- Глядзі ты, не з палахлівых, - ухвальна хмыкнуў патрульны. 

- Відалі такіх: зух супраць мух, а на зуха – сам муха,- запярэчыў 

іншы. 

Лемантар пачуваўся няўтульна, але не збіраўся гэтага паказваць. 

Урэшце, спраўдзіць ягоную асобу патрульныя маглі адзіным чынам – 

звязаўшыся з братам. Наўрад ці рызыкнуць пісаць у Пісьменск, дый 

брат, калі ўвечары ён не вернецца, падыме трывогу. Значыць, сама болей 

праз некалькі гадзін ён будзе вольны. Няма нагоды скандаліць і 

нарывацца. Натуральна, сітуацыя не дужа прыемная: у Пісьменску яго 

ведаў кожны, а тут трэба даводзіць, што ён не злодзей. Але яшчэ на 

ўездзе ў горад Лемантар зразумеў: варта Слоўніка падазрона ставіцца да 

ўсіх. Можа, дзеля парадку ў вялікім горадзе так і трэба. 

Ён ішоў не так, як ідуць арыштанты. Круціў галавой ва ўсе бакі, 

вывучаючы новае места, і сустрэчныя людзі ды літары не здагадваліся, 

што бачаць затрыманага бадзягу. 

Мінакоў паменела, сяржант Куль загадаў Лемантару збочыць у ціхі 

завулак… 

- А чаго ж ты туды палез!– залямантавала нейкая кабета.– 

Спускайся, неслух! Вось прыйдзе бацька, будзеш мець на арэхі.  

- Я баюся!– прапішчэў хлапечы голас. Лемантар спыніўся. Побач, 

у двары, на старой яблыні, у развілцы, за тры метры над зямлёй сядзелі 

кот і хлопчык год сямі, а ўнізе старая бабулька пагрозліва трэсла 

кавенькай. 

- Ідзі, вашамосць, чаго стаў?– штурхнуў яго ў спіну сяржант. 

- Дапамажыце малому злезці,– Лемантар зверху наніз зірнуў на 

канвойнага.– Бачна ж, што кабета рады не дасць. 

- Разумны такі. Сам дапамажы,– агрызнуўся сяржант Куль. 

- Расшпіліце кайданкі, я яго здыму. 

- Ага, я цябе адшпілю, а ты саўданеш мне ў храпы дый лататы 

дасі! Пайшоў наперад! 

Але юнак усё глядзеў на бабку, на малога, на ката. 

- Не ўцяку. Хоць адну руку аслабаніце, я з зямлі дастану. Што ў 

вас, сваіх дзяцей няма?- усклікнуў ён.  

- До’ ўжо. Заходзь у весніцы, выратоўца. Толькі каб без глупстваў, 

бо даганю, дык мала не падасцца,– сяржант штурхнуў рыплівыя 

веснічкі, разам з князем падышоў да яблыні. Адшпіліў бранзалет з 

правай рукі арыштанта. Малады князь пацягнуўся ўгару, падняўшыся на 



дыбачкі, асцярожна ўзяў за шкірку ката, пусціў на дол. Тады працягнуў 

руку па хлопца. 

- Адпускай дрэва, я цябе трымаю. 

- Дзядзька, а вы сапраўдны арыштант? Пэўна, вы бандзюк?– 

паспеў спытаць малы па дарозе з дрэва на зямлю.– І знак у вас такі 

страшны! Бабця кажа, і я бандзюком вырасту, калі з бандзюкамі буду 

вадзіцца!  

- Атож! За пчолкаю - у мёд, за жукам - у гной,- пацвердзіў 

сяржант. Малы засмяяўся. 

- Бабцю слухайся, не лазь высока,– Лемантар патрос рукой і зноў 

завёў за спіну. 

- Непадобны ты да бандзюка. Спраўдзім асобу ды адпусцім,– 

абяцаўся Куль. Але кайданку зашпіліў. 

 У пастарунку на вуліцы П хлопца чакаў непрыемны сюрпрыз. За 

сталом дзяжурнага сядзеў начальнік службы прапускоў Прыгожы. 

- Гады ў рады! Знаёмая асоба! А брат па кісцяні дзе?– расплыўся 

ён у напаўбяззубай усмешцы.–  А ты думаў, няхутка пабачымся! 

Малайцы, хлопцы, ідзіце, працуйце далей. 

- Дык Вы яго ведаеце, шэф? – узрадваўся сяржант. – Ну, то добра. 

Хадзем, хлопцы. 

Лемантар зразумеў, што некалькі гадзін чакання могуць быць і 

зусім непрыемнымі. Але, калі нават Прыгожы і не стане шукаць брата, 

некалі ж Аркуш спахопіцца, што яго няма… Вядома, калі не вырашыць, 

што Лемантар сышоў па сваёй волі… 

- Што маўчыш, язык у лапцёх? Авохці мне, як я забыўся, ты ж 

нямко!– Прыгожы падышоў і гаркнуў так, што Лемантар знянацку ледзь 

не падскочыў:– Тварам да сцяны! Ногі шырэй! Яшчэ шырэй! 

Хлопец павярнуўся, тут жа адчуў балючы ўдар па шчыкалатцы, 

адсунуў нагу далей. Стаяць было нязручна. Прыгожы тужэй зашпіліў 

кайданкі, рукі адразу набрынялі крывёй. 

- На чым яго ўзялі?– спытаўся начальнік службы ў кагосьці. 

- Не ведаю, патрульныя не сказалі, адразу, як вы іх адпусцілі, 

сышлі,– адгукнуўся нехта з супрацьлеглага кута. 

- Нічога, адмыкай камору. Да раніцы часу вагон, разбярэцеся. Гэй, 

бамбіза, заходзь у хату. І без глупстваў. 

Лемантар увайшоў, за спінай бразнула засаўка. Перад ім была 

лаўка, дакладней, негабляваная дошка з далонь шырынёй, прыкручаная 

да пакрытай трэшчынамі ды надпісамі шчарбатай сцяны. З рукамі, 

скутымі за спінай, сядзець на ёй было немагчыма, хіба сагнуўшыся ў 

тры пагібелі. Хлопец прытуліўся бокам да сцяны і акуратна споўз на 

брудную падлогу. Зубамі падцягнуў на бок каптур, каб не класціся ў 

бруд шчакой, лёг, скруціўшыся абаранкам. Было халодна, але хваляванні 

і прыгоды доўгага дня даліся ў знакі: хлопец праз колькі хвілін задрамаў. 



- Адразу відаць: пастарунак – родны дом,– пракаментаваў 

Прыгожы.– Эх, не сказаў патрулю прыкметы ягонага “брата”. Ну, можа, 

сам патрапіцца. Будзе камплект. 

 

4. 

- Куды ты проці ночы сабраўся!– бурчэў стары Тэ на зяця.– Людзі 

пра нас не дбаюць, дзеля чаго нам пра іх дбаць? Ты мала наглядзеўся на 

людзкія справы? 

- Наш маршалак не такі. Вы ўжо забыліся, што ён нам дапамог? І 

нічога не прасіў за гэта.  

- Гэта ты забыўся, як твой маршалак мяне ў турму засадзіў! Вось 

цяпер няхай сам пасядзіць!– маладая траўніца Тэ помсліва 

пасміхнулася.– Хай даведаецца, што такое арышт! 

- Цябе па справе арыштавалі, ты хлопцаў нашых падпаіла, каб 

варту праспалі. А яго – нізавошта!– Тэ адсунуў з дарогі жонку і выйшаў.  

Ён чуў размову маладога князя з патрульнымі і ведаў, куды ісці. 

Ногі самі неслі яго да Ратушы. Адтуль рукой дастаць было да суда, а 

непадалёк адміністрацыя Слоўніка збудавала дом, дзе перш, чым 

абзавесціся ўласным жытлом, мелі службовыя кватэры 

навапрызначаныя гарадскія чыноўнікі. Асабняк быў трохпавярховы, 

кватэры прасторныя, абстаўленыя дыхтоўнай мэбляй. Чынавенства 

стварала сабе і сабе падобным камфортныя ўмовы. 

Першы паверх быў цёмны. Тэ закінуў галаву, каб зірнуць на вокны 

другога паверха, пабачыў чорны сілуэт на аранжавым квадраце акна. Ён 

служыў пад началам маршалка Сшытка, але, што да постаці, блізняты не 

адрозніваліся. Высокія, плячыстыя, падцягнутыя, у добра падагнанай 

вопратцы, абодва глядзеліся малойцамі. Што да характара, то Сшытка 

літары лічылі асцярожным ды прадбачлівым, Аркуша – больш 

авантурным і гарачым. Дастаць жа было лёгка ад абодвух. Таму і стаяў 

Тэ, не рашаючыся падняцца. Але сысці, не папярэдзіўшы Аркуша пра 

арышт брата, было здрадай у дачыненні Лемантара. А Тэ і так не мог 

дараваць сабе ганебны сыход з гвардыі Вялікага Князя. 

Аркуш стаяў ля вакна і глядзеў у цемру. Малыя не аб’яўляліся. І 

хоць было зусім не позна, старэйшы брат ужо хваляваўся за абодвух. 

Гэта было дзіўнае адчуванне – хвалявацца за Лемантара. Усё юнацтва 

яны са Сшыткам турбаваліся пра тое, каб Лемантар трымаўся ад іх 

падалей. Калі пасталелі, дыстанцыя яшчэ павялічылася, яны ледзь 

трывалі адзін аднаго. Нават калі малы занядужаў пасля пацалунка 

цмока, Аркуш клапаціўся пра яго адчэпна, дзеля бацькі: Лемантар 

заўжды быў пястунчыкам Вялікага Князя. І вось ён чакае брата, а сэрца 

не на месцы, нібыта ідзецца пра ягоную палавінку – Сшытка… 

- Вашамосць Чырвоны маршалак!– паклікаў нехта. 

- Хто тут?– адгукнуўся Аркуш. 

- Гэта Тэ, вашамосць, ці можна да вас? 



- Падымайся,– дазволіў Аркуш.– А, адчыні, нейкі Тэ прыйшоў. Ці 

не той, што раней служыў у Пісьменску. Праводзь да мяне. 

Тэ, у простай, паношанай вопратцы, глядзеў змрочна і насцярожана. 

Напружаныя рукі тырчалі убакі, галава танула у плячах. 

- Кажы, што ў цябе,– склаўшы рукі на грудзях, малады князь 

сувора глядзеў на былога жаўнера, чыю гісторыю звальнення праз 

прываротне зелле ведаў ад іншых літараў.– З чым прыйшоў? 

- Князя Лемантара арыштавалі, завялі ў пастарунак дзеля 

высвятлення асобы. Ён казаў, што ён княскага роду, і што вы можаце 

ягоную асобу пацвердзіць, а з яго пасмяяліся і кайданкі начапілі. Я чуў 

гэта і прыйшоў вам сказаць. 

- Дзякуй,– Аркуш нацягнуў куртку.– Завядзеш мяне туды? 

- Я завяду. Толькі ці ёсць каму вашую асобу пацвердзіць, 

вашамосць? – схамянуўся Тэ. – Нашая варта на слова нікому не 

паверыць. Каб не апынуліся й вы побач з князям Лемантаром. 

- А ты што, не сведка? 

Тэ горка засмяяўся. 

- Літары могуць сведчыць толькі супраць літараў ці на карысць 

літараў. У людзкія справы мы не лезем. Дый людзі нас не слухаюць. 

Іначай я б за князя Лемантара на тым самым месцы заступіўся. Я за яго 

гатовы куды заўгодна.  

- Правядзеш мяне да дома суддзі Зборніка, а там ты вольны,– 

Аркуш завязаў чаравікі, праверыў у кішэні паперы.– А, закладай вазок, 

эЛ, калі вернуцца раптам брат ды малы Ахоўнік, хай мяне чакаюць тут, 

не сыходзяць. Бо няма большага глупства, як бегаць адно за адным па 

ночы. 

 

5. 

Тэ хацеў лезці на козлы, але Аркуш загадаў яму сесці ў вазок. 

- Ці ты бачыў, як яго арыштавалі? 

- Хацелі дакуманты праверыць, а ён кажа, маўляў, няма, - 

патлумачыў Тэ. 

- Ці скандаліў князь з імі, біцца мо палез? – дапытваўся Аркуш. 

- Не-не, нічога такога, - Тэ падрабязна распавёў пра ўсё, што бачыў. 

- Прыехалі, вашамосць, - падаў голас А. 

Аркуш у суправаджэнні Тэ падняўся на ганак дома суддзі. У доме 

не спалі: усе вокны свяціліся. Аднак час для візітаў быў запозні: гарадзкі 

гадзіннік на вуліцы Гэ прабіў дзевяць. 

Аркуш двойчы грукнуў у дубовыя дзверы і адступіў на крок. Над 

ганкам успыхнуў ліхтар, у вакне ля дзверы мільганула постаць літары 

Зэ. 

- Хто вы? Назавіце сябе!– строга прамовіла літара, прачыніўшы 

фортку. 

- Патомны князь Аркуш Разорка,– прадставіўся Аркуш. 



- Адну хвіліну, вашамосць, далажу княгіні, бо князь Зборнік 

працуюць, загадалі не турбаваць,– важна прамовіў Зэ і зачыніў фортку.  

- Тэ, я не распараджаюся ў доме князя Зборніка, таму вазьмі 

рубель. Не магу цябе накарміць, то хоць так,– Аркуш працягнуў манету 

спадарожніку.– Бяры, табе не лішняе. 

- Дзякую, вашамосць, але я не дзеля таго,– запярэчыў Тэ. 

- Ведаю. І я не дзеля таго. Бяры. 

Дзверы прачыніліся амаль без гуку. Зэ выскачыў на ганак, 

пакланіўся. 

- Прашу вас, княжа. І ты праходзь. 

Аркуш прайшоў у прасторную, добра асветленую вітальню, ногі 

адчулі пухнаты дыван.  Паліраваныя панэлі сцен, каваныя свяцільнікі, 

люстра на ўсю сцяну – усё было як тады, калі бацька выправіў іх са 

Сшыткам на вакацыі ў Слоўнік. Гэтаксама пахла эўкаліптам: цётачка 

часта паліла араматычныя палачкі, лічачы, што гэта ачышчае паветра ад 

мікробаў. Літары эМ і Зэ амаль не змяніліся з тых часоў, а вось маладых 

эС ды А ён бачыў упершыню. 

У вітальню выйшла кабета ў гадах, мініятурная, у закрытай чорнай 

сукенцы да падлогі. Нізка чорных перлінак ды амаль незаўважныя 

завушніцы, залаты заручальны пярсцёнак з дробным дыяментам на 

безыменным пальцы. У жалобе па зніклым сыне княгіня ведала 

дакладную меру, не ператвараючы гора ў паказную роспач. Але 

глыбокія зморшчыны ўжо не магла схаваць касметыка, і ў цёмных вачах, 

раней гарэзліва-зіхоткіх, быў смутак. 

Аркуш падумаў, што за год ад знікнення кузэна ніводнага разу не 

напісаў цётцы. Дый дзядзьку не пісаў. Так, Зборнік не падымаў 

перапалох, толькі тройчы па рэха-сувязі прайшла абвестка. Далей 

спецслужбы дзейнічалі ціха. Валадар неяк пытаўся ў брата, чым можа 

дапамагчы, аднак атрымаў раздражнёны адказ: ты не можаш нічога 

звыш таго, што магу я сам. Навука, наколькі ведаў Аркуш, на гэта 

прамаўчаў, але ліставанне братоў, і без таго не асабліва цёплае, 

канчаткова прыняла выгляд афіцыйнай перапіскі Валадара і Вярхоўнага 

Суддзі. Сам жа ён перапісваўся толькі з кузінай. Старонка, вядома, 

перажывала знікненне брата, з якім расла побач з малых гадоў. Але 

згадвалі яны Арці рэдка. 

– Аркушу, даражэнькі, а я так расстроілася, што ты ўдзень да нас не 

зайшоў!– княгіня Мантыса працягнула руку, Аркуш нязмушана схіліўся, 

злёгку кранаючы вуснамі сухенькае запясце ў дробных зморшчынках.  

Гэтая завядзёнка з цалаваннем рук некалі да колікаў насмяшыла іх з 

братам. Але Вялікі Князь Навука надаваў веданню этыкета вялікае 

значэнне, таму блізняты маглі смяяцца цішком, а самі імгненна перанялі 

рыцарскае вітанне. Цяпер жа Аркуш і не думаў весяліцца. Выпрастаўся і 

прамовіў з усёй цеплынёй, на якую быў здатны: 

- Цётачка, вы толькі маладзееце. 

- Аркушу, а ты ўсё падлізваешся,– пасміхнулася яна. 



- Не, гэта Сшытак майстра падлізвацца. Я шчыра захапляюся. 

Цётачка, ці магу я пагаварыць з патомным князем? Я ў тэрміновай 

справе, іначай бы па ночы турбаваць не стаў… 

- Мы радыя табе ў кожны час, – запэўніла княгіня. 

- Мантыса, галубка, каго там прынесла?– Аркуш пачуў 

незадаволены голас дзядзькі, на сэрцы адразу паспакайнела. Хай 

цвеліць, хай бурчыць – у бядзе не кіне. Разоркі сваіх не кідаюць. 

- Гэта князь Аркуш,– адказала Мантыса. Амаль адразу дзверы з 

левага боку адчыніліся, на парозе паказаўся патомны князь Зборнік. 

Цёмныя, але моцна ссівелыя валасы, пышныя вусы, ясныя сінія вочы. У 

хатнім халаце ён моцна нагадваў малодшага брата-Валадара. Удзень 

гэтае падабенства не кінулася Аркушу ў вочы, можа, таму, што дзядзька 

быў вядомым на ўвесь Слоўнік франтам, а бацька выкшталцоных строяў 

не любіў, апранаўся так, што ў кожны момант мог хоць барукацца, хоць 

на кані скакаць. 

- Вітаю патомнага князя,– Аркуш зрабіў крок насустрач Зборніку. 

Краем вока пабачыў, як цётка знікла за іншымі дзвярыма.– Дзядзьку, 

прабачце, што ў позні час, але без вашай дапамогі не абысціся. Мушу 

прасіць вас пайсці са мной... 

- Ты проста як арыштоўваць мяне прыйшоў, братанічу,– скрывіўся 

Зборнік і дэманстратыўна пазяхнуў.– А ордэр на арышт дзе? А канвой? 

- Шчыра парагатаў бы пры іншых абставінах,– кіўнуў пляменнік.– 

Але не да смеху зараз. Прашу вас, дзядзька. Лемантар трапіў у 

пастарунак. Тэ кажа, праз адсутнасць дакумантаў, да высвятлення асобы. 

Паперы ў мяне ёсць, бацька выправіў адны на дваіх, але я тут чалавек 

новы, ніхто мяне самога не ведае. Таму я да вас па падтрымку…  

- Зэ, закладай, буду праз хвіліну,– болей ні пра што не 

спытаўшыся, Зборнік пайшоў апранацца.  

- Не трэба, мы з вазком,– спыніў Аркуш кухара. 

- Прабачце, княжа, літара Тэ будзе вас суправаджаць?– удакладніў 

Зэ. Дасведчаным вокам ён вызначыў, што Тэ не выглядае на асабістага 

памочніка патомных князёў. У той жа час да князя Зборніка хто толькі 

не хадзіў: адны скардзіліся, іншыя дапамагалі следству, трэція выконвалі 

асабістыя даручэнні Зборніка, таму вышкалены слуга не спяшаўся 

судзіць па знешнасці. 

- Не, ён правёў мяне сюды, каб я не блукаў. Тэ, дзякую за сігнал, 

ты вольны ісці, – дазволіў Аркуш. 

- А, папрасі эС сабраць госцю вячэру. Прайдзіце сюды, шаноўны 

Тэ. Кожны, хто дапамагае ў справе ўстанаўлення ісціны, жаданы госць у 

доме суддзі. Калі вам будзе вядома яшчэ штосьці важнае, вас тут 

прымуць у кожны час,– настаўніцкім тонам прамовіў Зэ. Малады Тэ 

паважна кіўнуў уціснутай у плечы галавой. Усё ж такі лёс узнагароджвае 

за добрыя ўчынкі: вячэра ў доме самога князя Зборніка – гэта вам не 

гулянка ў “Ёклмн”! 

 



6. 

Праграма Мсціславу спадабалася. Дрэсіроўшчык разам з 

памочнікам Дэ прымушалі сабачак танчыць і качацца па пасыпанай 

пілавіннем арэне, а мядзведзянятаў – гайсаць на ровары. Акрабаты А і 

Цэ выраблялі на трапецыях такія штукі, што дух займала. Жанглёр Жэ 

пяццю канцавінамі ўпраўляўся з паўсотняй мячыкаў. Клоўны Ка весялілі 

публіку. Напрыканцы выйшаў той мужчына ў дурацкім касцюме. І па 

высокім цыліндры Мсціслаў адразу пазнаў у ім штукара.  

Штукар пакланіўся, зняў з галавы цыліндр і выпусціў буйнога 

камара. Мсціславу не даводзілася бачыць дрэсіраваных камароў, ён з 

цікаўнасцю сачыў за дзеяй. Камар зрабіў кола над арэнай і сабраўся 

ляцець прэч. Але штукар ткнуў у ягоным кірунку жэзлам. Камар знік, а 

артыст падхапіў рукой і прадэманстраваў шаноўнай публіцы слова 

КАМАР. Гэта мала каго ўразіла, апладысменты былі сціплыя. Штукар 

пакланіўся, дастаў з цыліндра садовыя нажніцы і лоўка пстрыкнуў імі, 

аддзяліўшы А ад М. Імгненна памяняў кавалкі месцамі – МАРКА – і 

ўзмахнуў жэзлам. Вялікая паштовая марка залунала ў паветры, 

апускаючыся на дыван. 

Узмах вербалайза – і марка зноў стала словам. Мсціслаў хутка 

прыкінуў, якія яшчэ словы можна атрымць з гэтых пяці літараў. 

МАРАК, РАМКА, КРАМА... А калі выкінуць адну літару – АМАР, 

РАМА, МАРА. А калі іншую – КАРА, АРКА, РАКА. А з трох – МАК, 

РАК,.. 

Нешта лезла ў галаву, трывожыла, прасілася на ўспамін.  

- Стой!– загадаў штукар лялечнаму мараку, які ўвесь час падаў, не 

хочучы стаяць. 

“Макар! Стой!” – бліснула ў галаве ў Мсціслава.  

КАМАР – МАКАР! Ён успомніў маленькага хлопчыка, якога бачыў 

паўсекунды, успомніў так ясна, нібы ведаў усё жыццё: цёмныя кудлатыя 

валасы, змятая, брудная, некалі белая кашуля, кароткія нагавіцы, худыя 

босыя ногі... Няужо гэта яго зрабілі словам і зараз ператвараюць у што 

заўгодна? 

У ім паднялася злосць. Літараў слаўнічукі не любяць, дзяцей 

катуюць... Хлопец устаў і пайшоў па праходзе да арэны.  

Штукар – мажны дзядзька, справіцца з ім сілай не атрымаецца. 

Трэба дзейнічаць імгненна, біць знянацку і ўцякаць...  

На арэне калыхалася чырвоная кветка, дзве адстрыжаныя літары – 

А ды Р – валяліся ў пілавінні. Зручны момант настаў. Хлопец набраў 

поўную жменю дробязі і з маху кінуў манеты ў твар штукару. Грошы 

пасыпаліся на арэну, штукар ад неспадзявання выпусціў вербалайз і 

схапіўся за пасечаны твар рукамі. Людзі паўскоквалі з месцаў, кінуліся 

на арэну падбіраць грошы, а Мсціслаўка падхапіў вербалайз, кветку, 

літаркі і кінуўся на выхад. Усеагульная мітусня дапамагла яму 

выскачыць незаўважаным. Ён прабег вуліцай, збочыў на іншую, другую, 

трэцюю... Мак у руцэ не даваў хутка бегчы.  



- Стань словам,– загадаў Мсціслаў. Ён і не падумаў, што вербалайз 

можа яго не паслухацца. Запхнуў дрот у кішэню, дзе ўжо ляжалі А ды Р, 

і агледзеўся. Крама “Пуанты”. Гэта была вуліца П, а ўздоўж ехаў знаёмы 

вазок. Мсціслаў, доўга не думаючы, прычапіўся ззаду. Куды б ні ехаў 

князь Аркуш, а каля яго хлопец пачуваўся спакайней. 

Цярэшка прыслухаўся. Праз ляскат колаў можна было разабраць 

размову. Голас Аркуша ён пазнаў. Іншы голас быў уладны, нізкі, дужа 

падобны да голаса Вялікага Князя. І гэты голас пытаў адрывіста: 

- Нічога не рабіў? 

- Не, стаяў, глядзеў. Потым у Тэ воз ледзь не кульнуўся – дапамог 

на колы паставіць. 

- Папер пры ім няма? 

- Не, вось паперы. Бацька нам выправіў адны на дваіх. 

- Не перажывай. Калі сам не супраціўляўся, біць не павінны. Хаця 

могуць, каб запалохаць наперад. 

- Тэ кажа, спакойна йшоў, падпарадкоўваўся. 

- Тады прэтэнзій да яго не будзе. Вырашым хутка. Прыехалі, 

стой!– крыкнуў голас фурману.  

Вазок спыніўся. Асцярожна вызірнуўшы, Мсціслаў убачыў дзве 

постаці, якія пасунуліся да асветленага ліхтаром ганка. Так, гэта быў 

Аркуш, а з ім нехта высачэзны. Не губляючы часу, хлопец выцягнуў 

літары з кішэні. Літары ўжо самі склеіліся ў слова МАКАР. 

Ціха адышоўшыся за вугал, Мсціслаў выпрастаў левую руку і 

прашаптаў: 

- Стань, кім ёсць! 

Літары зніклі. Перад ім стаяў той самы хлопчык у зрэб’і. Рука 

Мсціслава трымала ягоную кашулю. Некалькі секунд дзеці глядзелі 

адзін аднаму ў вочы. 

- Адпусці,– папрасіў хлопчык. Мсціслаў расціснуў пальцы і 

пасміхнуўся. 

- Прабач. Цябе зваць Макар? 

- Адкуль ты ведаеш?– хлопчык не ўцякаў. 

- Я бачыў цябе сёння, калі ты спрабаваў збегчы.  

- І ты забраў мяне, пакуль я быў словам?– Макар убачыў у руцэ ў 

хлопца вербалайз.– Ты за адно з Фанфаронам? Што табе ад мяне трэба? 

- Нічога. Я проста падумаў: напэўна, ператварацца ў камара 

супраць сваёй волі не вельмі прыемна. Ты вольны ісці, куды хочаш. 

Нават назад у цырк. 

- Да Фанфарона я не вярнуся,– паматаў галавой Макар.– А цябе як 

завуць? 

- Мсціслаў,– пераклаўшы вербалайз у левую руку, ён працягнуў 

правую новаму знаёмцу.– Хочаш пайсці са мной? Мяне запрасіў да сябе 

мой сябра, Вярхоўны Суддзя. Ты раскажаш яму пра сябе, ён дапаможа. 



- Вярхоўны Суддзя? Дапаможа закрыць мяне ў турму за тое, што 

бадзяюся без папер,– скрывіўся малы.– Хоць кажуць, у турме кормяць 

двойчы на дзень, гуляць водзяць, і нават шахматы даюць… 

- А дзе твае бацькі?– Мсціслаў схаваў вербалайз пад кашулю. 

- Я застаўся адзін. Бацька два гады таму прапаў з канцамі, маці 

памерла летась. Я бадзяўся. Потым мяне Фанфарон падабраў. Так што 

мне ўсё роўна, куды ісці. У цябе ёсць што пад’есці? 

Мсціслаў памацаў па кішэнях і адшукаў цукерку. 

– Толькі гэта. Бяры. І хадзем, а то вазок з’едзе без нас. 

 

 

 



ГЛАВА ЧАЦВЕРТАЯ 

1. 

Калі Прыгожы і спадзяваўся прычакаць кагосьці ў пастарунку а 

дзясятай вечара, дык толькі не Вярхоўнага Суддзю Слоўніка. Патомны 

князь Зборнік шпурнуў дзверыну ў сцяну так, што пасыпалася тынкоўка, 

і ў два крокі апынуўся ля стала. 

- Колькі затрыманых?  

- Адзін, пане суддзя. Вунь той, лысы бамбіза, ці тое нямко, ці тое 

трэцяй бэлькі не хапае. Да званіцы падняўся, а без розуму застаўся, – 

непрыемнасцямі начальніка службы прапускоў, а па сумяшчальніцтве – 

галоўнага следчага і начальніка варты Слоўніка было не здзівіць. 

Кожная з пасад несла яму гузоў ды шышак куды болей, чым усе тры – 

грошай. 

- Пратакол затрымання,– кінуў праз зубы суддзя. 

- Вашамосць, не паспелі скласці,– спакойна адказаў Прыгожы. 

- Паводле якога артыкула затрыманы? 

- Я паслаў за патрулём, зараз высветлім, прашу вас прысесці,– 

ветліва адказаў той.– А вось і сяржант Куль. 

І сапраўды, з вуліцы зайшоў начальнік патруля. 

- За што вы яго затрымалі?– князь кіўнуў галавой у бок Лемантара, 

які вазіўся на падлозе, спрабуючы падняцца. 

- Дзеля высвятлення асобы,– адказаў сяржант. 

- Колькі часу было? 

- Палова на восьмую... 

- Зараз амаль палова на адзінаццатую. Высветлілі? 

Сяржант павярнуўся да следчага, пераадрасуючы пытанне яму. 

- Высвятляем,– адказаў начальнік службы прапускоў. 

- За астатнія тры хвіліны паспееце?– Зборнік нахіліўся да 

Прыгожага. 

- Ён маўчыць,– паціснуў плячыма той.– Але мне здаецца, вы 

прыйшлі нам дапамагчы, Вярхоўны Суддзя. Вы ж яго ведаеце, так? 

- Я прыйшоў праверыць вашую працу, начальнік службы 

прапускоў. І чарговы раз пераканаўся, што вы недапрацоўваеце. Зашмат 

кантрактаў? Час выбег.  

- Пане суддзя, не мяне вам кантрактамі дакараць. У вас на маё 

месца чарга не стаіць. Выпусці затрыманага,– загадаў памочніку 

Прыгожы. Той адчыніў камору, расшпіліў кайданкі. Паціраючы рукі, 

Лемантар падышоў да стала. 

- Азнаёмцеся з паперай і выдайце на гэтыя імёны пастаянны 

пропуск,– Зборнік кінуў паперу на стол.– І пастарайцеся ўстрымацца ад 

каментароў, як я пастараюся ўстрымацца ад вашага адхілення. 

Прыгожы прабег вачыма тэкст і прысвіснуў. Павярнуўся да 

Аркуша, якога раней дэманстратыўна не заўважаў. 

– Вінаваты, пане Вярхоўны Суддзя. Патомны княжа Зборніку, мае 

выбачэнні, патомны княжа Лемантару, перапрашаю за нязручнасці. Вы 



можаце падаць у суд дзеля кампенсацыі маральнай страты. Пропуск 

будзе праз пяць хвілін. 

Ён пакульгаў у нейкія дзверы. 

- Даруйце, княжа Лемантару,– сяржант выступіў на святло.– 

Паверыць у Вашую гісторыю было няпроста. А вы чалавек дужы, мы не 

маглі рызыкаваць. 

- Не трывожцеся, пане сяржанце,– адказаў хлопец.– Шпацыр у 

вашым таварыстве не прынёс мне столькі нязручнасцяў, як размова з 

начальнікам.  

Лемантар павярнуўся да старога суддзі. Ён ці не ўпершыню бачыў 

дзядзьку, дый той разглядаў яго, не хаваючы цікаўнасці.  

Бацька з братам былі вельмі падобныя і вельмі розныя адначасова. 

Зборнік – крыху танчэйшы ў костцы, але крыху вышэйшы, сівізны ў 

валасах меней. Бацька – непахісная скала, ягоны брат – вулкан, які ў 

любы момант можа абудзіцца.  

Гаворачы пра брата, Вялікі Князь Навука не дазваляў сабе прамой 

крытыкі, але мог злёгку пакпіць з імпэтнага арыстакрата. Тым не менш, 

заўсёды падкрэсліваў, што ў выпадку бяды дзядзька абавязкова 

дапаможа, сыны могуць звяртацца да яго. Аднак у госці на памяці 

Лемантара ані Зборнік, ані Фаліянт не прыязджалі, і ў гэтым была 

нестыкоўка: калі людзі добрыя, браты надзейныя, чаму Валадар не 

імкнецца пабачыцца з імі? Што між імі стаіць? Лемантар пачуўся 

ніякавата пад пільным позіркам дзядзькі і, каб пераадолець няёмкасць, 

загаварыў: 

- Патомны княжа Зборніку, я вельмі ўдзячны вам за клопат. 

Прабачце, што праз мяне вам давялося ехаць сюды па ночы. 

- Рады дапамагчы,– Зборнік здаволіў сваю цікаўнасць: падлетак як 

падлетак. Пагаліўся, відаць, бацьку на зло, будзе пудзілам хадзіць, 

пакуль абрасце. Знак на шчацэ свежы, падобна, у п’янай бойцы сунулі ў 

твар адбітым рыльцам бутэлькі. Вопратка паношаная, ад таго, што 

ляжаў на бруднай падлозе, на плячы пляма. Вочы перапалоханыя. 

Дурное недагледжанае дзіцё. 

Патомны князь павярнуўся да Аркуша. 

– Падвязеш мяне дадому? 

- Навошта й пытаецеся, дзядзьку,– Аркуш убачыў Прыгожага з 

прапускамі, працягнуў руку. 

- Праверце, ці ўсё правільна, і распішыцеся тут і тут. І вы, княжа 

Лемантару. 

- Я за яго распішуся. Пасля вашых бранзалетаў почырк псуецца,– 

малады князь чатыры разы распісаўся, уважліва прачытаўшы ўсё, што 

было напісана на картках.– Усё дакладна. Да новай сустрэчы, начальнік 

службы. А я папярэджваў, што вам не спадабаецца. 

 

2. 



 Зборнік выйшаў ля свайго дома, падаўшы руку толькі Аркушу. 

Дарогай яны амаль не гаварылі, Лемантар пачуваўся няёмка, Аркуш быў 

рады, што доўгі дзень скончыўся.  

Яны ад’ехалі ад дома суддзі, калі Аркуш узгадаў: 

- Малы, а дзе Мсціслаў? 

- Ён сышоў амаль адразу, як мы выйшлі з “Трапнага слоўца”, - 

буркнуў юнак. 

- Сышоў? Куды? – здзівіўся брат. 

- Я тут,– раней, чым Лемантар падшукаў словы, адгукнуўся 

хлопец з падножкі. 

- Дык заходзь,– крыкнуў Аркуш.– А, спыніся. 

- Я не адзін. 

- Ат, што гадзінка - то навінка. Дык заходзьце ўсе. Месца хапае,– 

уздыхнуў Аркуш. І, пабачыўшы абаіх хлапцоў, уздыхнуў яшчэ раз.– У 

нас адкрыўся дзіцячы садок? 

- Гэта Макар. Яму няма дзе жыць, і ён галодны,– Мсціслаў 

вытрымаў позірк князя.– Калі ласка... ён добры хлопец. 

- Сядайце, паехалі,– махнуў рукой суддзя.– Адным добрым 

хлопцам болей ці двума… Пракормімся. Прызнайся, браце, штурханоў 

надавалі? 

- Будзем лічыць, што не,– глуха адгукнуўся Лемантар. 

- А ты, Макару, адкуль узяўся? Дзе бацькі? 

Макар недавердіва касавурыўся на мужчын. Дарослыя часта 

выглядаюць не тымі, кім аказваюцца на справе. 

- Я сам раскажу,– Мсціслаў у некалькіх словах распавёў гісторыю 

малога бадзягі.  

- І я падумаў, што не мушу кідаць яго пасярод вуліцы, пагатоў 

галоднага і распранутага. Але ж я сам тут... госць. 

- Не апраўдвайся, зрабіў як трэба. Заўтра завяду справу на 

штукара, каб ведаў, як людзей у словы ператвараць,– Аркуш пацягнуўся 

да хлопца, пагладзіў па галаве.Той аж вочы прымружыў ад 

задавальнення.– Дык ты, відаць, не адсюль? Іначай меў бы абарону ад 

вербалайза. 

- Я з Земляведаў. З бацькамі да Лікенбурга дабраліся. А сюды я 

ўжо адзін прыйшоў,– пераканаўшыся, што Вярхоўны Суддзя дзядзька не 

страшны, Макар забалбатаў несупынна.– Мяне і Фанфарон пра гэта 

пытаўся, а тады ўзрадваўся і кажа: будзеш у мяне працаваць. Я 

пагадзіўся. Што праўда, карміў ён мяне амаль кожны дзень, але тут жа ў 

слова ператвараў. А апрытомнець у выглядзе камара – гэта яшчэ тое 

задавальненне, скажу я вам, панове. А пагатоў – стаць надта разумнай 

паштовай маркай. Але самы кашмар – калі ад цябе літару адразаюць. Як 

раздвойваешся, і тут – ты, і там – ты... А як склеяць назад, то палёгка 

вялікая. 

- Ну ты й мянташка,– засмяяўся Аркуш.– Намаўчаўся, пакуль 

камаром быў. 



- Ды проста людзі вы добрыя,– хітра прымружыўся хлопец. 

- Ты, відаць, і пра штукара так думаў, што добры ён,– пацвеліў 

князь Аркуш.– Ага, прыехалі. Вылазьце, хлопцы, час спаць, а мы не елі. 

Прапусціўшы малых наперад, Аркуш зірнуў на брата. 

- Чуў? Кармілі яго амаль кожны дзень. Раскоша!  

- Мо і мылі раз на месяц? Ды не, непадобна,– адказаў той.– 

Пакінеш пры сабе? 

-  Пакуль так, там пабачым. А паважаны штукар Фанфарон мне 

адкажа на пару непрыемных пытанняў. І за вербалайз, і за банкет, і за 

эксплуатацыю непаўналетніх, і за незаконнае ўтрыманне нелегалаў. 

Амаль кожны дзень будзе перад судом стаяць. Да пенсіі. 

Яны падняліся ў кватэру, дзе чакаў эЛ. А, які ценем суправаждаў 

Аркуша, тупаў ззаду. 

- Дзе вы былі?– шэптам спытаўся эЛ. А толькі галавой пакруціў, 

пацягнуў сябра прэч з варэльні. 

- У пастарунку былі, князя Лемантара вызвалялі. А потым гэтыя 

падшыванцы да нас прычапіліся... 

- Ахоўнік Мсціслаў добры хлопец,– не пагадзіўся эЛ.  

- Тут няма яму што ахоўваць,– бурчэў А.– І наогул, я тут на ўсіх 

гатаваць не наймаўся. 

- Дык я ж гатаваў, не ты,– эЛ ніяк не мог скеміць, чаго абураецца 

А. 

- Сёння ты, заўтра я. А ім абы есці. А потым пачнецца: у хаце 

прыбірай, вопратку пяры, прасуй, боты-чаравікі ваксуй... Тады кожны 

такі госць – як у горле косць. Хачу ў Пісьменск, хай іншую прыслугу 

сабе наймае. 

- Мы вячэраць ці будзем?– пачуўся незадаволены голас Аркуша, і 

эЛ кінуўся падаваць на стол. 

Па вячэры ўсе чацвёра выправіліся ў душ. Лемантар і Аркуш – з 

задавальненнем, Мсціслаў без асаблівай ахвоты, хутчэй за кумпанію, 

Макар – з выглядам кацяняці, якога нясуць тапіць. Але бліскучыя краны, 

агромная белая ванна, пеннае мыла, цёплая вада і калматы ручнік 

прыйшліся малому бадзягу даспадобы.  

- Ложкаў два,– прайшоўшыся па кватэры, канстатаваў Вярхоўны 

Суддзя.– Але шырокія. 

- Я магу ў фатэлі спаць,– прапанаваў Мсціслаў.  

- А я – на падлозе,– падхапіў Макар.– Гуртом на ложку толькі 

жабракі спяць… А я прывычны, ёсць дыванок – добра, няма – і на 

дошках пасплю… 

- Чаму жабракі? Мы з братам Сшыткам часта разам спалі. Цёпла і 

нястрашна,– Аркуш акуратна склаў посцілку.– І ў паходзе байцы цесна 

кладуцца, каб сагрэцца хутчэй. Так што лезь пад коўдру, грэй мне месца. 

- А я і прыбрацца магу, і гатаваць умею. Я дарма хлеб ваш есці не 

стану,– высунуўшы галаву з-пад коўдры, не супакойваўся Макар. 

Сытная вячэра, гарачы душ і мяккі ложак канчаткова пераканалі малога, 



што за Вярхоўным Суддзём ён не прападзе. Толькі ці не выганіць яго 

ўрэшце Аркуш… 

- Спі ты ўжо, хопіць менціць языком. Будзеш у мяне за аканома. 

Мсціслаў, сёння памесцішся з Лемантаром, далей пабачым,– Аркуш 

прытушыў верхняе святло, пакінуўшы адну няяркую лямпачку, і 

вярнуўся за стол.  

Лемантар круціў туды- сюды кубак, глядзеў у пустую сярэдзіну. 

Думаў пра нешта сумнае. 

- Што кіслы? – брат прысеў насупраць. – Не бяры да галавы, з 

кожным такое бывае. Ты не вінаваты, што варта да цябе дачапілася. 

Трымаўся як належыць. Болей не дачэпяцца, калі красці не пачнеш. 

Лемантар толькі ўздыхнуў. Брат мог насварыцца на яго, адчытаць, 

выставіць дурнем. Гэта было б звыкла і натуральна. Але ж не. Аркуш 

заступіўся за яго. 

- Не пішы бацьку, што я ... пра затрыманне гэтае,– папрасіў ён 

вінавата. 

- Зборнік напіша, не перажывай, міма бацькі не пройдзе.  

- Тут не тое, што ў Пісьменску. Тут усе змрочныя, злыя. У 

Пісьменску спакайней...  

- Хочаш дахаты?– па-свойму зразумеў Аркуш. 

- Што я дома не бачыў. Тут мяне хаця б у дурні не шыюць. Проста 

сказаў,– малодшы брат адвярнуўся. 

- Тады заставайся. Да бацькі вярнуцца заўсёды можна. А тут 

будзеш сам па сабе. Знойдзеш які занятак. І ніякі ты не дурань, забудзься 

на гэта. Падвучыцца трэба. А розуму хапае. 

- Не прагоніш?– Лемантар зазірнуў брату ў вочы. 

- Ну хоць ты не вярзі абы што, як той Макар. Заўтра разам у суд 

пойдзем, паглядзім, што да чаго. А ўвечары па крамах прабяжымся. 

Згода? Ідзі, кладзіся. Ты хоць не храпіш? 

- Я калі сплю, то сплю. Не ведаю,– сур’ёзна адказаў брат. Толькі 

сінія чэрці скокнулі ў вачах.– А ты? 

- А я – Вярхоўны Суддзя, мне можна. 

 

3. 

Сакратар суда Баўтрамей прыйшоў а палове на дзявятую. Хто яго 

ведае, як рана прыйдзе новы суддзя. Трыццаць з лішнім год працаваў 

Бутрым з князем Зборнікам, ведаў ягоныя настроі і звычкі, мог 

прадказаць, якое рашэнне па якой справе вынесе князь, стаў выключным 

спецыялістам у судовым следстве. І вось цяпер малады нахабны 

пераемнік увойдзе ў гэтую адладжаную машыну як палка ў кола. І калі 

адновіцца мяккі ход праваахоўнай сістэмы Слоўніка – невядома.  

Гісторыю з прапускамі Баўтрамей ведаў, таму і супраць малодшага 

брата суддзі меў зуб па змоўчанні. А яшчэ князь Зборнік папрасіў яго 

падладзіцца пад новага суддзю. Слова князя было для Бутрыма законам, 



ды як жа гідка прафесіяналу падладжвацца пад дылетанта толькі таму, 

што той княскай крыві... 

- Добры дзень у хату,– на гадзінніку было роўна дзевяць. У 

прыёмную ўвайшлі двое: руды вусаты мужчына ў цёмным гарнітуры і 

светлай кашулі і высачэзны лысы маладзён у зялёнай летняй куртцы ды 

штанах, якія носяць рыбакі ці паляўнічыя. 

- Пэўна, вы – сакратар суда. Я князь Аркуш Разорка, гэта мой 

брат, князь Лемантар Разорка,– прадставіўся старэйшы, чорныя вочы з 

непрыхаванай цікаўнасцю вывучалі памяшканне. 

Баўтрамей пакланіўся, выскачыў з–за стала. 

- Вашамосць гэтак рана... Дазвольце паказаць вам кабінет. Можа, 

адразу кавы? 

- Дзякуй, кавы не п’ю. Лепей да спраў. 

Аркуш агледзеў невялічкі кабінет з масіўным сталом, насценным 

гадзіннікам і кніжнымі паліцамі. Права Лягарытмы, Звод Артыкулаў 

Заканадаўства Зямлі Земляведаў, Поўны збор законаў і падзаконных 

актаў Дынамікі – падобна было, што службовая бібліятэка князя 

Зборніка магла дагадзіць юрысту з любой краіны кніжнага свету.    

- А дзе зала паседжанняў?  

- Тут, побач. Можна выйсці з кабінета праз гэтыя дзверы, а можна 

прайсці калідорам, як загадаеце? 

- Хадзем калідорам,– Аркуш паставіў на паліцу Сямейны кодэкс 

Фаўны-Флоры. Сакратар падбег, паправіў кнігу, каб стаяла ўровень з 

астатнімі. 

- Якія на сёння прызначаныя справы?– дарогай спытаўся новы 

суддзя. 

- Ніякіх. Князь Зборнік разбіраў справы па пятніцах, тыя, што 

сабраліся за мінулы тыдзень. Па панядзелках прымаў да абеда па 

асабістых пытаннях, аўторак і чацвер былі выходныя, па серадах ён 

працаваў з паперамі. Жадаеце ўвесці змены ў графік? 

- Напэўна, я хацеў бы пакінуць на працу з паперамі аўторак і 

чацвер, тры астатнія дні прысвяціць разбору спраў, а па асабістых 

пытаннях прымаць па суботах. 

- Прыкладна так у нас і было, пакуль муніцыпалітэт не прыняў 

рашэнне пакінуць за Вярхоўным Суддзём толькі палову стаўкі. Слоўнік 

– ціхі горад, а з таго часу, як муніцыпалітэт увёў плату за зварот у суд, 

дык і паловы стаўкі тут замнога. Князь Зборнік нават у працоўныя дні 

заканчваў усё да абеда. Але, калі вашамосць пажадае працаваць меней ці 

болей – ніхто не будзе супраць,– сакратар адамкнуў залу паседжанняў, 

пабег да месца суддзі за трыбункай і паспешліва сцёр пыл рукавом. 

- Як вас зваць, шаноўны?– акінуўшы залу адным поглядам, Аркуш 

цяпер сачыў за мітуснёй свайго памочніка.  

- Сакратар... Калі вам зручней нейкім іншым чынам, вашамосць, 

то як скажаце... 



- Я маю на ўвазе вашае ўласнае імя. Вас жа не клікалі па будучай 

пасадзе ад нараджэння?– руды князь утаропіўся чорнымі вачыма на 

Бутрыма, той тут жа адвёў погляд. 

- Баўтрамей, вашамосць,– зрабіў ён збянтэжаны выгляд.– Вы 

хочаце мяне так зваць? 

- Баўтрамей – вельмі годнае імя,– нарэшце адкрыў рот лысы 

спадарожнік новага суддзі.– Пане Баўтрамею, ці можна тут адчыніць 

фортку? Задушна. 

Бутрым хацеў быў адказаць нешта рэзкае – форткі былі завысока, 

лазіць на крэсла ці на падваконне яму зусім не хацелася. Але князь 

Зборнік прасіў... 

- Схаджу за драбінай, вашамосць,– сакратар пакланіўся 

Лемантару. 

- Навошта драбіна? Вы проста скажыце, якая фортка адчыняецца,– 

Лемантар падышоў да вакна.– Здаецца, гэтая. 

Ён падступіўся каленам на падваконне і павярнуў ручку, па залі 

пацягнула свежым паветрам, паперы са стала разляцеліся. Бутрым 

кінуўся падбіраць. 

- Выбачайце,– сумеўся маладзён і хуценька стаў дапамагаць 

збіраць паперы. Бутрым скасавурыўся на яго злосна, збіў паперы ў стос, 

але на стол не паклаў, трымаў пры сабе. 

- Я не пытаюся, як вам працавалася з маім папярэднікам. Мне 

відавочна, што перамены вам недаспадобы,– Аркуш быў блізкага роста з 

сакратаром і трохі шырэйшы ў косці. Але той увесь час сціскаўся, нібы 

хацеў займаць менш месца.– Калі вам гэта даецца цяжка, падшукаем вам 

спакайнейшую працу. 

- Не-не, вашамосць, я мару працаваць пад началам такога 

энергічнага і кампетэнтнага чалавека,– Бутрым сам сябе ненавідзеў у 

гэтую хвіліну, але яшчэ большую нянавісць адчуваў да маладога князя. 

- Давайце пагаворым шчыра, пане Баўтрамею,– Аркуш насунуўся, 

Бутрым напружыніўся.– Мне агідная вашая мітуслівасць і спробы 

дагадзіць мне, пры тым, што я ні пра што яшчэ не прасіў. Не ведаю, з 

якой прычыны вы так паводзіцеся. Але з гэтай хвіліны прашу вас 

трымацца ў рамках службовай ветлівасці. Іначай, пане Баўтрамею, мы не 

спрацуемся. 

- Пане суддзя, мне больш даспадобы імя Бутрым, калі вас не 

абцяжарыць,–  сакратар выпрастаўся, нібыта падняўся на дыбачкі, і 

аказалася, што ён на два пальцы вышэйшы за суддзю. Але Аркушу 

падобнае было не ў навіну: для Разоркі ён быў невысокі. Бутрым глядзеў 

зверху наніз, у вачох гарэла варожасць. Аркуш спакойны трываў гэты 

пагляд. 

- Вось цяпер я бачу, што мы спрацуемся,– урэшце пасміхнуўся 

малады князь.– Любіць мяне неабавязкова, дый даволі складана, але абы 

не падстаўлялі, бо рэшты даваць я добра навучаны. Рабіце сваё 

належным чынам, іншых пажаданняў да вас не будзе, як і даручэнняў 



па-за службовымі абавязкамі. Цяпер вернемся да спраў надзённых. 

Дарогай я заўважыў трох літараў і каліграфа. Здаецца, яны меркавалі 

судзіцца. Калі іншых спраў няма, разбярэмся хоць з гэтай. 

- Запрасіць іх сюды ці ў ваш кабінет?– суха спытаў сакратар. 

- Як у вас прынята? 

- Судовыя разборы тут, прыём па асабістых пытаннях у кабінеце. 

- Пакінем, як ёсць,– Аркуш прайшоў на месца суддзі, прысеў на 

шырокую лаву за трыбункай, агледзеў залу, узважыў у руцэ дубовы 

малаток, лёгка прыстукнуў па талерачцы.– Запрашайце. 

 

4. 

- А, што трэба дапамагчы?– Мсціслаў не мог доўга бадзяцца без 

справы. Сыходзіць ён не рызыкаваў: у кожны момант браты маглі 

вярнуцца.– Я магу бульбы наабіраць. 

- Сам зраблю, ідзіце, гуляйцеся,– адмахнуўся А. Відавочна, ен быў 

раздражнёны прысутнасцю дзяцей. 

- Брудна тут неяк,– Мсціслаў правёў пальцам па падваконні.– Пыл 

сто год не праціралі. І вокны не мылі. 

- Я ў прыбіральшчыкі не наймаўся,- буркнуў жаўнер. 

- Давай самі памыем!– Макар рады быў любой справе, абы не 

сядзець, бо час цягнуўся невыносна.  

Адшукаўшы анучы і набраўшы вады, яны падцягнулі крэслы да 

вакна. 

- А ты адкуль?– Макар моцна тузануў за раму, акно з трэскам 

адчынілася, хлопец ледзь не кульнуўся разам з крэслам.– Не з 

Лягарытмы? Самыя разумныя людзі з Лягарытмы, я заўважаў. 

- Не, я зусім не адсюль, не з кніжнага свету,– Мсціслаў адсунуў 

ложак.– Што тут робіцца! Дзе венік? 

- У вітальні, здаецца,– Макар палез на падваконне, але Мсціслаў 

спыніў яго. 

- Куды ты! Выкінуцца захацеў? Стой на крэсле. 

- Не бойся, не першы раз!– заявіў Макар,– Ты заснуў, а мне Аркуш 

сказаў, што я ў яго за аканома буду. Бо я і гатаваць магу, і прыбраць... 

- Балбатаць ты добра можаш,– прабурчаў А, ідучы паўз пакой.– аж 

галава ад цябе баліць. Сціхні ты ўжо. 

- Не чапіцеся да Макара,– Мсціслаў падышоў да А. Яны былі 

аднаго росту, і, хаця літара магла адужаць яго адной левай, хлопец нават 

і не думаў адступаць.– Вам тут не падабаецца? Скажыце князю, трымаць 

не будзе. А хлопца не чапайце. Ён вам нічога кепскага не зрабіў. 

- Слухаюся, пане Ахоўніку,– здзекліва прамовіў А.– А што вы мне 

зробіце, хачу я ведаць. 

- А я ўпустую пагражаць не буду. Дапячэце – знайду чым 

адказаць, дык не выпрабоўвайце лепей,– Мсціслаў не адводзіў вачэй, 

пакуль жаўнер не ўцёк. Тады прычыніў дзверы і ўзяўся за венік. Што 

робіць ён тут, у кніжным свеце? Ці трэба ён тут? Пэўна, лепей было 



сысці ў браму С, як сыходзяць “турысты”. Ён – не Макар, у сапраўдным 

свеце ў яго маці, бацька, малодшая сястра. Яму ёсць куды ісці. Дык ці 

варта заставацца тут? 

Лемантар трымаўся з ім на дыстанцыі. Не казаў нічога кепскага, але 

ранейшай цёплай прыязнасці між імі не аднавілася. Ёсць ён ці няма – 

былому дружбаку абыякава. Мсціслаў злосна шпурнуў венік у кут. 

- Ты чаго?– здзівіўся Макар. 

- Нічога,– Мсціслаў падняў венік і стаў збіраць смецце. Макар 

паціснуў плячыма і яшчэ больш старанна ўзяшся адмываць шыбу. 

 

5. 

- Дарагая, я хачу сёння адведаць прытулак інвалідаў,– княгіня 

Мантыса зайшла ў пакой да пляменніцы.– Складзеш мне кумпанію? 

- Так, цётачка,– дзяўчына адклала кніжку.– Што мы возьмем з 

сабой на гэты раз? 

- Як заўсёды: бялізну, цёплыя халаты, пледы, матрасы, дыванкі, 

фарбу для сцен ды падлогі, фіранкі. Астатняе дашлем па патрэбе потым. 

Я ўжо сабрала кошык, прыхапі вербалайз. 

- Я пакладу некалькі кніжак і шахматы, а яшчэ ніткі і прылады для 

вышывання,– Старонка выбегла, але вярнулася.– А пірог? 

- Пірог будзе праз хвіліну,– крыкнуў Зэ з кухні.  

Старонка дапамагла княгіні накінуць плашч, падхапіла кошык і 

вербалайз і следам за цёткай выйшла на ганак. 

- Паедзем, нам трэба шмат паспець,– цётка няспешна ўладкавалася 

ў вазку.– Ты ўчора вярнулася даволі позна… 

- Я сустрэла кузэна, ён такі мілы. Зусім руды стаў, вусы 

адгадаваў,– шчабятала дзяўчына.– Голас амаль не памяняўся. І такі ж 

упэўнены ў сабе... 

- Бачу, ён табе спадабаўся не менш, як у дзяцінстве,– заўважыла 

Мантыса.– Думаю, і ты яго не расчаравала.  

- Толькі ростам малаваты. Можа, на які палец вышэйшы за мяне. 

На абцасах я абганю. 

- Гэта ты ў тату свайго такая вырасла. А Аркуш ды Сшытак па 

маці пайшлі. Святаянка сярэдняга росту была, побач з  Вялікім Князем 

дык і дробнай падавалася.  

- Вам добра, маленькім. Які жаніх ні пасватаецца, а вы за ім, як за 

мурам каменным. А мне да пары трэба высокага шукаць! З драбязой 

побач і не выйдзеш нікуды, людзі засмяюць,– Старонка зірнула ў вакно і 

пабачыла Стыла. Ён шпацыраваў пад руку з нейкай дзяўчынай, шчодра 

нафарбаванай, апранутай кідка, як заморская птушка, чучала якой стаяла 

на камодзе ў бацькі на Балотным хутары. Дзяўчына літаральна вісела на 

кавалеры, зазірала ў вочы і смяялася. Князёўна сярдзіта падцяла вусны і 

апусціла фіранку. 

Вазок спыніўся ў сярэдзіне вуліцы І, насупраць першага завулка ІН.  



- Далей мы пройдземся, А, пад’едзь за намі праз гадзіну,– 

распарадзілася княгіня. Вазок ад’ехаў. 

- Мог бы і падвезці нас,– паскардзілася Старонка. Кошык быў не 

столькі цяжкі, як нязручны. 

- Пашкадуй вазок і фурмана,– пасміхнулася Мантыса.– Тут не тое 

што двое не раз’едуцца, тут і адзін з цяжкасцю праціснецца. А мы 

дзяўчаты маладыя, нам сто метраў прайсці – не праца. 

Ля ганка іх сустрэў гарадскі галава Яраш Засценкін. Старонка 

прысела ў рэверансе, грузны мэр пакланіўся ім, шаркнуўшы нагой. 

Лысіна бліснула на сонцы. 

- Вашамосць, па вас можна гадзіннік правяраць. 

Княгіня Мантыса прыняла строгі і чопарны выгляд, паважна 

працягнула руку для пацалунка і моўчкі прайшла ў дзверы, што адчыніў 

перад ёй швайцар. 

Старонка ўжо некалькі разоў суправаджала цётку ў прытулак. І 

кожны раз здзіўлялася, як яе мілая цётачка імгненна магла ператварыцца 

ў свецкую ільвіцу з замашкамі сцервознай фурыі. Княгіня Мантыса не 

прасіла – загадвала. Яна інспектавала прытулак з грозным выглядам 

генерала, які праводзіць агляд войска. І варта было прыдзірліваму воку 

зачапіцца за нейкую дробязь, як хваля халоднага гневу падымалася 

супраць нядбайлы, які сваечасова не выправіў хібу. 

- Якая палата ў чарзе на рэканструкцыю?– спытала княгіня ў 

дырэктара прытулка. Той пакланіўся, склаўшы доўгае цела ў парадным 

сурдуце амаль пад прамым вуглом. 

- Палата інвалідаў па зроку, княгіня. Але я хацеў папрасіць вас 

замест яе даць дазвол на паднаўленне кухні і сталоўкі. Яны 

запланаваныя толькі на наступны год, але гэтае месца бачаць усе нашыя 

падапечныя, а ў палаце сляпых на пяць чалавек усяго тры вокі, гэта 

можа і пачакаць... Так было б рацыянальней. А праз месяц– другі... 

- Адміністратар-рацыяналізатар – гэта можна толькі ўхваліць,– 

кіўнула галавой княгіня.– У мяне таксама ёсць прапанова па 

рацыяналізацыі. Вы сталуецеся ў рэстарацыі “Канавал і знахар” на 

вуліцы К? Гэта ў дзесяці хвілінах хады адсюль, множым на два, дадаем 

сорак хвілін на сам абед і множым на пяць працоўных дзён. Князёўна, 

падлічыце... 

- Пяць гадзін, вашамосць,– прысела ў рэверансе Старонка. 

- А што, калі б вы хадзілі ў рэстарацыю адзін раз на тыдзень? 

Князёўна, колькі можна было б сэканоміць часу на дарозе? 

- Адну гадзіну і дваццаць хвілін, вашамосць,– Старонка схіліла 

галаву, каб вочы не выдалі яе. 

- Адкінем ад пяці гадзін гэты час... 

- Тры гадзіны і сорак хвілін, вашая светласць. 

- Цудоўна. Пан дырэктар, усе вашыя ворганы мусяць цягацца з 

вамі на абед, хоць справа датычыць, фактычна, камфорта страўніка ды 

вантробаў. Гэта так нерацыянальна. Хадзіце ў рэстарацыю не штодня на 



40 хвілін, а раз на тыдзень на 3 з паловай гадзіны. Дзеля астатніх 

ворганаў ваш страўнік можа і патрываць такі рэжым месяц-другі, 

праўда?  

- Перапрашаю за недарэчную ідэю, княгіня,– калі дырэктар і быў 

незадаволены, калі і пачуваўся абражаным, дык хаваў гэта дужа ўдала. – 

Адкуль пачнем? 

- З гэтай палаты і пачнем,– велічна прамовіла апякунка.  

Старонка, стрымліваючы ўсмешку, ішла за цёткай. Інваліды – тыя, 

хто мог хадзіць – высыпалі ў калідор і наперабой віталі княгіню: яе 

прыход заўсёды цягнуў за сабой перамены да лепшага – хоць бы ў 

некаторых з іх. Дый не так многа забаў даступна інвалідам. А тут і 

пачастунак, і падарункі, і свежая бялізна, і прыязная размова. А камусьці 

і сур’ёзная дапамога… 

 

 

 

 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

1. 

– Спрацуешся ты з ім, а як жа!– Лемантар праводзіў вачыма 

Бутрыма,– Ён нас абодвух забіў бы, каб мог. 

– Лепей быць упэўненым, што цябе шчыра ненавідзяць, чым 

спадзявацца на добрыя стасункі ды атрымаць нож у спіну,– пасміхнуўся 

Аркуш.  

У залу ўвайшлі дзве дарослыя літары Цэ, было падобна, што гэта 

муж і жонка. Вусаты Цэ быў шырокі, моцны, яркі строй абцягваў яго 

зверху данізу. Ягоная спадарожніца апроч падобнага строя насіла 

кароткую шырокую спадніцу. Паміж імі ішоў Цэ-маленькі ў шэрым, 

някідкім, свабаднаватым строі.  

Апошнім зайшоў каліграф. Малады, але ў тоўстых акулярах, худы, 

як трэска, сутулы, ён увесь час то хаваў рукі ў кішэні шырокай чорнай 

світы, то сплятаў перад сабой доўгія гнуткія пальцы. Пасма каштанавых 

валасоў спаўзала яму на вочы, каліграф рабіў нэрвовы рух галавой, каб 

адкінуць валасы – і гэта паўтаралася штохвіліны. 

Лемантар, каб не замінаць брату, адышоў да вакна і прысеў на 

падваконне. Сакратар заняў сваё месца за столікам у куце. 

– Вашамосць, можам пачынаць? 

Аркуш кіўнуў галавой. 

– Пазоўнік, вашае імя і занятак,– грозна спытаў Бутрым. 

– Цэ, цыркавы, паветраны гімнаст,– упэўненым басам прамовіў 

старэйшы Цэ.– Мая жонка, Цэ, цыркавая, паветраная гімнастка. 

– Адказчык, назавіце сябе,– Бутрым спагадліва пазіраў на маладога 

хлопца і нават голас памякчэў. 

– Каліграф другой катэгорыі Мікалякін,– невыразна адказау той, 

перамінаючыся з нагі на нагу, і зноў зрабіў рэзкі рух галавой. 

– Пазоўнік Цэ, далажыце сцісла сутнасць справы,– голас Бутрыма 

ізноў пахаладнеў. 

– Сцісла – хай напіша нам новую літару, а гэтую забярэ сабе,– 

заявіў Цэ і падштурхнуў Цэ-меньшага наперад. Літарка ўсхліпнула, 

паспрабавала ўчапіцца ў гімнаста, але той ізноў штурхнуў малога 

наперад. 

– Адказчык, што вы можаце адказаць?– звыкласць, з якой Бутрым 

вёў працэс, паказвала, што ў гэтай справе ён можа і наогул абысціся без 

шэфа. 

– Я напісаў літару ў адпаведнасці з рэкамендаванымі шрыфтамі, 

якасць маёй працы высокая, таму я не бачу сэнсу перарабляць,– 

Мікалякін ізноў страсянуў галавой, аблізнуў перасохлыя вусны і 

хруснуў доўгімі пальцамі. – Калі перадумалі – ёсць прытулак, могуць 

здаць туды. 

Бутрым павярнуўся да Аркуша. 



– Пан суддзя будзе працягваць справу ці адразу вынесе вердыкт? 

Справа, у прынцыпе, зразумелая: літара напісаная як след, прэтэнзіі на 

пустым месцы. 

Аркуш вагаўся. Неяк спрытна ўсё ў Бутрыма атрымлівалася. А 

галоўнае, усе паводзіны сакратара ўказвалі на тое, што ў справе “літара 

супраць чалавека” ён адразу аддаў перавагу чалавеку. 

Малады суддзя вырас у Пісьменску, дзе літараў было ў разы болей 

за людзей. Пяць год адслужыў маршалкам галосных. Таму ён ведаў, што 

часам і літары маюць рацыю – як ні брыдка бывала людзям гэта 

прызнаваць. 

– Можа, я прыцягну лаўку?– перапыніў ягоныя думкі брат. Аркуш 

непаразумела зірнуў на яго. 

– Тут толькі два крэслы, варта прынесці бліжэй лаўку, хай сядуць,– 

паўтарыў Лемантар. 

– Зрабіце ласку, княжа, прынясіце дзве,– кіўнуў суддзя.– А вы, 

пазоўнік, раскажыце падрабязней, што вас не задаволіла. 

Бутрым набычыўся, але пяро забегала па паперы, запісваючы 

пытанне суддзі. Цэ адкашляўся. 

– Вашамосць, мы з жонкай – вядомыя цыркачы. Мы – акрабаты на 

трапецыі, нашыя бацькі і дзяды - таксама. У нас дынастыя. Нам трэба 

перадаць сваё майстэрства. А гэты Калякін... 

– Мікалякін!– віскліва ўсклікнуў каліграф і прытупнуў нагой у 

стаптаным чаравіку. 

– Ён намаляваў нам нейкага куцахвостага заморыша! Такім 

куртатым хвосцікам за трапецыю не зачэпішся і не ўтрымаешся, а 

падзенне падчас нумару – смерць альбо калецтва. Хай перапіша, грошы 

заплочаныя!– Цэ ўсхвалявана сцебануў хвастом па падлозе, паднятыя 

рукі сцяліся ў кулакі. 

– Прысядзьце, пазоўнікі,– Аркуш кіўнуў на прынесеную лаўку.– 

Адказчык, што вы маеце сказаць? 

– Вашамосць, я таксама належу да славутай дынастыі. Каліграфаў 

Мікалякіных ведаюць па ўсёй Маўляндыі, мы пішам нават лічбы для 

Лягарытмы і формулы для Дынамікі ды Хімланда. І такое 

абвінавачванне – ганьба для нас, тых, хто штодня спісвае аловак, 

трэніруючыся ў напісанні самых складаных шрыфтоў. Зірніце на гэтае 

дзіця. Я ўклаў у яго не толькі кроплю жывых чарніл – у ім маё 

майстэрства, не пабаюся гэтага слова – мастацтва! Роўныя, строгія лініі, 

вывераныя куты – такая прапарцыйная літара можа ўпрыгожыць любую 

гарнітуру шрыфтоў, нават тыя, што малююць у Звязе Мастацтваў! А 

асобнай размовы пра хвост не было, не было!– галава каліграфа зноў 

тарганулася, і Аркуш падумаў, што, верагодна, у каліграфа нэрвовая 

хвароба. 

– Пазоўнік, паўтарыце слова ў слова, як вы апісалі сваю замову 

спецыялісту,– Аркуш ужо амаль схіліўся на бок адказчыка. 



– Я сказаў: намалюй, каб быў копія я сам!– Цэ ажно раздзьмуўся, як 

робяць гэта асілкі на арэне.– Паглядзіце, які ў мяне хвост, а які – у яго! 

– Як на мой прафесійны погляд, то атрымалася дужа падобна! 

Канкардантнасць – то бок супадзенне – не менш за 90%!– бараніўся 

Мікалякін. 

– А ўсе недахопы прыйшліся на хвост!– выкрыкнуў Цэ і злосна 

патрос узнятымі кулакамі, наступаючы на каліграфа. Той палахліва 

адскочыў, але малаток суддзі грукнуў па трыбуне, заклікаючы да 

парадку, і цыркавы адступіў на ранейшае месца. 

– Вы не казалі пра хвост!– запратэставаў Мікалякін,– Не падабаецца 

дзіця – вядзіце ў прытулак, хочаце новае – плаціце грошы, напішу хоць з 

метровым хвастом, хоць абкруціцеся! 

– Мы не можам зноў плаціць,– падала голас другая Цэ.– Мы гэтыя 

грошы пяць год ашчаджалі, а яшчэ пяць год мы, магчыма, і не 

адпрацуем... 

– Ты напсаваў, а мне плаціць?– выкрыкнуў Цэ, ізноў насунуўшыся 

на каліграфа. 

– Цішыня,– запатрабаваў суддзя.  

Пазоўнік і адказчык змоўклі. Стала чуваць, як усхліпвае малы Цэ. 

Лемантар падышоў да малога, узяў у рукі, паглядзеў з розных 

бакоў. 

– Ты вельмі прыгожы і зграбны. І хвост твой прыгожы. 

– А я што кажу?– узрадаваўся Мікалякін. 

– Памаўчыце,– Лемантар зірнуў з пагардай.– Для вас іх лёс нічога 

не значыць. У вас свая праўда, у іх свая. А ён не прасіў, каб яго пісалі. 

Гэта вы вырашылі за яго. А цяпер яму з гэтым жыць. Адзін надзьмуваў 

шчокі замест таго, каб сказаць, што ён хоча. А другі і не спытаўся, ці 

ёсць асобыя пажаданні, маўляў, я лепей за гэтых літараў ведаю. І цяпер 

крычыце, сварыцеся, а пра малечу падумалі? 

– Вашамосць, мне і гэта пісаць у пратакол?– асцярожна спытаўся 

Бутрым. 

– Не думаю, што гэта абавязкова,– гэтаксама ціха адказаў Аркуш. І 

ўстаў. 

– Суд выслухаў абодва бакі і сыходзіць дзеля прыняцця рашэння. 

Спадзяюся, да бойкі не дойдзе. 

 

2. 

У палаце інвалідаў па зроку размяшчаліся пяцёра. Чуйныя, як 

большасць невідушчых, яны ўжо ведалі пра прыход княгіні–апякункі. 

– Добры дзень, панове. Я – княгіня Мантыса, апякунка прытулка,– 

княгіня, як і штораз, выразна прадставілася.– Са мной мая пляменніца 

князёўна Старонка. Пан дырэктар, бачу новыя твары, прадстаўце нас. 

– Янку вы ведаеце, вашамосць, ён сляпы ад нараджэння. Юрка-

аднавокі паступіў нядаўна, такім чынам мы змаглі зрабіць пратэз Захару 

і выпісаць яго. Міхалу пашчасціла: ён паступіў учора – бязвокі, нямы, 



амаль глухі ды кантужаны, месяц таму падарваўся на няўлічанай міне, 

перанёс ампутацыю ступака; мы сабралі кансіліум і, улічваючы ягоны 

стан, пастанавілі лячыць кантузію і – па магчымасці – слых, па трох 

астатніх пазіцыях ён застанецца ў нас надоўга. Таму я буду прасіць 

вашую светласць вылучыць сродкі на пратэзаванне непаўналетняга 

Ігнася з палаты страціўшых канцавіны.  

– Пішыце заяўку,– кіўнула княгіня. – Юры, не перажывайце, як 

толькі паступіць пацыент без вока, вам зробяць пратэз і выпішуць, калі 

толькі вы самі не пажадаеце застацца. Міхал, вас чакае доўгая 

рэабілітацыя. Але, паверце, з часам вам стане лепей. 

Пацыент у бінтах безуважна сядзеў на койцы.  

– Цётачка, ён глухі,– шапнула Старонка. 

– Пане дырэктару, запрасіце перакладчыка для слепа-глуха-нямых,– 

княгіня сувора зірнула на дырэктара. 

– Вашамосць,– падаў голас мэр.– Падобных спецыялістаў у нас 

пакуль няма… 

– Ва ўсім Слоўніку?– удакладніла княгіня.– Пане мэру, у Слоўніку 

мусіць быць усё. Вы існуеце на грошы горада дзеля таго, каб было ўсё, 

кожны момант. Ці вы жадаеце, каб Вярхоўны Суддзя зацікавіўся, хто 

атрымлівае кантрактныя перакладчыка? 

– Вашамосць, мушу прызнаць, гэта той самы “ліпавы кантракт”,– 

збялеў Яраш Засценкін. – Вы разумееце… 

– Праз месяц, пане дырэктару, я жадаю размаўляць з панам Міхалам 

праз перакладчыка. Майце на ўвазе, што і гаротны пан Міхал не 

нарадзіўся з веданнем мовы слепаглуханямых, таму бярыцеся вырашаць 

праблему сёння ж. Хто яшчэ?– роўны голас княгіні лепей за крык 

паказваў ступень яе незадаволенасці. 

– Падслепаватая Агата атрымала на тым тыдні акуляры, але 

выпісвацца не пажадала. Зараз яны з Адаркай на шпацыры. Адарка тут 

ужо амаль месяц, глаўкома з катарактай на правым воку і бяльмо на 

левым. Падпісала з прытулкам пажыццёвы кантракт на карысць унука-

сіраты. 

– Выводзьце пацыентаў і пачынайце рамонт. Князёўна, выдайце ім 

матэрыялы і пракантралюйце, а я наведаю іншыя палаты.  

Старонка пачціва прысела. Гэтая гульня ў свецкую даму ёй 

падабалася. Шкада было толькі тых, у каго дома такія паводзіны 

заставаліся адзінай нормай. Бо часам, калі нейкія высокія госці рабілі 

гонар дому суддзі сваім візітам, іранічны і разняволены дзядзька нібыта 

заміраў, і толькі па вачах халоднага арыстакрата можна было 

здагадацца, што думае ён пра рафінаваныя манеры аматараў этыкета, за 

якімі знікалі сутнасць і цеплыня чалавечых стасункаў.  

Старонка следам за цёткай рабіла зграбныя паклоны, адтапырвала 

мезенік і шчабятала розную лухту з мілай усмешкай, і хапала яе на 

паўгадзіны, пасля чаго гаспадыня дома адсылала пляменніцу з нейкім 

даручэннем, і гэтая цётчына літасць каштавала ёй жартоўных заўваг з 



боку дзядзькі, маўляў, яе замуж у прыстойную сям’ю не аддасі – праз 

паўгадзіны ўцячэ ад мужа.   

Княгіня выйшла, адміністрацыя прытулка пацягнулася следам. 

Хворых вывелі з палаты. Старонка стала ў парозе і скамандвала, 

абводзячы вербалайзам пустое памяшканне: 

- Асабістыя рэчы! 

Можна было б сабраць рэчы кожнага асобна, але цётка раз 

патлумачыла ёй, што і разбор рэчаў з агульнай кучы – занятак, які 

дапамагае бавіць доўгія аднастайныя дні. Таму Старонка пачакала, 

пакуль санітарка падбярэ словы з падлогі, і працягвала: 

- Рыззё, ламачча, труха, смецце! 

Матрасы і бялізна зніклі, з пяці ложкаў застаўся адзіны, з пяці 

тумбачак вербалайз не палічыў ламаччам дзве. Фарба на сценах 

засталася толькі там, дзе апошні раз замазвалі расколіны тынкоўкі. 

Замест трох ці чатырох дошак у падлозе з’явіліся правалы. 

- Пыл! Смурод!– зморшчыўшы носік, загадала дзяўчына.– Бруд! 

- Лоўка вы ўпраўляецеся з гэтай штукай, князёўна. Каб жа нам 

такую купілі, наколькі лягчэй было б прыбірацца!– санітарка ўдыхнула 

пасвяжэлае паветра. Дзве літары – эС ды Цэ – ужо цягнулі дошкі, маляр 

эМ з маленькім вучнем эМ раскладвалі валікі і пэндзлі. Старонка 

выцягнула некалькі слоў з кошыка. 

- Фарбы!     

- Толькі не прыбірайце пах, пакуль мы не скончым,– папрасіў 

эМ.– Бо фарба ўся перасохне. 

Каб не нюхаць фарбу, Старонка выйшла ў калідор, дзе ўжо 

апынуліся рэшткі мэблі з пакоя, і пайшла ў апошнюю палату. Далікатна 

пагрукалася і зазірнула. 

- Можна да цябе? 

- Князёўна Старонка!– дзяўчына на ложку ля вакна запляскала ад 

радасці босымі нагамі. Рук у яе не было. Зусім. Вузкія плечы былі крыху 

шырэйшыя за шыю, а далей усё было звычайнае, як і мусіць быць у 

пятнаццацігадовай прыгажуні. 

- Глядзі, Ангеліна, што я табе прынесла,– Старонка расклала на 

ложку падарункі. Дзяўчына запрацавала нагамі, разгортваючы пакецікі. 

Выцягнула з тумбачкі падушачку для іголак і лоўка ўтыркнула туды 

яшчэ пяць, прынесеных князёўнай. Ніткі паводле адценняў знайшлі сваё 

месца ў скрыні, туды ж адправілася і канва. 

- Задам сёння дзяўчатам працы! Будуць мне ніткі ў іголкі 

запраўляць!– Ангеліна выцягнула з-пад падушкі пачатую карціну.– Гэта 

шыпшына, што вы мне прынеслі. 

- Як жывая!– пахваліла Старонка і падумала, што нават рукамі на 

ўзялася б вышываць карціну. 

- Я вам падару, добра?– Ангеліна лоўка згарнула вышыўку. 



- Дзякуй, Ангеліна, ты сапраўдная майстрыца. Пайду, адведаю 

Марціна. Гэтая кніга яму, гэтая – табе, потым памяняецеся,– дзяўчына 

ўстала, паправіла за сабой посцілку.– Адчыніць фортку? 

- Так-так, калі ласка!– узрадвалася бязрукая. Старонка 

паспяшалася ў іншую палату. 

Марцін быў мясцовы гарбун. Гарбуноў у прытулку было двое, і ўсе, 

нават брат па няшчасці Мацей, зычылі Марціну паздаравець ды 

выпісацца. Але ўпартая хвароба не жадала адпускаць малога. Зараз ён 

чарговы раз ляжаў у гіпсе пасля выцяжэння. Шахматы і падручнік 

Старонка абяцалася яму яшчэ месяц таму, і цяпер ёй было сорамна: каб 

не педантычнасць цёткі, не яе завядзёнка штомесяц на ўласныя вочы 

аглядаць прытулак, яна магла і не ўзгадаць пра сваё абяцанне. Але 

Марцін так шчыра радаваўся падарунку, нібыта зусім не спадзяваўся, 

што яна стрымае слова. 

- Я стану чэмпіёнам Лягарытмы,– абяцаўся ён,– Толькі каб 

уставаць хутчэй дазволілі, лежма дошку кепска бачна... 

Старонка заспяшалася ў палату, дзе маляры ўжо падфарбоўвалі 

вокны і дзверы. Побач, на складзе, яна спакавала мэблю, і, як толькі 

апошнія сантыметры падлогі былі пакрытыя слоем фарбы, выдаліла пах.  

Фарба імгненна высахла. Санітаркі хуценька расставілі мэблю, 

паслалі новыя матрасы й бялізну, перапранулі хворых у чыстыя халаты. 

Княгіня вярнулася з агляда гаспадарчага двара, стрымана кіўнула, 

агледзеўшы адрамантаванае памяшканне, і выйшла. Старонка, 

стомленая працай, была рада, што яны сыходзяць.  

 

3. 

Вялікі Князь Навука зранку быў не ў гуморы. І снедаць не хацелася, 

і праца не йшла. Сшытак з’явіўся быў на парозе, але, пабачыўшы, як 

паляцеў у сметніцу чарговы скамечаны ліст, тут жа знік і болей не 

паказваўся, не жадаючы трапіць пад гарачую руку.  

Агата, прыбраўшыся ва ўсіх пакоях, апроч кабінета, скардзілася: 

- Зірнуў, што той сыч, я і ўцякла. Якая муха яго ўшчапіла... 

Лекар Марцін падсмейваўся з жонкі, але, калі Валадар не пажадаў 

абедаць, сам адправіўся да Вялікага Князя. 

- Вітаю, Вялікі Княжа,– павітаўся ён у спіну Навуку, які стаяў ля 

вакна. 

- У справе, ці так?– адразу спытаў Валадар, не павярнуўшыся. 

- Пакуль што так, але, калі наш Валадар вырашылі сесці на дыету, 

дык у справе,– Марцін добра адчуваў мяжу, якую ня варта пераходзіць, 

таму трымаўся свабодна. Дый узрост быў яму абаронай. 

- Каньячную дыету ты мне не дазволіш, у астатніх наогул сэнсу не 

бачу,– Навука павярнуўся да лекара.– Як у цябе справы? Што ў сына? 

- Атрымаў быў дыплом, дык з’ехаў у Земляведы на практыку. 

Неўзабаве вяртаецца ў Слоўнік. Жаніцца пакуль не думае. А так – хто 

ведае, як у яго насамрэч справы, піша рэдка,– развёў рукамі Марцін.– 



Яму сваім жыццём жыць, нам сваё дажываць. Сумна, а нічога не 

паробіш. Была ў яго мара клініку адкрыць у Слоўніку. А можа, зусім 

далёка падасцца, дык і паштоўкі не атрымаеш. Ім жыць паспець трэба, а 

не нам, старым, справаздачу даваць. Дашле паштоўку на каляды – добра. 

А не дашле – нічога не паробіш. А вашыя дзе, нешта зранку не відаць? 

- Адправіў учора старэйшага ў Слоўнік, хай самастойнага жыцця 

паспытае. Лемантар з ім паехаў. Сшытак тут дзесьці... 

- Цяпер дыягназ зразумелы: Валадар хвалюецца за сваё 

двухмятровае птушанятка,– весела прымружыўся Марцін.– І дарма. 

Хлопец ўжо цмокаў прыручае, а дзяўчат і здалёк не бачыў. Адпусцілі – і 

добра. Аркуш прыглядзіць. Пры вас яны цапаліся, а без вас узгадаюць, 

што браты, не разлі-вада будуць. І вам нагода ў Слоўнік наведацца, а то 

седзіцё ў палацы, свету не бачыце.  

- Чаго я паеду,– адмахнуўся Валадар.– Няма хіба чаго рабіць. Ты ж 

да свайго не едзеш. 

- Я б паехаў, ды ён, падшыванец, адрас не кажа. Дый параўналі 

адлегласці! Дзе Слоўнік, а дзе Земляведы!  

- Перакінуць цябе?– прапанаваў Навука. Лекар такога паварота не 

чакаў.– Што маўчыш? Хочаш ці не? 

- Х-хачу, вашамосць, але вам тое навошта?– Марцін падняўся, 

весялосць як ветрам здзьмула. 

- Магу я табе прыемнае зрабіць гады ў рады,– волат-князь з 

усмешкай паляпаў лекара па плячы, Марцін аж прысеў.– Збірайцеся з 

Агатай. І адрас хоць прыблізна ўдакладні, бо Земляведы вялікія. Гадзіны 

хопіць на зборы? 

- Так, Валадару,– лекар заспяшаўся да сябе. 

- Вось так лепей,– звяртаючыся да Сшытка, які з’явіўся ў той 

момант на калідоры, задаволена прамовіў Валадар.– А то прыйшоў мне 

лекцыю чытаць пра жыццё на пенсіі і выраслых дзяцей. 

“Выраслае дзіцё” прамаўчаў. Наогул, па ад’ездзе братоў Сшытак 

сам не сказаў і трох слоў. Вось і зараз, пачуўшы прапанову паабедаць з 

бацькам, толькі пакланіўся і пайшоў следам у сталоўку, хоць еў сам 

гадзіну таму. 

- Што рабіў сёння?– спытаў між тым князь. 

- Прабачце, Валадару? Я на нешта забыўся?– напружыўся сын. 

- Ды не, здаецца, нічога,– супакоіў Навука.– Я праз паўгадзіны 

адлучуся да вечара. А можа, і раней спраўлюся. Карацей, запалкі не 

браць і з нажом не гуляцца. Абяцаеш? 

Сшытак зірнуў спадылба і тут жа апусціў вочы, нічога не адказаў. 

– Нічога, прывыкнеш,– нібы сам сабе прамовіў Вялікі Князь.  

 

4. 

Вярхоўны Суддзя выйшаў у калідор. Лемантар у двух сказах 

выразіў сумненні, якія заміналі яму прыняць рашэнне адразу. 

Адказнасць і цвёрдасць, літасць і справядлівасць, прыгадаў ён. Памяць 



падказвала артыкулы кодэксаў. Але гэта – першая справа, дзе вырашае 

ён. Не вучэбнае паседжанне – ролевая гульня, як на апошнім курсе. Не 

стаўкі, што заключалі падчас пераддыпломных практычных заняткаў у 

судах. Канкрэтныя лёсы канкрэтнага чалавека і літараў. На чыім ён 

баку?  

Аркуш ведаў, што можа пайсці ў кабінет і быць там хоць да 

закрыцця суда. Можа адкласці паседжанне і параіцца са Зборнікам. Ды 

ад яго чакаюць іншага. І гэты сакратар… Каб Бутрым маўчаў, Аркуш бы 

вырашыў на карысць каліграфа Мікалякіна. А цяпер у ім жыў дух 

супярэчнасці. Урэшце, сэнс паслугі – задаволіць кліента…  

Увагу князя прыцягнулі вузкія дзверы ў сцяне. Дзеля чаго яны тут? 

Ён пацягнуў ручку, пераступіў парог і апынуўся ў цесным катуху. Перад 

ім як на далоні была ўся зала паседжанняў. Відно і чутно было ўсё, 

толькі плёнка на шыбе рабіла выяву цмянай.  

Лемантар усё трымаў малечу на руках і гаварыў яму вельмі 

сур’ёзна: 

- Табе неабавязкова быць цыркавым. Я ведаю цесляра Цэ, а ягоная 

жонка цырульніца. А захочаш, пойдзеш у войска да князя Навукі, там 

любыя літары патрэбныя, калі яны разумныя ды адважныя.  

Жонка Цэ ўсхліпвала ўголас. Бацька Цэ зацята маўчаў. Каліграф 

Мікалякін хадзіў туды-сюды па зале, раз-пораз выкручваючы сплеценыя 

далоні. 

- Думаеце, я так ужо нажываюся на гэтай справе?– раптам 

крыкнуў ён.– Жывыя чарнілы каштуюць дорага, а падатак яшчэ 

даражэйшы. Мне застаецца сама многа траціна кошту. Каліграфы са 

стажам бяруць куды больш. 

- Я не аддам яго ў прытулак,– маці Цэ падышла да маладога князя 

і ўзяла дзіця. Малеча прытуліўся да яе і ціхенька ціўкаў. 

Аркуш вярнуўся ў залу і заняў сваё месца. Дарогай ён паспеў 

сфармуляваць рашэнне. 

- Задача суда – дапамагчы бакам паразумецца. Пазоўнік, вы 

недакладна сфармулявалі замову. Адказчык, вы не прапанавалі замоўцу 

папярэдні эскіз. Абодва бакі схібілі, а пацярпела малая літара. Я 

прапаную вам наступнае. Вы, пазоўнік, аплочваеце каліграфу кошт 

жывых чарніл і пакідаеце сабе абодвух дзяцей. Пан Мікалякін, вы не 

бярэце з іх грошай за ўласна працу па напісанні другой літаркі. А суд 

вызваляе вас ад выплаты падатка за другую літару. Бакі згодныя 

прымірыцца на такіх умовах? 

- Хай так будзе,– махнуў хвастом Цэ.– Толькі ўжо пастарайцеся 

намаляваць як трэба. 

- Я зраблю, як вы просіце,– пагадзіўся каліграф.– Але не кажыце, 

што Мікалякін схібіў! Літара напісаная як след. 

- Судовае паседжанне скончанае, сакратар, аформіце рашэнне. 

Пан Мікалякін, раю вам узгадняць эскіз з замоўцам да таго, як пісаць 

літару. Гэта пазбавіць вас ад падобных прэтэнзій. Пане Бутрыме, 



неабходна апісаць сёняшні прэцэдэнт і разаслаць лісты ўсім каліграфам 

з рэкамендацыяй узгадняць эскіз будучай літары з кожным замоўцам. Я 

буду ў кабінеце,– Аркуш кіўком паклікаў Лемантара і выйшаў. 

  

5. 

– А што значыць “падпісала пажыццёвы кантракт”?– спытала 

Старонка, калі яны з княгіняй вярнуліся дамоў і селі піць гарбату. 

– Гэта значыць, абяцалася не лячыць свае хваробы. Такім чынам, 

назвы гэтых хвароб будуць існаваць у слоўніках. Гэта цяжка – хварэць 

невылечна, асабліва ў тых выпадках, калі лекары могуць дапамагчы. Але 

некаторыя людзі на такое пагаджаюцца. Кантракт – абяцанак галавы 

Слоўніка выплочваць штомесяц пасобіе камусьці з сямейнікаў хворага, 

пакуль хворы не памрэ. 

– Значыць, Адарцы ніколі не паправяць зрок, затое унук яе будзе 

атрымліваць грошы,– задумліва прамовіла Старонка.– Гэта неяк не па-

людзку... Зарабляць на бабчынай хваробе замест таго, каб зарабіць ёй на 

лячэнне. 

– Яна не можа працаваць, а тут будзе мець дах, ежу, прынясе 

карысць гораду і сваёй сям’і. Гэта – яе выбар. Што да ўнука – я 

спыталася, яму 10 год, зараз ім апекуецца сіроцкі дом Слоўніка, грошы 

будуць назапашвацца, па дасягненні паўналецця яму не давядзецца 

жабраваць. Натуральна, калі грошы не абясцэняцца занадта моцна, як 

адбываецца апошнім часам, - у апошніх словах княгіні чулася 

шкадаванне. 

– Жыццё складанае,– ціха прамовіла Старонка. 

– Вельмі складанае,– пагадзілася княгіня.– Але гэта не нагода для 

смутку. 

– А чаму вы так з імі размаўляеце, цётачка?– адважылася спытаць 

дзяўчына.– вы ж зусім не фанабэрыстая і вельмі далікатная... 

– Я апякуюся гэтым прытулкам здаўна, з таго часу, як пасля вяселля 

перабралася жыць да князя Зборніка. Калі я прыйшла да іх упершыню – 

яшчэ пры пазамінулым дырэктары – я была з імі мілай і ўсмешлівай, а 

яны размаўлялі са мной праз губу, нібыта збіраліся ласку зрабіць, 

узяўшы мае грошы. Я трывала, але дома не змагла стрымаць слёз, 

давялося тлумачыць князю, што мяне так расхвалявала. Назаўтра мы 

пайшлі з ім разам, прыхапілі сакратара суда Бутрыма, некалькіх 

чыноўнікаў з Ратушы. Князь Зборнік паставіў там усё з ног на галаву, 

кожнага прыгразіў адправіць у вязніцу: кухара за раскраданне 

прадуктаў, сястру-гаспадыню за антысанітарныя ўмовы, лекара за 

жорсткае абыходжанне з хворымі, аптэкара за недастачу лекаў, дворніка 

за дзірку ў плоце – карацей, праявіў усю сваю вынаходлівасць і 

аратарскія здольнасці. Перапалохаўшы іх, а за адно і чыноўнікаў, да 

паўсмерці, ён абяцаўся праз месяц прыйсці з інспекцыяй. Роўна праз 

месяц я прыйшла да яго і нагадала, і тады муж спакойна адказаў, што 

апекавацца прытулкам - мая ідэя, ён больш туды не пойдзе, бо мінулы 



раз зрабіў усё, што належала зрабіць, а раіць мне трымацца з імі так, як 

яны чакаюць. Цяпер раз на месяц я на некалькі гадзін апранаю гэтую 

маску. Не ведаю, што працуе лепей – памяць пра прыход князя ці 

грошы, якія мы даем на ўстанову - але хворым тут стала ўтульней, а мне 

больш не паказваюць незадаволеныя твары. 

– А красці – так і крадуць?– Старонка паказала на чалавека, які 

асцярожна выслізнуў з вялікім пакункам з бакавога выхаду. 

– Крадуць, але памалу і з аглядкай. Раскраданне мы цалкам 

вынішчыць не можам, але праблемы ствараем. Тую фарбу, што намазалі 

на сцены, ужо не прадасі,– пасміхнулася Мантыса.– Таму рамонт і 

замена мэблі адбываецца пры мне. Пагадзіся, са слова “ламачча” цяжка 

аднавіць мэблю. А хто здатны – няхай зарабляе! 

– А чаму яны не прыбіраюцца пры дапамозе вербалайза? 

– У іх няма і не будзе вербалайза, як і ў большасці жыхароў 

Слоўніка і Маўляндыі. Чым шырэйшы распаўсюд такіх прылад, тым 

бяднейшая мова. Раней усе пралі пранікамі, а не пральнымі машынамі. А 

зараз само слова “пранік” амаль ніхто не разумее. Прагрэс вельмі моцна 

ўплывае на мову. Тыя, хто гэта бачыць, мусяць мову аберагаць. Таму ў 

нашай хаце вербалайз выкарыстоўваюць толькі ў скрайніх выпадках, а 

пылу і бруду даюць рады анучай. 

– Але хто прыдумаў такія правілы?– не сунімалася Старонка.– Гэта 

проста жорстка! Дзеля чаго нам даводзіцца пакутваць – дзеля 

сапраўднага свету, людзі якога нічога пра нас не ведаюць? Які сэнс?  

– Які сэнс яблыні даваць яблыкі, а карове – малако? Хіба каб людзі 

былі сытыя? Не, гэта прырода. Яны так жывуць. Жылі б і без людзей, 

але, калі людзі дадаюць да прыроды свой клопат – і вынік іншы. Наш 

свет узнік дзякаваць клопату людзей сапраўднага свету, і менавіта яны 

даюць нам новае – а мы дзеля іх беражэм старое. Разладзіцца гэтая 

повязь – разладзіцца ўсё. Каб навучыцца, людзі сапраўднага свету 

прыходзяць у свет кніжны. А, навучыўшыся, людзі прыдумляюць новае 

– і рана ці позна яно трапляе і ў наш свет,– Мантыса гаварыла так 

упэўнена і гладка, што Старонка не знайшла, з чым паспрачацца. 

ГЛАВА ШОСТАЯ. 

1.                                

Стоячы за калонай, былы Вярхоўны Суддзя бачыў, як малады 

пераемнік выйшаў з сакрэтнага катушка, і літаральна ў той жа момант 

заняў ягонае месца, каб паслухаць рашэнне. Прысуд здзівіў яго: 

звычайна справы “літара супраць каліграфа” вырашаліся проста 

зыходзячы з напісання літары. Добрая літара – пазоў адхіляўся, кепская 

– пазоў задавальняўся, і каліграф - на выбар пазоўніка - ці вяртаў грошы, 

ці перапісваў літару. Куды пры гэтым падзенецца напісаная літара, князь 

не цікавіўся. Не хочуць гадаваць бацькі – здаюць у прытулак. Горад 

паклапоціцца.  

Братаніч жа пайшоў іншым шляхам. Міравое пагадненне між 

літарай і чалавекам. Князь Зборнік мусіў прызнаць: ужо першай справай 



Аркуш стварыў прэцэдэнт. Стары суддзя адчуў нешта, падобнае да 

ўкола рэўнасці: ён сам судзіў паводле закона, не даваў спуску злодзеям, 

у крымінальных працэсах вельмі ўважліва аналізаваў абставіны справы і 

нярэдка выносіў апраўдальныя прысуды там, дзе на гэта не спадзяваўся 

нават адвакат падсуднага. 

 Што да дробных маёмасных спрэчак, яны ніколі асабліва не 

захаплялі Зборніка. Не было ў іх таго размаху, спаборніцтва доказаў. 

Успрымаючы іх як непазбежнае зло, князь навучыўся разбіраць 

падобныя спрэчкі імгненна, і часам напрыканцы дня Бутрыму 

даводзілася афармляць два дзясяткі рашэнняў. 

– Пане Бутрыме, неабходна апісаць сёняшні прэцэдэнт і разаслаць 

лісты ўсім каліграфам з рэкамендацыяй узгадняць эскіз будучай літары з 

кожным замоўцам,– прамовіў Аркуш, і Зборнік аж вочы шырэй раскрыў. 

Дзясяткі позваў за год маглі быць папярэджаныя ўвядзеннем практыкі 

зацвярджэння эскізаў, і гэта толькі ў каліграфіі. Але ў той жа спосаб 

можна папярэдзіць і іншыя іскі. Чаму ж яму за трыццаць з лішнім год 

працы ў судзе не прыйшла ў галаву такая думка? Ён адпрацаваў схему 

для сябе і Бутрыма. Аркуш прапаноўваў схему для ўсіх жыхароў 

Слоўніка, усяго Княства, не – для ўсяго кніжнага свету.  

Зала спусцела, князь Зборнік вырашыў счакаць колькі хвілін, 

пакуль усе сыдуць. Але пачуў крокі і галасы ля сваёй схованкі. 

- Тут ёсць адзін забаўны катушок, адкуль зала суда як на далоні. 

Вось тут… 

Стары князь зусім не хацеў адказваць на пытанні, што ён робіць у 

забаўным катушку. Пальцы сціснулі ручку, другая рука намацала 

нейкую шчотку на доўгім кійку. Ён заблакаваў дзверы і, адчыніўшы 

шкляную панэль, выбраўся ў бязлюдную залу паседжанняў. Ірвануў 

палавінку акна і, перакінуўшы доўгія ногі праз падваконне, імгненна 

апынуўся на ходніку. Не марнуючы час на тое, каб прычыніць вакно, 

князь паспяшаўся збочыць у завулак.  

Падзьмуў вецер, шыі стала халодна. Патомны князь Зборнік 

зразумеў: шалік застаўся ў судзе. Зашпіліўшы каўнер і лаючы сябе ў 

думках апошнімі словамі, былы Вярхоўны Суддзя заспяшаўся дамоў. А 

Лемантар, які паспеў зламаць шчотку і паўтарыць шлях уцекача, і 

Аркуш, які годна вярнуўся ў залу праз дзверы, разглядалі манаграму на 

шаліку. 

- Ай да дзядзька Зборнік,– прамовіў Аркуш.– Напішу бацьку, хай 

пасмяецца з гэткага шпіёна. 

- Вашамосць мае патрэбу ў маёй прысутнасці?– спытаў з парога 

Бутрым. Ён здалёк пазнаў шалік, чуў і словы маладзёна. Стары сакратар 

з цяжкасцю хаваў раздражненне. Але загад патомнага князя Зборніка… 

- Адно пытанне, і я вас адпушчу. Лемантару, пачакай мяне на 

ганку, калі ласка. Я зараз,– Аркуш дачакаўся, пакуль брат выйшаў.– А як 

тут з зарплатай? Калі чакаць і дзе забіраць? 



- У касе муніцыпалітэта. Вам варта падысці ў бухгалтэрыю і 

ўдакладніць… калі вас цікавяць такія сумы,– паціснуў плячыма Бутрым. 

- Мяне – цікавяць,– Аркуш адчуў неспакой.– Мне ж тут за нешта 

жыць трэба. 

- Вы – чалавек з гумарам, вашамосць,– дазволіў сабе ўсмешку 

Бутрым. І ўсмешка гэтая маладому князю не спадабалася.– Бухгалтэрыя 

на першым паверсе Ратушы. Чакаць вас заўтра а дзявятай, вашамосць? 

- Так. І перадайце, калі ласка, гэта князю Зборніку. На вуліцы 

халодна, а ён забыўся на свой шалік. Да заўтра.    

- Хадзем дахаты?– Лемантар падняўся з прыступак. Аркуш хітнуў 

галавой. 

- А добра ты іх рассудзіў, па-чэснаму,– брат адчуў нейкую 

перамену ў настроі старэйшага.– А заўтра можна з табой? 

- Паглядзім, чым сёння скончыцца,– нарэшце разляпіў вусны 

Аркуш.– Па абедзе схаджу ў Ратушу, удакладню сёе-тое. Увечары 

адправім жаўнераў у Пісьменск. Няма чаго ім тут бавіцца, хай служаць. 

Заадно і ліст бацьку адвязуць. Ты цвёрда вырашыў застацца ў Слоўніку, 

малы? 

- Так, я застаюся,– Лемантар ужо хацеў спытаць, што здарылася, 

але брат спыніўся ля ганка. 

- Прыйшлі. Жаўнер, сметніца побач, туды плюйся. 

- Даруйце, пане маршалку,– змрочна буркнуў А. 

- Князь Сшытак твой маршалак. Абедаць ёсць што? 

- З голаду не памрэце, ды на кухара я не вучыўся,– А тут жа 

сышоў у пакой, але людзі прапусцілі ягоны выбрык міма вушэй. Яны 

адразу пайшлі ў кухню, дзе завіхаўся эЛ. Мсціслаў і Макар таксама былі 

там. 

- Як першы дзень? Мы не ведалі, калі вы прыйдзеце, дык пад’елі 

без вас,– вінавата прамовіў Макар. 

- Правільна зрабілі. Дзень як дзень,– Аркуш прыняў у эЛ талерку, 

прысеў ля стала, стаў есці, хутка, прагна. Лемантар стаў распавядаць 

падрабязна, раз-пораз звяртаючыся да брата, але той нібыта не слухаў, 

адказваў неўпатрап, і юнак пакінуў яго ў спакоі.  

Пачуўшы пра шалік, які згубіў князь, малыя развесяліліся. Але тут 

Аркуш падняўся з-за стала. 

- А, эЛ, збірайцеся. Як толькі я вярнуся, выязджаеце ў Пісьменск. 

Вашае месца там. Вось грошы, каб пакарміць коні і нешта ўзяць на 

дарогу. 

- Маршалку, даруйце,– панурыўся эЛ. 

- А што, ты ўжо вінаваты?– удакладніў Аркуш.– Я не заўважыў. 

Тое, што кухар з цябе ніякі, я ведаў. І што вы ў сэнсе прыборкі ўдваіх 

нават адной пакаёўкі не заменіце, ад пачатку было відавочна. Я браў вас 

з сабой, каб было з кім вазок Вялікаму Князю вярнуць. Я пайшоў, 

збірайцеся. 

Малады суддзя выйшаў. Жаўнеры засталіся на тым самым месцы. 



- Маршалку, што здарылася, чым мы не дагадзілі?– ціха, але з 

дакорам спытаўся эЛ у Лемантара. 

- Вы вяртаецеся на месца службы. Так адразу і меркавалася,– 

супакоіў байцоў юнак. Але сам ён не мог зразумець, які чмель джгнуў 

старэйшага брата. 

- Можа, князь перадумае,– ўголас падумаў эЛ. 

- Я б на гэта не спадзяваўся. А што, хіба табе тут лепей, ніж у 

Пісьменску? 

- Не лепей. А ўсё ж вас тут кідаць неахвота. Вось учора ў 

пастарунку апынуліся… 

- Вялікаму Князю пра гэта не балтайце,– ссунуў бровы Лемантар.– 

Я ні ў чым не вінаваты, а ён можа падумаць немаведама што. 

- Мы не скажам, нас і не спытаюць,– крыва пасміхнуўся А.– А 

толькі дзядзька ваш сам усё Вялікаму Князю напіша. Ён вялікі ахвотнік 

да такіх гісторый. 

- Напіша дык напіша,– адмахнуўся юнак. 

 

2. 

Ля замкнёнай бухгалтэрыі нікога не было. Затое пад дзвярыма 

жыллёвага аддзела тоўпіліся літары. Яны недабразычліва касавурыліся 

на князя: 

- Гэта – наш дзень! Людзям і так чатыры дні, чаго ён прэцца!– 

даляталі да Аркуша абрыўкі размоў.– Зараз без чаргі палезе. А да канца 

прыёму – гадзіны дзве… Ізноў тыдзень чакаць… 

Прайшло хвілін пяць. Ні ў тым, ні ў другім кабінеце ніхто не 

з’явіўся. 

- Выбачайце, а дзе чыноўнікі?– ціха спытаў суддзя ў кабеты эФ, 

якая сядзела далей з ўсіх ад дзверы. 

- Абедаюць у галавы, каб ім падавіцца. Заселі ў ягоным кабінеце… 

Пэўна, калі людзей прымаюць, так не паводзяцца… 

Кабінет галавы Слоўніка быў непадалёк. Малады князь зайшоў без 

стука. Трое паноў ў дыхтоўных шэрых сурдутах ды пад гальштукамі 

заканчвалі абедаць, на стале стаяў паднос з кубкам кавы, дзяўчына год 

дваццаці двух, з моцна выбеленымі валасамі і ярка-пунсовым ад памады 

ротам, завіхалася каля імбрыка. У першую хвіліну ніхто з іх і галавы да 

наведвальніка не павярнуў. Але малады чалавек чакаў, і ўрэшце той, што 

піў каву, круглы, як шар, з круглай ды лысай галавой, прамовіў як у 

пустэчу: 

- Дзверы зачыніце. З таго боку. 

Аркуш адчуў, як злосць і раздражненне супраць парадкаў Слоўніка 

падымаюцца ў ім горкай хваляй пратэсту. І, адкінуўшы добрую звычку 

паназіраць перш, чым казаць, ён рэзка адштурхнуў дзверы, адчыняючы 

іх ушыркі, зрабіў два крокі да стала і прамовіў на поўны голас, разам 

нагадаўшы, што ён ёсць нашчадкам Вялікіх Князёў Маўляндыі:  



- Смачна есці, панове. Вярхоўны Суддзя горада Слоўніка, 

патомны князь Аркуш Разорка. 

Шарападобны змяніўся з твару. Вочкі забегалі. Тыя, што сядзелі 

бліжэй да дзверы, разам падняліся, моўчкі пакланіліся і, абмінуўшы па 

сценачцы князя, выправіліся на працоўныя месцы.  

- Яраш Засценкін, галава тутэйшай адміністрацыі,– галава 

падняўся і з паклонам працягнуў князю руку. Аркуш адказаў стрыманым 

поціскам.– Рады, што вы адразу ж завіталі да нас. Сёння дзень прыёма 

літараў, у такія дні нагрузка на мэрыю падвышаная. У літараў заўсёды 

шмат праблем ды пытанняў. З людзьмі прасцей. 

- Магчыма, гэта таму, што ў вас на людзей у чатыры разы болей 

часу,– заўважыў Аркуш.– Чаму б вам не ўвесці агульны прыём для 

людзей і літар? 

- Пан суддзя ў душы – смелы рэфарматар,– ці тое падхваліў, ці тое 

пацвеліў Засценкін.– Паверце, і тыя, і іншыя будуць супраць. Падзел 

пазбаўляе нас шматлікіх канфліктаў. Многія вартыя людзі нашага 

горада... 

- Дзеля часовай саступкі прыхільнікам расавай сегрэгацыі можна 

пакінуць дзень літарам, дзень людзям, а астатнія тры дні прымаць усіх 

ахвотных. І паверце, шмат хто з іх зменіць свае перакананні, абы не 

чакаць тыдзень. Напрыклад, я хацеў бы вырашыць свае пытанні сёння. А 

мушу прыйсці ў іншы дзень. 

- На вас гэтыя правілы не распаўсюджваюцца,– запэўніў галава. 

- А дзеля літараў вы таксама робіце выключэнні?– прымружыўся 

Аркуш. 

- Здараецца,– асцярожна адказаў галава.  

Яму ўжо надакучыла гэтая размова. Чаго прыцягнуўся суддзя, якія 

ў яго мэты апроч сапсаваць добрым людзям абед?  

Папярэднікі распавядалі Засценкіну пра штукарствы князя 

Зборніка, але ўжо шмат гадоў стары суддзя не замінаў муніцыпалітэту 

працаваць, нешматлікія пытанні вырашаліся мірам. І вось табе маеш.  

Засценкін не баяўся маладога князя. Трывожыла яго толькі тое, што 

Вялікі Князь можа цяпер звярнуць пільную ўвагу на дзейнасць 

адміністрацыі. А што новы суддзя, у адрозненне ад папярэдніка, будзе 

скардзіцца ў Пісьменск, Яраш Засценкін ужо не сумняваўся. 

- Ці магу нечым дапамагчы?– галава вырашыў найхутчэй 

скончыць гэтую размову. 

- Я проста шукаў бухгалтара,– ветліва адказаў Аркуш. Ён ад 

пачатку не збіраўся псаваць стасункі з галавой, і наогул, каб не 

“зачыніце дзверы”, на ражон бы не лез. 

- Маргарыта, ваш перапынак скончаны,– нагадаў дзяўчыне галава. 

Маргарыта схавала апошні кубак і павярнулася да князя. 

- У пана Яраша хварэе сакратарка, таму я зараз яму дапамагаю, 

калі наведвальнікаў няма. Прашу вас ісці за мной. 



Дзелавы касцюм падкрэсліваў зграбную фігуру дзяўчыны, малады 

суддзя задумаўся, ці не варта абмеркаваць з ёй па заканчэнні працоўнага 

дня, наколькі блізкія сферы фінансы і права.    

Маргарыта доўга шукала паперы, датычныя суда. Адчувалася, што 

папка гэтая даўно нікога не цікавіла. Тое было і не дзіўна: і суддзя, і 

сакратар суда ўжо шмат год не мяняліся. Але Аркуш быў не супраць 

пачакаць, назіраючы, як бухгалтарка то выцягваецца на дыбачках, 

правяраючы верхнія паліцы, то нахіляецца да ніжніх паліц, цішком 

страляючы вачыма ў ягоны бок.  

Урэшце тэчка знайшлася, Маргарыта ўселася за стол. 

- Князь Зборнік працаваў без заробка... Натуральна, ён 

забяспечаны чалавек. Заробак сакратара 80 рублёў, але, наколькі я 

ведаю, князь плаціў яму яшчэ каля 200, так той пазначаў у дэкларацыі. 

Вы хочаце ведаць, колькі вам будзе плаціць муніцыпалітэт. Зараз 

палічым. Адукацыя ў вас вышэйшая? 

- Вышэйшыя каралеўскія юрыдычныя курсы Дынамікі. Юрыст. 

- Які ў вас стаж працы па гэтай спецыяльнасці? 

- Няма,– прызнаўся Аркуш. 

- Малады спецыяліст,– кіўнула Маргарыта.– А наогул дзе-небудзь 

працавалі? 

- Маршалак галосных літараў Гвардыі Вялікага Князя,– Аркуш 

забаўляўся яе сур’ёзнасцю. 

- Колькі год? 

- З васемнаццаці... Пяць год,– князь аж сам здзівіўся, як бяжыць 

час. Але абдумаць як след гэта не паспеў. 

- Даведка пра стаж ёсць?– строга спытала Маргарыта.– Без даведкі 

надбаўку за стаж не магу налічыць. 

- Няма, але, пэўна, гэта можна зрабіць. 

- Добра, я дашлю запыт і потым пералічу адпаведна са стажам,– 

бухгалтарка ізноў стральнула падведзенымі вочкамі. Аркуш уявіў сабе 

бацьку, як ён чытае такі запыт, рагоча і даручае Сшытку выпісаць 

даведку. Бюракратыя ў дзейнасці.  

- Жытло службовае, асабістае, ці арэнднае?– тым часам пыталася 

дзяўчына. 

- Службовае. 

- Каля Ратушы?– удакладніла Маргарыта. 

- Так. 

- Значыць, адразу будзем у вас вылічваць за жытло. Калі жывеце ў 

арэндным – даплочваем 10 рублёў, пакуль малады спецыяліст, калі ва 

ўласным – нас гэта не датычыць, за службовую кватэру вылічваем 50 

рублёў і за карыстанне мэбляй яшчэ 50. Мэбля ў вас свая ці службовая? 

- Пакуль службовая,– суддзя ўжо ўсім выглядам паказваў 

нецярплівасць, але Маргарыта нікуды не спяшалася. 

- Аклад маладога спецыяліста – 110 рублёў, гэта на рукі, пасля 

адлічэння падаткаў. Даплата за стаж ад 5 да 10 год – 2 рублі. Вы 



працуеце на палову стаўкі... 56 рублёў. Улічваючы, што жытло і мэблю 

мы вам прадастаўляем, вам застаецца даплаціць толькі 44 рублі 

штомесяц. Зусім няшмат. 

Патомны князь Аркуш умеў трымаць эмоцыі пры сабе. Ніводзін 

мускул не здрыгануўся на твары, калі ён пачуў, што задавальненне 

працаваць будзе каштаваць яму ўсяго толькі 44 рублі на месяц.  

- Я правільна зразумеў, што, калі я тэрмінова вызвалю кватэру і 

знайду сабе здымнае жытло, муніцыпалітэт будзе плаціць мне 66 

рублёў? 

- 65, калі жытло арэнднае , а 66 – калі прыйдзе даведка пра ваш 

стаж,– удакладніла Маргарыта.– Паперы ідуць даволі доўга, але 

зарплату мы выдаем 10 чысла наступнага месяца, сёння пятнаццатае, 

магчыма, даведка прыйдзе яшчэ да першага,– ветліва адказала каралева 

фінансавай справаздачнасці, як паспеў у думках назваць яе князь. 

- Шчыры тлусты дзякуй, пані Маргарыта. Да сустрэчы дзясятага,– 

Аркуш стрымана пакланіўся. 

- А што пан суддзя робіць сёння ўвечары?– пацікавілася дзяўчына. 

Відаць, пытанні спалучэння права і фінансаў і яе не пакінулі абыякавай. 

- Шукаю арэнднае жытло,– суддзя кіўнуў на развітанне і выйшаў.        

 

3. 

- Ідзе,– Мсціслаў убачыў праз акно знаёмую постаць. Аркуш 

марудна ішоў па ходніку, засяроджана пінаючы перад сабой каменьчык, 

нібыта важнейшай справы ў ягоным жыцці ніколі не існавала. Ля ганку 

размахнуўся і ўлупіў штомоцы, каменьчык зрыкашэціў далёка ўбок, а 

князь узляцеў на прыступкі ў два разоркаўскія крокі. Дзверы рыпнулі 

ледзьве чутна. Усе трое павярнуліся да ўвахода, але Аркуш прайшоў 

паўз іх у пусты пакой і зачыніўся. 

Малыя паглядзелі на Лемантара, той перасмыкнуў плячыма: не 

разумею сам. У поўнай цішыні чуваць было, як ходзіць ад сценкі да 

сценкі Вярхоўны Суддзя – чатыры крокі ў адзін бок, чатыры ў другі. 

Урэшце крокі сцішыліся, рыпнула крэсла. Хлопцы сядзелі як мышы. 

Нешта дробнае ўпала на стол, скацілася на падлогу. Ізноў рыпнула 

крэсла. Гук падранай паперы. Зноў цішыня.  

Доўгае рыпенне. Зацішша. Зноў нешта – можа, аловак – з 

драўляным стукам упала на стол. Крэсла. Крокі. 

- Што прыціхлі, драбнеча? 

Патомны князь Аркуш нібыта ізноў быў самім сабой. Чорныя вочы 

загадкава мружыліся, прыўзнятыя вусы адкрывалі край бялюткіх зубоў. 

Але адчування, што непрыемнасці мінулі, ні ў кога не ўзнікла, і малыя, і 

брат глядзелі з перасцярогай.  

Князь прычыніў дзверы, сеў на ложак, выціснуў з сябе ўсмешку. 

Працягнуў руку да Макара, той тут жа прытуліўся да бока, вызірнуў з-

пад пахі. Аркуш прыгладзіў ягоныя валасы. 

– Справы нашыя дрэнь, спадарове. Трэба добра думаць, што рабіць. 



- Гэта ўсё, што мы мусім ведаць?– асцярожна спытаўся Мсціслаў.– 

А то не зусім ясна, пра што думаць. 

- Зараз раскажу, – уздыхнуў Аркуш.- Па-першае, гэтая хата нам ... 

мне не па кішэні, нават без мэблі. Другое. Мяне ўзялі на палову стаўкі – 

значыць, праца праз дзень і палова заробку. І трэцяе. Нават каб гэта быў 

поўны заробак – пры самай жорсткай эканоміі нам на паўмесяцы не 

хопіць,– Аркуш агледзеў прысутных і дадаў: – Па-шчырасці, панове, я ў 

роспачы. Прашу выказвацца.  

- На ўскрайку жытло звычайна таннейшае,– Мсціслаў паглядзеў на 

Макара.– Урэшце, можна і меншую плошчу здымаць. 

- Так-так,– горача падхапіў Макар.– Я дык зусім мала месца займаю, 

дый мэблі мне ніякай не трэба... Быў бы дах... Абы не сядзець на бруку, 

не паглядаць у руку… 

Аркуш пацёр далонямі твар, зірнуў на малога, які выглядваў з-пад 

рукі, бы ўскудлачанае птушаня. 

- Ніхто цябе не выганіць. Пакуль у мяне ёсцека дах, будзе і ў цябе, 

сцішся. Хіба разам пойдзем на хлеб спяваць. Квартэтам. 

- Я таксама магу працаваць. Няўжо ў вялікім городзе нічога не 

знойдзецца!– Лемантар не хацеў і думаць пра павяртанне ў Пісьменск. 

Што ён, зломак? Здаровы хлопец, рукі-ногі цэлы, галава працуе... 

- Гучыць аптымістычна,– заўважыў брат.– Я і сам па выходных 

без працы сядзець не разлічваў... 

- Зерне да зерня, будзе поўная мерня, - уставіў Макар.- Абы хлеб 

ды вада, то няма галада… 

Мсціслаў Цярэшка падняўся. 

- Бывайце, хлопцы. 

- Ты куды?- з тугой у вачах перапытаў Макар. 

- На кудыкіну гару, куды ты, Макару, цялят не ганяў. 

Жарт атрымаўся нягеглы, але што яшчэ сказаць, ён не прыдумаў, 

так і выйшаў з пакоя, спінай адчуваючы іхныя вочы.  

Час вяртацца з улюбёнай казкі ў звычайнае жыццё. Зараз ён тут 

лішні. Рука намацала дробныя грошы, што засталіся ад ягонага 

“канцэрта”. Багаце з камарову жменю. Ён вытрас усё да капейкі і паклаў 

на падваконне. Стоячы на ганку, з хвіліну глядзеў, як сонца садзіцца 

акурат у браме С, наверша брамы блішчала золатам і чырванню, сама ж 

яна чарнела пахавальнай рамкай. 

 

4. 

- Не трэба на мяне так глядзець,– не стрываў Аркуш.  

Макар адвярнуўся і шмыгнуў носам. Старэйшы брат зірнуў на 

малодшага. 

– Так, ён зрабіў тое, што лепей для нас усіх. І, заўваж, я нічога яму 

не казаў. У яго ёсць дом, бацькі, сваё жыццё, і калі тут так справы 

павярнуліся – што зробіш! Лепей вярнуцца. Так ці не? Малы, так я кажу 

ці не? 



- Так,– сумна пагадзіўся Лемантар.– А толькі ці адчыніцца брама? 

- Што ты маеш на ўвазе?– не зразумеў Аркуш. 

- Мінулы раз бацька загадаў правесці дзяцей за браму, але брама А 

не адчынілася. Што мы ні робім, як мы ні мяркуем, але брама ў 

сапраўдны свет можа не адчыніцца. 

- Лухта нейкая. Праз браму С народ у абодва бакі йдзе няспынна 

дзень ды ноч. Яна не зачыняецца ніколі,– суддзя паглядзеў на брата, той 

болей не спрачаўся, пазіраў у падлогу.– Ну, схадзі за ім: калі брама не 

адчыніцца, прыйдзеце разам назад. 

- Ён не пойдзе. Так ужо было,– не падымаючы вачэй, адказаў 

юнак.– Мы з ім… карацей, са мной ён не пойдзе. 

- Добра, я праверу сам, а вы пакуйце рэчы. Дарогай папытаю, мо 

хто жыллё здае незадорага,– князь Аркуш зазірнуў у кухню.– А, вы 

гатовыя ехаць? Перавязеце нас на новую хату і паедзеце дамоў. 

У межах бачнасці хлопца ўжо не было. Аркуш шпарка йшоў 

вуліцай С да брамы, абганяючы мінакоў, і далёка наперадзе ўбачыў 

Мсціслава. Той ужо быў ля перахода. Аркуш спыніўся так, каб бачыць 

хлопца, але не трапляцца на вочы самому.  

Мсціслаў азірнуўся раз, другі, нібыта развітваючыся, апусціў галаву 

і панура пасунуўся ў партал. Дзяўчына перад ім знікла ў браме. Крок. 

Яшчэ крок...  

Аркуш адчуваў, як запаволіўся час. Хлопец спыніўся. Працягнуў 

руку наперад – рука адразу ж намацала нікому не бачную перашкоду. І 

Аркуш зразумеў: брама можа не выпусціць чалавека.  

Хлопец, які ішоў наступным, абмінуў Мсціслава, нават не 

заўважыўшы, і знік у партале. Цярэшка ізноў працягнуў руку, было 

відаць, што ён цісне з усіх сіл. Не. Малы павярнуўся і разгублена 

паглядзеў вакол: і што цяпер?  

Аркуш рушыў проста да яго. 

Мсціслаў убачыў, апусціў галаву, пайшоў насустрач. Спыніўся за 

два крокі. 

- Ты ведаў, што так будзе? 

- Не ведаў,– Аркуш сумна пасміхнуўся.– Але, відаць, так трэба. 

Трэба, каб ты пакуль застаўся. Дзякуй, што паспрабаваў. Мне б духу ці 

хапіла цябе папрасіць. Хадзем, спраў багата. 

- Табе лішні рот. 

- Ты не лішні. Мы проста пакуль не ведаем, што нас чакае. 

Чалавек з сапраўднага свету – гэта ж не проста так. Ніхто з нас не лішні. 

Пражывем. Абы сумленне чыстае, а беднасць не адбярэ ні чэсці, ні 

розуму. Здужаем, - Аркуш прымусіў сябе пасміхнуцца і амаль весела 

дадаў: - Чакайце, тата, будзе й наша свята! 

Ідучы дахаты, кожны з іх думаў пра сваё. Але на роспачны крык у 

завулку адрэагавалі адначасова. 

- Трымай!– закрычаў нехта. З завулка выскачыў сабака. Падцяўшы 

хвост, ён вялікімі скачкамі імчаў праз вуліцу. У зубах трымаў сумачку. 



Турысты нічога не заўважалі, ішлі сабе, як раней. Мсціслаў і 

задумацца не паспеў, як выскачыў напярэймы, рукі самі ўхапілі 

нашыйнік, спыніўшы чатырохлапага злодзея. 

- Сядзець!– звонка крыкнуў хлопец. Сабака апусціўся на хвост. 

Аддана зазірнуў у вочы, выкруціўшы галаву, і заматляў пушыстым 

абаранкам, абмятаючы з дарогі пясок. 

- Патрымай яго,– Аркуш акінуў вострым поглядам наваколле. 

Літара Вэ з усіх кароткіх ножак уцякала ў завулак на супрацьлеглым 

баку. 

- Дай,– папрасіў Цярэшка. Сабака расціснуў пашчу, сумка выпала 

ў дарожны пыл.  

- Харошы, харошы,– Мсціслаўка гладзіў жывёлу па спіне, сабака 

задаволена пыхцеў, высалапіўшы язык.– Хто ж цябе навучыў красці? 

Вось жа гад твой гаспадар. 

Аркуш асцярожна падабраў здабычу, але сабака не пратэставаў. 

Відавочна было, што ён лічыць сваю справу зробленай. Суддзя 

вышмаргнуў са штаноў пас і працягнуў Мсціславу. 

- Навяжы яго. Пойдзем вяртаць маёмасць. 

З сабакам на шворцы яны пайшлі ў той бок, адкуль выбег 

крадзёжнік. Кабета эН, нізенькая, у напрасаванай спадніцы, стаяла ў 

натоўпе іншых літараў, выцірала твар насоўкай і на ўсю вуліцу 

скардзілася: 

– Ну з рук жа выхапіў, акаянны, ну проста з рук! Да што ж гэта 

робіцца, літарачкі вы мае! 

Пабачыўшы людзей, літары сыпанулі ў розныя бакі, засталася 

толькі эН. 

– Вашае?– строга спытаўся Аркуш, паказваючы сумку. 

– Маё, паночак, маё!– заквахтала кабета.– А злодзей хвастаты ці не 

ваш? 

– Не, але ад Вярхоўнага Суддзі Слоўніка не сыдзе нават хвастаты 

злодзей. А што, раней такога не было тут? 

– Ды ўжо тыдзень, амаль штодня, прыбягае. І акурат у той час, як 

турыстаў многа. Паспрабуй ты яго злаві!– вытыркнулася маладая эС з 

вакна крамы “Сукенкі-спадніцы”. 

– А што ж заяву не напісалі?– здзівіўся суддзя.  

– На каго? На псіну?– зарагатаў нехта.– Сакратар суда з намі і 

гаварыць не стане, смеху варта, вашамосць. Ведама, без падмазкі і блін 

не адстане! 

- Паглядзі, сава, якая сама!- пачуўся іншы голас. – Гэта ты за рубель 

жабу ў Пісьменск пагоніш. А сакратар на нашыя капейкі не квапіцца. 

Але і пальцам лішні раз не кіўне, работы сабе не шукае. 

– У такім выпадку трэба падаваць заяву, што ў вас скралі маёмасць. 

А хто скраў – хай следства разбіраецца. Вы ж і самі ведаеце, што не 

сабака з вашымі грашыма ў краму пойдзе,– Аркуш сунуў сумку ў рукі 

эН.– Не пазяхайце іншы раз. 



– Дзякуй, даражэнькі,– пакланілася эН.– Хай вам божанька дае. 

– А ці не ведаеце, хто б кватарантаў шукаў?– спытаў князь.– Каб 

браў нядорага.  

– Пляменнік мой здае палову хаты,– заківала эН.– Колькі просіць, 

не ведаю, але як скажаце, што ад намётчыцы эН, дык лішняга не возьме. 

Дом у Слабадзе Часцінак, спытаеце, дзе двор Не-Ні, вам кожны пакажа. 

– Дзякуй вам, бывайце здаровы,– малады суддзя злёгку пакланіўся і 

пайшоў прэч. Мсціслаў разам з калматым бандзюганам заспяшаўся 

следам. 

- Глядзі ты, - зашаптала намётчыца эН суседцы эМ, што тут жа 

выскачыла на вуліцу.- Які гэты руды дзіўны! Гаворыць да літар, як да 

роўных, пакланіцца не пагрэбаваў… Скуль ён тут узяўся? 

- Дык гэта ж новы суддзя, - адказала суседка эМ.- Ці ж ты не чула? 

Ён жа сказаў: ад Вярхоўнага Суддзі не сыдзе нават хвастаты злодзей. Цэ 

сёння ў судзе былі, з каліграфам судзіліся, дык распавядалі нейкаму эС, 

а той - маёй знаёмай Пэ, а тая сама мне перадала праз маю стрыечную 

эМ, малочніцу, ты яе ведаеш: прыбыў учора новы Вярхоўны Суддзя, 

найстарэйшы сын Валадара. Сакратар пры ім той самы, што пры 

Зборніку быў, ён хацеў адразу павярнуць справу так, што рацыя 

каліграфа. А гэты не даў. Распытаў, што ды як, ды прысудзіў каліграфу 

штраф, і прымусіў бясплатна новага сына Цэ напісаць, а першага сына ў 

прытулак здаць не дазволіў, а загадаў, каб каліграф яму на яго грошы 

плаціў. 

- Дык што ж гэта, цяпер напраўду ў судзе можна выйграць? – 

ахнула эН. – А людцы ж кажуць, на рынку долі не купіш, а ў судзе 

праўды не знойдзеш… 

- Напраўду! Новы суддзя на баку бедных, гэтак яму бацька-

Валадар загадаў, а ён, як добры сын, усё робіць, як бацька загадае! Бо 

яму ж пасад па бацькавай смерці адыдзе. 

- Ай, усе яны, кажуць, напачатку добрыя ды справядлівыя,- 

умяшаўся ў размову стары Ша, які ад няма чаго рабіць швэндаўся побач, 

шоргаючы шэрымі пашарпанымі шчыблетамі.- А тады ў каго капшук 

паўнейшы, у таго й суд спраўнейшы! Княскі сын па-княску і судзіць 

будзе. А жабракам трэба жабрацкі суддзя! 

 

5. 

- Што рабілі, дзяўчаты? – спытаў за вячэрай патомны князь Зборнік. 

Княгіня Мантыса распавяла яму пра чарговы візіт у прытулак, 

пераказала яму і сваю размову з дырэктарам. 

Князь ад душы парагатаў з яе прапановы не прымушаць астатні 

арганізм цягацца па патрэбах страўніка. 

- Мо вылучыць ім грошы на рамонт сталоўкі? Я пры нагодзе 

намякну Засценкіну… 

Але тут князь Зборнік прыгадаў адну акалічнасць, пра якую 

стараўся не думаць увесь сёняшні дзень: ён болей не Вярхоўны Суддзя. І 



цяпер у Ратушы яго ў лепшым разе ветліва выслухаюць і паабяцаюць 

прыняць да ведама ягоныя прапановы і пажаданні. У горшым разе 

прапануюць звярнуцца пісьмова ў камісію па гарадскім бюджэце. 

- Ты ўчора не расказаў, куды вы з Аркушам па ночы ездзілі, - 

Мантыса зразумела перамену ў настроі мужа. 

- Наймалодшы навукаў патрапіўся патрулю без папер,- Зборнік 

адсунуў талерку.- Зэ, прынясі кроплі для настрою. Дык Аркуш прыйшоў 

па мяне, каб разам з’ездзіць у пастарунак. За адным разам я яго 

Прыгожаму прадставіў, як свайго пераемніка. 

Зэ паставіў перад князям кілішак каньяку, той, не марудзячы, 

кульнуў чарку, паставіў перад сабой. Зэ тут жа падліў яшчэ: каб гаспадар 

здаволіўся, дык адставіў бы кілішак падалей. 

- Пастаў бутэльку, ідзі, табе клопату хапае, - звярнуўся да яго 

Зборнік, слуга пакланіўся і знік.  

- А я, пэўна, малодшага пляменніка й не бачыла ніколі,- прыгадала 

княгіня.- Запрасіў бы ты іх дваіх з Аркушам да нас. Старонка бы 

пазнаёмілася са стрыечным братам. А то на вуліцы й не пазнаемся. 

- Ат,- адмахнуўся князь. Але вырашыў патлумачыць: - Малы – 

навукава копія, не паблытаеш, што бацькава кроў. І целам, і тварам – 

тыповы Разорка. Вочы бацькавы, сінія. Валасы якога колеру – не 

зразумець: пагаліўся, што більярдны шар, відаць, праспрачаўся, бо нават 

бровы чыста зняў ды вейкі састрыг.  Я б у такім выглядзе без шапкі на 

вуліцу носа не паказаў, а яму хоць бы дзічкі. Шнар свежы на ўсю шчаку, 

відаць, улетку з нейкім адчайнікам павадзіўся, дык “ружай” дастаў.  

- Ружай? – здзівілася Старонка.- Ад калючак шнар? 

- Не, “ружай” крымінальнікі клічуць адбітае горла бутэлькі: калі 

такім кавалкам шкла ў твар ткнуць, дык рана трохі падобная да ружы,- 

патлумачыў дзядзька.- Вядома, гэта не настолькі небяспечна, як нож, але 

знак застаецца заўважны, дый крыві шмат.  

- Бедны хлопчык,- пашкадавала пляменніка Мантыса.- яму ж гадоў 

шаснаццаць, не болей, а ты яго ў злачынцы шыеш. 

- А няма чаго піць абы з кім. Ён не на службе параненне атрымаў. 

Будзе цяпер памятаць. З якім спазнаешся, такім станешся. 

- А кажуць жа: адзін біты дзесяцёх нябітых варты, - наіўна лыпнула 

вочкамі Старонка. 

- Паглядзела б ты на яго, там адразу відаць, хто застанецца біты, - 

адмахнуўся князь. 

- Што да хлопчыкавай прычоскі… эМ, прынясі мой альбом, - 

папрасіла Мантыса. Служанка тут жа прынесла пульхную кнігу ў 

аксамітнай вокладцы. – Зірні, дарагая, ці пазнаеш? 

Старонка з паўхвіліны ўглядалася і раптам залілася срэбным 

смехам: 

- Дзядзечка, які вы тут смешны! І малады зусім! Вы, відаць, 

Вялікаму Князю Прамову на зло валасы згалілі? 



- Не прыгадваю за сабой падобных выбрыкаў, - насцярожыўся 

стары юрыст.- Без шапкі назло бацьку хадзіў, але вушы адмерзнуць не 

паспелі, бо бацька мне іх ледзьве не адкруціў у той раз. Два дні агнём 

гарэлі. Ды пакажыце мне, з чаго вы там пакатваецеся, балбатухі! 

- Зірні-зірні, забыўся ён,- праз смех вымавіла жонка, працягнуўшы 

альбом мужу. 

- Дык гэта ж не я, а Навука!- усклікнуў Зборнік.- Ну, так, гэта ён! 

Твар загарэлы ледзьве не да чарнаты, а на галаве скура белая. Я 

памятаю, калі гэта было: я акурат выдаў пастанову, каб усе слаўнічукі, 

ды ўсе, хто часова ўязджае ў Слоўнік, праходзілі апрацоўку. І калонкі 

паставілі. А народ не асабліва ахвотна на апрацоўку ішоў. Я напісаў 

брату, маўляў, трэба, каб Валадар паказаў прыклад… 

- І што далей было, дзядзечка?- прыспешыла Старонка. – Ну, 

распавядзіце, гэта ж было да майго прыезду… 

- Гэта было чвэрць стагоддзя таму, цябе яшчэ і ў праекце не было,- 

Зборнік замоўк надоўга, занурыўшыся ва ўспаміны, тады працягваў, ужо 

зусім іншым тонам, нетаропка, амаль ляніва. – Ні ў кога з нас яшчэ 

дзяцей не было. Самі былі, як дзеці, хоць даўно за трыццаць нам з 

Малым было, а Фаліянту дык і ўсе сорак. Я ўжо некалькі год як пабраўся 

з Мантысай, а яны толькі нядаўна ажаніліся: Навука са Святаянкай, 

зямля ёй пухам, Фаліянт - з Канюшынкай. І вось аднойчы мне прынеслі 

вербалайз. Штука добрая, што й казаць, усім яна спадабалася. Але ж 

нехта скеміў, што ў нядобрых руках гэта – зброя, якіх дасюль не было. 

Паўстала пытанне: забараніць і знішчыць вербалайзы ці абараніць 

людзей у іншы спосаб. Чараўнікі параіліся ды разам з алхімікамі зрабілі 

рошчыну. Апрацаваныя людзі былі вербалайзу непадуладныя, але ж як 

прымусіць усіх прайсці апрацоўку? Людзі адмаўляюцца, і ўсё тут. І тады 

мы трое сустрэліся ў Пісьменску і вырашылі даць слаўнічанам прыклад. 

Фаліянту што! Ён у сваіх балотах амаль бязвылазна сядзеў. Навука яшчэ 

падлеткам часам пад ноль галіўся. А я валасы шкадаваў. Ведаў, што 

хутка адрастуць, нават гусцейшымі будуць. І ўсё адно цяжка было 

рашыцца. Але, па-першае, як Вярхоўны Суддзя я абавязаны першым 

выконваць законы. А па-другое, не мог я Малому саступіць. Пайшлі 

ўтраіх, як дамаўляліся. А там людзей-людзей! Ведама, такі цырк! Прэса 

ўбаку трэцца, фатаапараты напагатове. Навука, як іх пабачыў, 

павярнуўся да мяне і кажа, чорт гарласты, на ўсю акругу: “Дарагі браце, 

на правах гаспадара мерапрыемства вы мусіце быць першы!” Я дык 

спадзяваўся Старога наперад прапусціць, але гляджу, Фаліянт ухвальна 

ківае, маўляў, слушна Валадар кажа. Падзецца няма куды, кіўнуў і я. А 

Навука працягвае: “Але я табе не саступлю, бо я тут галоўны.” І ў тры 

секунды распрануўся, аж маці дачкам не паспелі вочы прыкрыць. У яго 

гэта проста, як высмаркацца. Стаў пад калонку, абмыўся, замову сказаў, 

выйшаў гладкі, што яйка. Узяў ручнік, клубы абкруціў і падыходзіць да 

Прыгожага. Той тады з двума вачыма быў, пры двух нагах, малойца. 

Навука яму й кажа:”Давай жа праверым тваю срэбную палачку!” 



Прыгожы не разгубіўся, наставіў на Валадара вербалайз, ды як 

гаркне:”Стань словам!” Ручнік словам стаў, а Вялікі Князь ізноў стаіць 

як маці нарадзіла. “Ну, панове,- кажа,- усё працуе як мае быць. 

Карыстайцеся на здароўе!” Бліснуў Сімваламі ды знік. Што там 

пачалося! Варта Слоўніка ледзьве натоўп стрымлівала, так ім хацелася ў 

адзін дзень з Валадаром паспець. А мы са Старым ціхенька пасунуліся 

дахаты. 

- І вы так і не праходзілі працэдуру?- ахнула Старонка. 

- Нараніцу прайшоў, без чаргі. Разам з жоначкай. Толькі яна сябе 

фатаграфаваць забараніла, то і я не стаў. А то невядома, з каго б мы 

сёння рагаталі,- нарэшце Зборнік пасміхнуўся.- Вось жа добра, што я 

ўчора язык прытрымаў ды Лемантару пра прычоску заўваг не рабіў. Гэта 

ж не ягоная бздура, парадак такі. Вы-та ўсе малымі апрацоўку прайшлі, 

не памятаеце. І я забыўся, што ён мо ўпершыню з Пісьменску выбраўся.  

- Княжа, да вас дзве літары, А ды эЛ, з пісьменскае гвардыі, - 

даклаў Зэ.- З даручэннем ад новага суддзі. 

- Прашу прабачыць,- Зборнік падняўся са свайго месца. 

- Цётачка, а хадземце да мяне, вы мне пра фатаграфіі распавядзеце,- 

папрасіла Старонка. 

- Хадзем,- пагадзілася княгіня. 

Князь Зборнік з вышыні свайго роста разглядаў чырвоную ды 

зялёную літары. 

- І што хоча перадаць мне Вярхоўны Суддзя? 

- Мы едзем у Пісьменск, і князь Аркуш казаў, магчыма, 

вашамосць захоча напісаць Вялікаму Князю,– А нэрваваўся, гаварыў 

адрывіста.– Апроч таго, прасіў, калі будзе на тое вашая ласка, перадаць 

сакратару Бутрыму, што працаваць у судзе будзе па тым самым 

раскладзе, што вашамосць усталявалі. І апошняе... князь з’ехаў са 

службовай кватэры, бо падшукаў іншае жытло. 

На апошніх словах А апусціў галаву. Былы суддзя падняў брыво ў 

здзіўленні. 

- А што не задавальняла ў службовай кватэры, князь не сказаў? 

- Ён сказаў, што патомны князь Маўляндыі не можа сабе дазволіць 

жыць у такой кватэры,– А пачырванеў не горш за сваю форму. 

- Разумею,– паківаў галавою князь Зборнік.– Статус – тое, што 

паўсюль мае значэнне, пагатоў у Слоўніку. А вас зусім адправіў? Наняў 

прыслугу з мясцовых? 

- Мы ўсё ж не прыслуга, вашамосць,– пакрыўдзіўся эЛ. 

- Ах, прабачце, няўдала выказаўся. Вашае месца пры Вялікім 

Князі, натуральна. Прашу вас пачакаць, пакуль я напішу ліст Валадару. 

Зэ, забаў гасцей,– з непрыхаванай іроніяй прамовіў князь і адправіўся ў 

бібліятэку. 

- Да службы вяртаецеся,– ветліва прамовіў Зэ.– Можа, перакусіць 

жадаеце, панове? Хадземце ў кухню, там мы нікому не перашкодзім. 



- Не адмовімся,– пагадзіўся А.– За пераездам купіць нічога не 

паспелі, а князь Аркуш загадалі выпраўляцца не марудзячы, каб зранку 

быць у Пісьменску. 

- А ці далёка князь Аркуш пераехалі?– Зэ падсунуў гасцям зэдлікі, 

націснуў гузік на чайніку. Чайнік засвяціўся таямнічым блакітным 

святлом і амаль адразу забурчаў.– Можа, калі гаспадар з даручэннем 

адправіць, дык каб ведаць, куды бегчы. 

- Язык на плячах будзе, калі туды бегчы,– махнуў рукой эЛ, 

разглядаючы белыя шафачкі з бліскучымі ручкамі, пліту і лядоўню.– 

Зараз во паўгадзіны ехалі, а горад пусты, дык нідзе не прамарудзілі. 

Пехатой і гадзіны не хопіць. 

- А дзе ж гэта?– Зэ выставіў на стол залацістыя кубкі.– Здаецца, 

жыллё для людзей такога кола ў Слоўніку толькі ў цэнтры... 

- А жабракам выбіраць не даводзіцца. Куды за капейкі пусцілі, там 

і жыць мусяць,– буркнуў А. Яму карцела хоць з кімсьці падзяліцца, а 

турбаваць такой лухтой Вялікага Князя Аркуш строга забараніў, як і 

абмяркоўваць паездку з жаўнерамі.– Князь наш багацейшы хіба за 

царкоўнага пацука. Дый нахлебнікаў трое. Тут і не захочаш – ашчаджаць 

будзеш, каб зубы на паліцу не пакласці. Вось і нас адправіў, каб не 

аб’елі. 

- Аёечкі!– схапіўся за галаву Зэ. Чайнік пстрыкнуў і змоўк, Зэ 

заліў кіпень у кубкі, па кухні паплыў салодкі водар гарбаты. 

– А хіба ж ён жанаты?- працягваў распытваць кухар. 

- Хто кажа: жанаты? З братам ён тут, дый малых двое, аднаго хоць 

ведаем, гасцяваў у Пісьменску летам, падлетак, а другі – басяк з вуліцы, 

год сем на выгляд. Чаго яго князь не выганіць, не разумею. Яшчэ й 

смяецца: будзе, маўляў, за аканома,– махнуў рукой А. 

- Дык адрас скажыце,– нагадаў Зэ, ставячы на бялюткі абрус 

талерку з піражкамі. А павярнуўся да сябра. 

- Слабада Часцінак, дом Не-Ні,– падказаў той. – Палову хаты зняў. 

Толькі што ўваход свой. Кухня халодная, два пакойчыкі і адна грубка. 

Прыбіральня на дварэ. Ложкаў толькі два. Тут ужо не ведаю, як яны 

рады дадуць. Па двое лягуць, як сёння, альбо па чарзе… 

- А яшчэ сабаку прыцягнуў з вуліцы. Самі паклаліся не 

вячэраўшы, бо няма чаго есці. Затое здаравенную псіну завялі, якой 

гаршчок кашы на дзень падавай,– бубнеў А з поўным ротам.– Нібыта 

ёсць у іх на што паквапіцца. А можа, сабачыну гатаваць будуць? У 

Земляведах, я чуў, гатуюць з усяго, што рухаецца. 

- Добрыя людзі сабак за сяброў уважаюць, то наўрад ці на 

сабачыну пусцяць,– пасумняваўся Зэ, падліваючы гарбату.  

- Добрыя людзі,– рэхам паўтарыў А.– Добрага бацька са ста 

рублямі з хаты не выставіць, абы з вачэй. Дый так яму і трэба: за такія 

выбрыкі Валадар мусіў… 

- Не тое гаворыш,– тут жа абарваў яго эЛ.– Не нашага розуму 

справа, ці забыўся? Валадар ясна сказаў... 



- Ды памятаю я,– А злосна засоп. Сапраўды, ледзь не 

прагаварыўся пра тое, што забаронена было абмяркоўваць нават 

шэптам.– Дзякуй вам, шаноўны Зэ, за клопат, за вячэру. Хай Божа дае і 

вам, і гаспадарам вашым... 

- Дзякуй на добрым слове,– князь Зборнік нечакана з’явіўся на 

парозе, працягнуў А ліст.– Вялікаму Князю мае шанаванні, вам хай 

будзе ручніком дарога. Зэ, як правядзеш, зайдзі ў бібліятэку. 

Зэ збегаў зачыніць дзверы і з’явіўся перад гаспадаром. 

- Сядай, распавядай,– Зборнік падпёр галаву,– Як пажывае мой 

пераемнік. Пэўна, вырашыў мяне за пояс заткнуць? 

- Калі пояс туга зацягваць даводзіцца, за яго і кулак не заткнеш,– 

ціха адказаў Зэ. 

- Не пра патомных князёў прыказка,– хмыкнуў былы суддзя. 

- За што купіў, за тое прадаю, вашамосць. Малады князь з’ехаў на 

іншую кватэру. Магчыма, Слабада Часцінак яму свежым паветрам 

спадабалася. 

Князь пацёр шырокае падбароддзе, прыгладзіў вусы. 

- Раён там неблагі, прырода побач, зямля недарагая. Відаць, 

будавацца мяркуе з размахам. Дык колькі сотак прыкупіў пляменнічак? 

- Я ў коштах на зямлю не абазнаны,– сціпла схіліў галаву Зэ,– а 

колькі іх купіш на 100 рублёў пад’ёмных, вам лепей ведаць. 

Не стрымаўшыся, стары юрыст прысвіснуў. Але, верны сабе, 

пытаўся далей. 

- То табе і пра абстаноўку ў хаце распавесці паспелі, відаць? 

- Анягож, вашамосць, пра два ложкі ды печку распавесці нядоўга, 

дый чатыры чалавекі пералічыць – гэта не вашую генеалогію выкласці.  

- Дваіх ведаю, а што пра астатніх скажаш? Сакратароў ды 

аканомаў у Слабадзе Часцінак ці наймаюць?– Зборнік падаўся наперад.  

- Як у іншых тамтэйшых дамах, не ведаю, а ў князя Аркуша і 

аканом ёсць, і сакратар. Аканому, праўда, у школу б пайсці, як іншым 

сямігадовым панам, а сакратар, па гадах мяркуючы, чытаць-пісаць 

крыху навучаны. А дзе іх князь наймаў і колькі плаціць абяцаўся – 

невядома,– Зэ зрабіў крок назад, даючы зразумець, што больш няма чаго 

казаць. 

- Выдатна папрацаваў, Зэ,– падзякваў князь.– Але ж гэта тое, што 

яны казалі. А я хацеў бы і цябе пачуць. Што сам пра ўсё гэта думаеш? 

- Не майго розуму справа, вашамосць,– паківаў галавой кухар.– Не 

мне разважаць, што Валадару рабіць. А толькі прымаўка кажа: не ўмеў 

гадаваць – умей выбачаць. А болей сказаць няма чаго. Дазвольце ісці? 

- Дабранач,– суддзя адкачнуўся на крэсле, заклаўшы рукі за 

галаву.– Калі княгіня не клалася, папрасі яе сюды. 

Княгіня Мантыса нібы чакала, што муж пакліча: зайшла праз 

хвіліну. Зборнік падняўся ёй насустрач, пяшчотна падтрымаў пад руку, 

падвёў да фатэля і, усадзіўшы, прыстроіўся побач на падлакотніку. 



- Што здарылася, Зборнічак?– Мантыса беспамылкова адчувала 

неспакой мужа, хоць знешне той і выглядаў звычайна.– Я магу 

парадзіць? 

- Паспяшаўся я, галубка. Сапсеў на старасці год. Забывацца стаў, 

што выслухаць і пачуць – не адное і тое. Напісаў Навуку адно, а зараз 

іншае думаю. А ліст пайшоў... 

- Кожны можа перадумаць і так, і гэтак, ніхто ўсяго не ведае,– 

заўважыла жонка.– Слова словам, а справа справай. Схібіў у словах – 

папраў на справе. 

- Ластаўка мая,– пасміхнуўся князь.– Хоць бы раз ты мяне вылаяла 

ці хоць паўшчувала. А ты ўсё суцяшаеш. 

- Бо вылаеш ты сябе і сам, тут табе роўных няма. А паспагадаць 

табе апроч мяне няма каму,– княгіня ўзяла руку мужа ў свае.– А што 

здарылася? 

Князь у трох словах пераказаў чутае і, уздыхнуўшы, дадаў:  

– Быў бы на ягоным месцы хоць хто, я пайшоў бы і спытаў: чым 

дапамагчы? Але ж ён – старэйшы сын Вялікага Князя. І ягоны гонар не 

дазволіць ні прасіць, ні прыняць ад мяне дапамогу. І з Навукам сварыцца 

не хачу: можа, Валадар сам вырашыў, што так трэба. Але ж і пакінуць як 

ёсць нельга. 

Мантыса задумалася на хвілінку. Але пачала казаць нібыта не пра 

тое. 

- Я даўно падумваю выкінуць раскладушку. Дарма месца займае. 

Дый крэсла са Старончынага пакоя абцёрхалася. Скажу Зэ, хай заўтра 

вывезе зранку. Можа, добрым людзям прыдасцца.  

- Разумніца мая,– князь схіліўся да жончынай рукі.– Я ў 

захапленні. Зробім, як ты кажаш. Аркуш – хлопец практычны, калі 

сапраўды так кепска з грашыма, ён не ўпусціць магчымасці. А не… ну, 

не, навязвацца не будзем. І наш гонар не пацерпіць, і ён не 

пакрыўдзіцца. Мантыса, ты – лепшая жанчына ў свеце. 

- У цябе добры густ,– пасміхнулася яна.– Але ўжо позна. Хадзем 

адпачываць. 

 



ГЛАВА СЁМАЯ 

1. 

- Валадару, добрага ранку,– Сшытак не хаваў узбуджэння.– А і эЛ 

са Слоўніка вярнуліся, лісты прывезлі. 

- Добрага ранку, сыне,– Вялікі Князь ужо падняўся.– Спадзяюся, 

ліст брата мяне ад сняданку не адверне. Сядай, брат любіць пісаць, 

звычайна лісты ягоныя доўгія. А наш дарагі Аркуш нічога табе не 

напісаў? Мне ён наўрад ці ліставаць будзе. 

- Я яшчэ не глядзеў,– Сшытак прысеў на крэсла і акуратна 

разрэзаў канверт. Бацька ўжо прабягаў вачыма раўнюткія радкі. 

Вярнуўся да пачатку, перачытаў уважліва. Маршалак пачаў думаць, што 

так і не даведаецца, што напісаў дзядзька, але Навука падняў на сына 

вочы і пасміхнуўся. 

- Почырк у брата – каліграфы абзайздросцяцца. І вось жа дзіва: 

чым больш эмоцый – тым прыгажэйшы почырк. Раз ён мне судом 

пагражаў – літаркі былі як на святочнай паштоўцы, я б тыя тры радкі за 

тыдзень так не намаляваў, а яму – толькі хвост прышчамі, адкуль што 

бярэцца. 

- Судом пагражаў? Вам? Калі?– Сшытак не мог паверыць. Браты 

не бачыліся ўжо амаль пятнаццаць год, але ён увесь час лічыў, што 

стасункі ў іх былі даволі цёплыя, прынамсі, роўныя. 

- Тады, калі бацька мяне на сваё месца прызначыў. Зборнік 

падумваў судовым парадкам бацькаву волю аспрэчыць,– Вялікі Князь 

пасміхнуўся.– Глядзі, наш дарагі Аркуш можа ягоным досведам 

зацікавіцца. 

- Валадару, вы несправядлівыя да брата,– як заўжды, Сшытак 

уступаўся за Аркуша. Але цяпер, калі брата побач не было – проста па 

звычцы.– А што вам князь Зборнік напісаў, калі не сакрэт? 

- Гэты напіша. Паслухай, павучыся. Такім стылям валодае не 

кожны. “Падобна, старэйшы ваш – аматар спускаць грошы па шынках, 

затое малодшы нават цвярозы можа апынуцца ў пастарунку. Калі ён такі 

ж ахвочы да прыгод, як першы, дык у Пісьменску налета давядзецца 

арганізоўваць яслі для бастардаў. Што да юрыспрудэнцыі, то чакайма на 

хвалю самасудаў ды лавіну скаргаў па наглядзе, чаго, уласна кажучы, 

цяжка пазбегнуць з такімі зыходнымі. Між іншым, службовае жытло ім 

падалося неадпаведным паходжанню, таму лістуйце ў суд ці на мой 

адрас, а я ўжо не палянуюся перадаць.” Адвечны Летапіс яму пісаць, з 

такімі здольнасцямі. Але ж кароткі ліст. Перажывае, відаць, адстаўку. 

Ну, нічога, прызвычаіцца, занятак сабе знойдзе. 

- Гэта таксама Вам. Аркуш,– Сшытак паказаў дзве паперы, 

большую працягнуў бацьку, маленькую пакінуў сабе. 

- “Вітаю Валадара Маўляндыі”. Афіцыйна. “Да выканання 

абавязкаў прыступіў.” Лаканічна. “З дапамогай князя Зборніка атрымалі 

пастаянныя пропускі.” Не ведаў, што гэта праблема. “Лемантар 

дапамагае ва ўсім, я рады, што вы адпусцілі яго са мной. Шчыра 



ўдзячны Вам за магчымасць быць самастойным.” Ага, ужо ўцяміў, што 

без бацькі жыццё не цукар. Будзеш ведаць. “Са службовай кватэры 

з’ехаў, таму лістуйце на адрас суда. Ваш сын Аркуш.” І тут вырашыў па-

свойму. Няхай, яму жыць,– стары князь падняў вочы на сярэдняга 

сына.– Як табе? 

- Падобна, дзядзька Зборнік згусціў фарбы, насамрэч у брата ўсё 

добра… 

- Не, гэта прыродная сціпласць твайго брата мкнецца абыходзіць 

вострыя куты. Зборнік, у сваю чаргу, таксама праяўляе стрыманасць у 

ацэнках. Калі скласці разам два гэтых ліста, атрымліваецца наступнае: у 

Лемантара былі праблемы з атрыманнем пропуска, ён трапіў у 

пастарунак, выцягваць давялося Зборніку, але малы, відаць, не вінаваты, 

таму брат падрабязна пісаць не стаў. Аркуша бачылі ў таварыстве 

дзяўчыны. А чаму не, уласна кажучы. Даўно час. Што да поспехаў 

твайго брата ў судзе. Я і не чакаў, што ён адразу возьмецца за працу, 

думаў, спачатку захоча агледзецца, уладкавацца. А ён – адразу ў бой, ды 

так, што і Нік ужо ў курсе, стары павук. Відаць, Аркуш прыняў спрэчнае 

рашэнне, альбо стварыў юрыдычны прэцэдэнт, наступствы якога зараз 

пралічыць цяжка. Але спрэчнае – не значыць няслушнае, дый каму 

ствараць прэцэдэнты, як ні маладым, са свежай адукацыяй ды 

незамыленым поглядам. Наконт пераезда – Зборнік не ўхваляе, але, 

зрэшты, я той службовай кватэры не бачыў, можа, там пацукі з 

тараканамі. А табе што брат піша? 

Сшытак узяў паперку. На адным баку быў намаляваны кляновы 

лісток на галінцы і два ў палёце, а ўнізе подпіс: “Лета ў цёткі”. На 

другой – некалькі радкоў. 

- Братка, здароў. Як справы? Малы працягвае трапляць у 

непрыемнасці, але лепей хоць які брат побач, чым ніякага. Працы шмат, 

пісаць буду рэдка. Як бацька? 

- Усё ж згадаў і бацьку,– хмыкнуў Навука.– Але ж сцісла. Паміж 

радкоў нічога не прачытаеш. 

- Паміж радкоў?– схамянуўся Сшытак. Уважліва разгледзеў 

абодва бакі свайго ліста.– Паміж радкоў... 

Вялікі Князь схаваў лісты ў стол і заняўся іншымі паперамі. 

Сшытак не сыходзіў. Сядзеў сумны і ўздыхаў. Нарэшце князю, відаць, 

надакучыў ягоны кіслы выгляд. 

- Ідзі займіся чым-небудзь. Ці справу табе знайсці? 

- Тата, ці можна мне... 

- Сімвалы не дам. І каня не дам. Карціць – ідзі пехатой,– адрэзаў 

Валадар.  

Сын уздыхнуў апошні раз і пайшоў да сябе, пакой цяпер падаваўся 

яму завялікім, пустым. “Лета ў цёткі”! Ён памятаў гэты месяц без бацькі 

й маці ў балотах Фаўны-Флоры. Сум і безвыходнасць, самота і роспач – 

вось што азначалі на іхнай з Аркушам мове гэтыя бяскрыўдныя словы. 

 



2. 

Чараўнік Радаўлад азірнуўся вакол. Завулак ЦЫ быў пусты. 

Цырульня ўжо зачынілася, цырк сёння не працаваў. Стары паспяшаўся ў 

падваротню і пагрукаўся ў вакно. Штукар Фанфарон зірнуў праз шыбу, 

таропка адчыніў і зноў замкнуў дзверы. 

- Чаго вы тут па ночы бадзяецеся?– злосна буркнуў Фанфарон.– 

Хочаце да новага суддзі патрапіць? Не раю. Сапраўдны звер. Палову 

Слоўніка ўжо засудзіў, нават да мяне дабраўся.  

- Ты ж паводле закону жывеш! 

- Ага! Дзе вы бачылі закон, каб вербалайзам людзей у камароў 

ператвараць! Уцёк мой Макар ды ўсё суддзю распавёў. Я карміў яго, 

паіў, працу даў, і вось цяпер я -– злачынца. Няўдзячнае быдла! А ўсё 

гэты паразіт, Ахоўнік Летапісу, што прыцёгся разам з суддзём і ягоным 

бамбізам-братам! Усё ён, каб яму прапасці! 

- Ахоўнік Летапісу? Патомны князь табе дарогу перайшоў? Што 

ты вярзеш!– грэбліва прамовіў Радаўлад. Сівыя вусы торгаліся ад 

пагарды. 

- Князь ён там, ці байструк, ці хто яшчэ – не ведаю. А літары 

кажуць, што падлетак гэты Ахоўнік Летапісу. Дый вербалайз яго 

слухаецца, хоць ён дзіця яшчэ. І праз гэтага падшыванца мне, штукару, 

чыё імя ведаюць ва ўсіх цырках кніжнага свету, давядзецца ўцякаць, 

пакуль не арыштавалі. Так што балбатаць няма калі, кажыце, з чым 

прыйшлі. 

- А дзе той малы, Ахоўнік? І як пазнаць яго?– чараўнік насупіў 

сівыя бровы. Вось ён, шлях помсты. Ахоўнік, які можа кіраваць 

Летапісам, але дзіця. Дзяцей можна лёгка падмануць, запалохаць, 

прымусіць рабіць тое, што трэба.  

- А вы яго пры сустрэчы лёгка пазнаеце. Знешне дзіця як дзіця, а 

вочы дарослыя. На флейце добра грае, я чуў,– Фанфарон зашпіліў пасы 

на куфры.– Перакіньце мяне ў Фаўну-Флору, зрабіце хоць раз у жыцці 

добрую справу! 

Ён павярнуўся, але чараўніка ўжо і след прастыў. Затое ў дзверы 

пагрукалі, і сяржант Куль увайшоў у пакой. 

- Штукар Фанфарон? Вы абвінавачаныя ў выкарыстанні вербалайза 

супраць чалавека. Вось ордэр на ваш арышт. 

 

3. 

Прачнуўшыся, хлопцы пераканаліся, што цуд не адбыўся, сняданак 

зніадкуль не ўзяўся. У хаце было халодна, бо звечара прапаліць печ не 

паспелі. Іхная палова дома пэўны час была нежылой, таму пакоі былі 

пыльныя, і сляды новых жыльцоў жывапіснымі ланцужкамі перасякалі 

падлогу ва ўсіх магчымых кірунках. 

Натураліст эН, які разам з Е ды І жыў у іншай палове дома, учора 

прадаў ім мех бульбы ў абмен на сабаку; але бульба была не таго 



гатунку, што сама выскоквае са скуры, а звычайная, якую даводзіцца 

абіраць нажом.  

Аркуш адшукаў у варэльні вялікі, крыху памяты рондаль з 

абламанымі ручкамі і з самым сур’ёзным выглядам прапанаваў Макару, 

як новапрызначанаму аканому, забяспечыць усіх сняданкам. Макар у 

роспачы глядзеў на бульбу. Хлопцы пакаціліся з рогату. 

- Падобна, што снедаць мы сёння не будзем з астранамічных 

прычын,– пачакаўшы, пакуль усе адсмяюцца, канстатаваў Аркуш.– До’, 

хлопцы, бакі аціраць. Пераходзім да прыгатавання абеда. Нашая задача: 

справіцца так, каб да канца дня хапіла часу з’есці абед і згатаваць 

вячэру. 

- Трэба пачынаць у печы паліць, бо пакуль не прагрэецца, як след не 

прапаліш, - заўважыў Цярэшка. – Мы з бацькам аднойчы пасля зімы печ 

палілі, дык каўталі дым некалькі гадзін, аж пакуль паветра ў коміне не 

нагрэлася, тады цяга з’явілася. Бульбу тады так і не паспелі згатаваць, 

час быў ехаць. 

На гэты раз жадаючых парагатаць не знайшлося. Лемантар адшукаў 

два тупых нажа ды адзін абламаны і пайшоў іх правіць. Мсціслаў сеў 

абіраць бульбу сваім сцізорыкам, пакуль Аркуш вучыў Макара паліць у 

печы. Грубка трохі чадзела, але ўрэшце агонь бадзёра затрашчаў, і, 

пакуль рондаль напоўніўся, у пакоі нават крыху пацяплела. 

Пліта ў печы была зусім малая. Бульба ўсё не закіпала. Кожны 

шукаў сабе занятак, каб не зважаць на голад. Мсціслаў узяўся за венік, 

Лемантар адшукаў пад павеццю сякеру і паляваў на цвікі, што 

павытыркалі галоўкі са старых дошак падлогі, пагражаючы папсаваць 

абутак ці параніць ногі. Макар выскачыў на двор, але тут жа ўскочыў у 

хату з радасным воклічам: 

- Хлопцы, глядзіце! 

Лемантар выйшаў за ім. Следам вызірнуў і Мсціслаў. Непадалёк ад 

іх брамкі, пад плотам, нехта выкінуў фатэль і раскладушку. 

- Цягнем да сябе,– вырашыў Лемантар. Падхапіў фатэль, хлопцы 

ўчапіліся ў раскладушку і пацягнулі ўдваіх. 

- Там яшчэ пакеты нейкія, я вазьму,– схітрыў Макар, кінуўшы 

цяжкую раскладушку. Але Мсціслаў не даў рады адзін. Давялося чакаць 

Лемантара. 

Аркуш некаторы час глядзеў, як хлопцы мітусяцца з мэбляй. 

Раскладушку яны зацягнулі ў меншы пакойчык.  

- Як па мне, то замалая. А табе, Мсцііслаў, у самы раз,– Лемантар 

памацаў спружыны.– Аркуш, мо пераставім мой ложак сюды? Там будзе 

кшталту залі. 

- Я думаў быў сабе кабінет уладаваць у бакоўцы,– запярэчыў быў 

Аркуш. Лемантар спыніўся. Але брат пасміхнуўся: – Жартую. У мяне ў 

судзе кабінет, будзе з мяне. У адным пакоі ўчатырох – нейкая казарма. 

Лепей вы з Мсціславам займайце бакоўку, а мы з Макаркам тут. 



- Макар з фатэля не вылезе, там і спаць будзе, як кот,– хіхікнуў 

Мсціслаў, гледзячы, як малы прымае ў фатэлі паважныя паставы. 

- Чаму як кот? Яно раскладваецца, і даволі зручна,– адкаментаваў 

Аркуш.– там ручка ёсць, сесці, правай рукой пацягнуць – адкінецца. 

Знайшоў, аканоме? 

Макар пацягнуў за ручку і завішчаў ад захаплення. 

- Адкуль ты ведаеш?– здзівіўся Лемантар.– Я б не скеміў. 

- Спаў на такім пару разоў,– адмахнуўся Аркуш. Навошта ім 

ведаць, што менавіта на гэтым крэсле спаў ён у той раз, калі падлеткам 

жыў у дзядзькі Зборніка. А Сшытку давялося спаць на гэтай самай 

раскладушцы.– Бульба вось-вось зварыцца. Мсціславе, збірай на стол. 

Мяса няма, але чорт з голаду й мухі еў. 

- Мух не буду,- закруціў носам Макар. 

- А ў пакетах што?– прыгадаў Лемантар. 

- Зараз распакую!– Макар вытрас на падлогу нейкія белыя рэчы.– 

А, гэта на падушку, гэта прасціна, вось яшчэ... накоўдрык... ручнік... А 

гэта – не ведаю што, прасціна з махрамі на краях. 

- Гэта абрус,– падказаў Лемантар. Макар глядзеў непаразумела. 

- На стол сцеляць, каб не на голым стале есці,– спакойна 

патлумачыў той.– Не бачыў? 

- Дык газету можна паслаць. Потым скруціў яе разам з крошкамі 

ды шкуркамі і выкінуў, усё чыста. Калі вы ўжо на голым стале не 

любіце,– Макар відавочна не разумеў, навошта такія вытрабенькі. 

- Засцілай, Мсціславе,– юнак кінуў абрус у рукі сябру. Той 

пасміхнуўся Макару. 

- Князі на газетах не ядуць,– і, не стрымаўшыся, дадаў: – Дый 

няма ў нас грошай дзеля такой лухты газеты выпісваць. 

Лемантар фыркнуў. Аркуш адным позіркам сказаў хлопцу ўсё, што 

пра яго думае. Але Макар зачапіўся за першую фразу. 

- Добра, будзем рабіць выгляд, што тут адны князі жывуць. А 

сталовае срэбра будзе? 

- Дай час, усё будзе,– уздыхнуў Аркуш.– Брат, правер, ці бульба 

зварылася. 

Жуючы нішчымную бульбу без солі, патомныя князі перазіраліся. 

Ніводзін нічога не казаў. Маўчалі і дзеці. Пад’еўшы, разышліся па 

ложках. 

Аркуш ляжаў і думаў пра князя Зборніка. Што напіша дзядзька 

Вялікаму Князю? Ці стане пісаць, што братаніч трапіў у нявыкрутку? Не 

хапала яшчэ, каб бацька падумаў, што ён не спраўляецца. Не, 

далікатнасць, з якой дзядзька і цётачка дапамаглі ім з абстаноўкай, 

давала надзею, што патомны князь не стане пісаць пра ягоныя абставіны 

ў Пісьменск. Што ж, з часам Аркуш дакажа бацьку, што спраўляецца. 

Толькі б пратрымацца да заробку. Толькі б знайсці падпрацоўку. Можа, 

Лемантар прыстроіцца да справы. Удваіх яны справяцца. 

 



4. 

Па абедзе Мсціслаў выпраўляўся ў горад. Ён не казаў, куды і 

навошта ідзе, але свой план у яго быў. Раз ужо апынуўся ён зноў у 

кніжным свеце, трэба не сядзець у Аркуша на шыі, а зарабляць уласны 

хлеб. Тое, як адразу, без усялякіх акалічнасцяў, прыняў Аркуш у 

часовую сям’ю Макара, зняло ўсе пытанні: князь хлопец добры, зробіць 

для іх усё, што зможа. Не пакрыўдзіць. Не выганіць.  

Але, хоць Аркуш і кінуўся шукаць падпрацоўкі па ўсім Слоўніку, 

усё ж праца суддзі вымагала шмат часу і сіл. Аркуш да паловы ночы 

гартаў кодэксы і даведнікі, спісваў паперу пачакамі. Адна справа 

атрымаць адукацыю, іншая – працаваць. Бацькавы ж грошы зніклі ў 

першыя дні, як ні ашчаджаў Аркуш, як ні эканоміў. 

Мсціслаў гэта ўсё бачыў і разумеў, і сам пачаў шукаць выйсця. У 

першы ж дзень, дабраўшыся ў сваіх вандроўках да вуліцы М, хлопец 

адшукаў завулак МУ і ўбачыў музычную краму. Асцярожна адчыніў 

шкляныя дзверы. 

Худзенькая, востранькая літарка эМ у фраку настройвала скрыпку 

паводле камертона. А гаспадыня, сярэдніх год жанчына з амаль сівымі 

валасамі, сабранымі на патыліцы ў вузел, працірала пыл з гітары і 

кантрабаса. 

Урэшце літарка справілася са скрыпкай і сышла, Мсціслаў падышоў 

да вітрыны з духавымі. 

 Флейта была адна, бліскучая, прыгожая. Яна вабіла малога музыку. 

Але кошты... Не, набыць такі цуд няварта было і марыць. Ды хлопец 

прыйшоў не за гэтым. 

- Пані гаспадыня, у мяне да вас прапанова,– нясмела пачаў ён. 

Кабета павярнудася да яго. 

- Слухаю пана. 

- Я хацеў бы ўзяць у вас флейту, часова. Я мог бы граць ля 

ўвахода. Вам рэклама, а я крыху зарабіў бы. Палову грошай буду вам 

аддаваць. Вы не супраць? 

- Давайце паспрабуем,– сумна пагадзілася гаспадыня.– Рэкламы 

многа не бывае. Пакупнікоў, самі бачыце, адзінкі. А на адныя 

“кантрактныя” пратрымацца цяжка. 

Маленькім ключыкам яна адамкнула вітрыну і вынула флейту. 

Мсціслаў аберуч прыняў інструмант, прабегся па клапанах, узяў 

некалькі нот. 

- Вы цудоўна граеце,– пахваліла жанчына.– Я зачыняюся а 

восьмай, не спазніцеся, калі ласка, мяне дома чакае дачка. 

Мсціслаў штодня спрабаваў граць на адным рагу, на другім – адно і 

тое ж. Некалькі капеек апыналіся ў скрынцы. Тады Цярэшка падабраў 

нейкую кардонку і напісаў кавалкам цэглы: “Хто зайграе на флейце – 

плачу пятак. Плата за спробу – 3 капейкі”. Выкрыкваючы гэты слоган, 

хлопец абышоў некалькі вуліц, раз-пораз да яго падбягалі дзеці, каб 



паспрабаваць. У скрынцы ўжо звінела каля паловы рубля. Але хлопцу 

было відавочна, што і гэта – не сур’ёзны заробак.  

І тут яму пашанцавала. Паслухаць яго спыніўся высокі чалавек у 

нізка насунутым капелюшы. Незнаёмец моўчкі слухаў ягоную ігру, 

пасля кожнай мелодыі ў скрынку падала манетка. Мсціслаў спачатку 

насцярожыўся, але потым яго ўзяў азарт. Манеткі рабіліся буйнейшымі – 

за пяццю капейкамі пайшлі ў ход дзесяць і нават дваццаць капеек. 

Мсціслаўка граў. Здавалася, вось-вось – і чалавек у плашчы выцягне й 

цэлы рубель, а мо і пяць рублёў! Толькі б не сышоў... 

Хлопец ужо паўтарыў усё, што ведаў з музычнай школы, песні, што 

падбіраў сам.   

А чалавек не сыходзіў. Усё стаяў моўчкі і слухаў. У скрынцы ўжо 

блішчэў рубель. А ў руках, магчыма, хаваліся яшчэ пяць. Толькі б не 

схібіць... Ён перадыхнуў, падняў флейту і пачаў ціха, нібы здалёк, 

мелодыю, якую ў ягоным свеце ведалі мільёны людзей, шчымлівую 

мелодыю развітання і надзеі на новую сустрэчу, то пяшчотную і 

лірычную, то ўпартую і імклівую. Пальцы самі шукалі ноты, 

беспамылкова трымалі рытм, падводзячы да кульмінацыі – закліку на 

бой за самае дарагое – волю, свабоду. І зноў прыпеў, яркі, сакавіты, 

паступова сышоў на не. Звякнулі грошы. Чалавек павярнуўся і пайшоў 

прэч. Мсціслаў у знямозе прываліўся да сцяны. Рэдкі звон парушаў 

цішыню. Звон дробных грошай, што кідалі ў скрыню мінакі. 

Радаўлад сачыў за ім з-за вугла. Музыка сапраўднага свету была 

яму знаёмая. Дзіва, што князь Зборнік – а хто яшчэ ў Слоўніку аднаго з 

ім роста?– не зацікавіўся гэтым малым. Відавочна, той бываў у 

сапраўдным свеце, альбо меў справу з кімсьці адтуль. І Вярхоўны 

Суддзя мусіў гэта адчуць... 

Чараўнік гучна пляснуў сябе па ілбе. Як ён адразу не ўспомніў! 

Гэты хлопец хацеў выйсці ў браму С. Ён жыве ў сапраўдным свеце. Ён – 

мосцік.  

Бліснуў аранжавы сполах, сівабароды знік. Ахоўнік Летапісу 

Мсціслаў Цярэшка нічога не заўважыў. Крыху адпачыўшы, ён схаваў 

флейту і пайшоў да вуліцы М.  

– Вазьміце,– хлопец паклаў інструмент на прылавак. Было без 

чвэрці восем.– І гэта вам, дзякуй,– побач з флейтай ён паклаў 4 рублі. 

Амаль столькі ж звінела ў кішэні. 

– Можна, я заўтра яшчэ прыду?– як заўжды, спытаў ён. 

– Прыходзьце, вядома, прыходзьце,– гаспадыня апусціла фіранкі і 

патушыла святло. 

Мсціслаў вярнуўся дахаты. Ледзьве адшукаў у цемры дом Не-Ні, з 

апошніх сіл штурхнуў дзверы. 

Хлопцы яшчэ не вячэралі. Тры пары вачэй дакорам сустрэлі ягонае 

з’яўленне. 

- Мый рукі, есці будзем,– нарэшце прамовіў Аркуш.– Цябе чакалі. 



- Даруйце, што затрымаўся,– Мсціслаўка асцярожна паставіў 

скрынку на падваконе і пайшоў мыць рукі. Макар не стрываў, падбег, 

зірнуў і прысвіснуў. 

- Куды лезеш?– прыкрыкнуў Аркуш.– Тваё, ці што? 

- Ён жа аканом. Хай бярэ,– адказаў з-пад рукамыйніка музыка. – 

Там чатыры рублі без пары капеек. 

- Дзе ўзяў, калі не сакрэт?– Аркуш глядзеў строга. 

- Зарабіў,– у тон яму адказаў хлопец.– Каб скраў, было б болей. 

Малады суддзя вінавата пасміхнуўся.  

- Ну, ведаеш, голад – не дзядзіна, з’ясі і крадзенае. Выбачай. Еж, 

бо астыне. 

- На флейце граў. Пазычыў флейту ў музычнай краме. Сёння 

асабліва пашанцавала. Заўтра зноў паспрабую.  

- А ведаеш, што я знайшоў? А вось і не ведаеш!– Макар гатовы 

быў скакаць ад узбуджэння.– Нехта рэчы дзіцячыя выкінуў, акурат на 

мой памер. І крыху большыя ёсць, можа, табе падыдуць. Амаль новыя! 

Толькі зараз Мсціслаў заўважыў, што малы не ў сваім зрэб’і. Ён 

зірнуў на старэйшых. 

– Бывае, што і добрым людзям шанцуе,– адказаў на ягоны погляд 

Аркуш. У вусах блукала сумная ўсмешка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

5.  

- Пан Прыгожы, я да вас,– пераступіўшы парог пастарунка, 

Лемантар разам прыгадаў першы вечар у Слоўніку. Але начальнік 

службы прапускоў зрабіў выгляд, што ніякіх непрыемных момантаў 

паміж імі не было. 

- Нямко загаварыў!– амаль ветлівая ўсмешка перакрывіла 

знявечаны твар.– Сядайце, княжа. Як пачуваецца Вярхоўны Суддзя, 

патомны князь Аркуш? 

- Дзякуй, перадаваў вам прывітанне,– не стаў сыходзіць у 

падрабязнасці Лемантар.– А вы як пачуваецеся? 

Замест адказу Прыгожы моцна закашляўся і толькі рукой махнуў. 

- Ат, пачуваюся неяк, ногі цягаю. Вы, пэўна, ў справе? 

- Вазьміце мяне на працу,– наўпрост папрасіў юнак. Начальнік 

службы прапускоў, а насамрэч – лепшы следчы Слоўніка, уважліва 

паглядзеў яму ў вочы. 

- Не вазьму. Тое, што ты разумны, дужы і вытрыманы, ведаю, 

такія мне трэба. А вось год табе мала. Дзяцей на такую працу браць 

нельга. Брат за цябе распісваўся – ці не таму, што сам не ўмееш? А 

галоўнае: мне не трэба праблемы ані з князям Зборнікам, ані з Вялікім 

Князем. 

- Дайце спраўную лямпачку, я вам памяняю,– раптам прамовіў 

Лемантар. – Я без драбіны магу. А то цёмна ў вас. 



- Вось за гэта дзякуй,– ажывіўся Прыгожы, адшукаў у стале 

лямпачку. Князь-бакшта зняў плафон, выкруціў перагарэлую, укруціў 

спраўную. 

- Ануча ці ёсцека? Не брудны ж плафон назад ставіць. 

- Так, сапраўды,– Прыгожы спрытна пракульгаў у суседні пакой і 

вярнуўся з анучкай. Праз хвіліну ў кабінеце пасвятлела. 

- Ат, цяпер у кожным куце бруд відаць. Пара выганяць 

прыбіральшчыцу, як лічыце, княжа?– Прыгожы ізноў закашляўся, аж у 

грудзях засвістала. 

- Як беспрацоўны, я не магу ўхваліць такі падыход, даруйце,– 

юнак павярнуўся сыходзіць. Тады ўзгадаў нешта, палез у кішэню.– 

Вазьміце. У нас, дзякуй Богу, усе здаровыя. Па лыжцы тройчы на дзень. 

- Ого! Дарагая рэч, з Фаўны-Флоры,– пакруціўшы слоічак у руках, 

следчы паставіў яго на стол.– Ледзь не палову зарплаты маёй каштуе. 

- А мне каштавала трох укручаных лямпачак у аптэцы праз дарогу. 

Ідзіце ў электрыкі, пане Прыгожы, выдатная прафесія,– сур’ёзна параіў 

малады князь. І дадаў:– У вас жа няма бацькі – Вялікага Князя. 

- Пры чым тут ваш бацька,– насупіўся Прыгожы. 

- А вы думалі, вашая прычына арыгінальная? Не, кожны чалавек у 

Слоўніку прыняў бы мяне на працу, але не раней, як мой бацька да 

Адама на піва пойдзе. 

- Малады чалавек, па смерці вашага бацькі вы альбо апынецеся на 

ягоным месцы, альбо ў вязніцы Пісьменска. Шчыра зычу вам першае,– 

Прыгожы ізноў закашляўся.– А Вялікаму Князю сто год жыць. 

Лемантар выйшаў на ганак. Мсціслаў нічога не спытаўся, усё было 

зразумела. Сябры моўчкі прабадзяліся па горадзе з гадзіну. 

- У людзей няма сэнсу пытацца. Буду спадзявацца на літараў. 

Хоць пакормяць лішні раз,– нявесела прамовіў юнак. І раптам ускінуў 

галаву, прыгледзеўся.– Чакай… 

Пасярод завулка ЛУ разляглася Лужына. Берагі яе сям-там 

падыходзілі пад самыя платы, абысці было немагчыма. Хліпкая кладачка 

шырынёй у адну дошку, перакінутая з адной цагліны на другую, 

служыла пераходам праз вуліцу. І зараз ля гэтай кладачкі нерашуча 

стаяла бабулька з кіёчкам. Яна то ступала на дрыготкую дошку, то 

спалохана адступала. Нарэшце наважылася, пайшла.  

У завулак збочыў аўтамабіль. Вялікі, бліскучы, ён упэўнена руліў 

разбітай дарогай, прычым яемосць Лужына кіроўцу зусім не бянтэжыла. 

Лемантар убачыў гэта ўсё разам – хліпкую кладку, бабульку на ёй і 

машыну – і кінуўся туды. Ён паспеў схапіць бабульку і адскочыць, калі 

бліскучы монстр урэзаўся ў бруднае вулічнае мора. Чорныя крылы 

бруду ўзмятнуліся абапал нахабных фар. Кладка кульмігнулася пад 

коламі і знікла. Юнак у апошні момант адвярнуўся, ратуючы твар і 

бабцю, і адчуў халодны бруд на ўсёй спіне, шыі, патыліцы, а нагавіцы 

проста сталі мокрымі, хоць выціскай. Пераможны гудок гаспадара 

жыцця прарэзаў цішыню. Машына знікла, а скаламучаная лужына яшчэ 



некалькі хвілін пляскалася, разбягалася ад берагоў дробнымі кругамі, 

укладваючыся на законнае сваё месца. 

- Прабачце, што напалохаў. Вам на той бок?– Лемантару ўжо было 

абыякава, мачыць ногі ці не. Ён перанёс бабульку на супрацьлеглы бок 

завулка, выцягнуў з бруду і вярнуў на цагліны кладку, абцёр рукі аб 

штаны і, пасвістваючы, пашыбаваў дахаты.  

Мсціслаў дагнаў яго толькі на суседняй вуліцы. 

- Не перажывай, пачысцім вербалайзам. Абы не прастыў. 

- Я перажываю? Я зусім не перажываю. Хай Аркуш з Макарам 

перажываюць, а мне чаго? Я ж дурны, дурню ў жыцці адна радасць 

дастаецца, а разумным – гора ды клопаты. 

Юнак падскочыў, злавіў нітку, навязаную на балонік. 

- Гэй, чый шарык уцёк?– крыкнуў ён на ўсю вуліцу. 

- Мой!– завішчэла нейкае дзяўчо, ён нахіліўся, асцярожна перадаў 

ёй нітку.  

- Не пазяхай, вецер моцны. Лепей на гузік накруці. 

І, выпрастаўшыся, прашаптаў кудысьці ў неба:  

– Усё, на што здатны. 

Мсціслаў пачуў яго, і, задыхнуўшыся ад крыўды за лепшага сябра, 

пабег з усіх сіл у завулак, далей, прэч ад усіх, і, урэшце заскочыўшы ў 

цёмны ўжо двор, сунуўся туды- сюды і спыніўся ў абдымках шурпатай 

раздвоенай яблыні. Ашчаперыў аберуч тоўсты гал, адчуваючы 

вільготнай шчакой мяккі мох. 

 

 



ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

1. 

Як звычайна, Вярхоўны Суддзя ўляцеў у прыёмную без пяці 

дзевяць. Бутрым пачціва пакланіўся. 

- Вітаю. Што ў нас сёння?–  куртка апынулася ў шафе, а малады 

суддзя - за сталом раней, чым сакратар разгарнуў паперы. 

- Гандляр Гэ з Літарава падае пазоў супраць уладальніка цагельні 

за пратэрміноўку пастаўкі цэглы. Будаўнік Барысаў судзіцца з замоўцам. 

- Паклічце гандляра і адказчыка сюды проста зараз,– Аркуш 

пацягнуўся ўсім целам і прыняў грозны і рашучы выгляд. 

Уладальнік цагельні, змрочны каржакаваты чалавек з грубым 

чырвоным тварам, не падымаў вачэй ад падлогі. А гандляр Гэ, 

наадварот, трымаўся ўпэўнена. 

- Вашамосць, я заплаціў гэтаму чалавеку за пяць соцень цаглін. 

Атрымаў толькі трыста. А дзвесці ён не аддае. Мне склад будаваць 

трэба, а цэглы няма! Хай няўстойку сплочвае. Грошы заплочаныя. 

Дамова заключаная. У мяне ўсё! 

- Калі вы мусілі паставіць цэглу?– звярнуўся суддзя да адказчыка. 

- Пазаўчора,– змрочна адказаў той. Клятчастая кашуля 

тапырылася на шырокіх плячах. 

- Пяцьсот? 

- Так, вашамосць. Але прывёз толькі трыста. 

- Чаму? 

- Конь закульгаў. Не пацягнуў бы столькі. Конь у мяне адзіны, на 

новага грошай нямашака, здохне – хоць на сабе вазі. Таму я трыста 

прывёз, а цяпер трэба даць каню адужаць, гэта ж не машына, жывая 

істота. 

- Вы казалі пра гэта гандляру?- па твары суддзі немагчыма было 

зразумець, на чыім ён баку. Але сакратар падумаў, што і гэтым разам 

Аркуш прыме бок літары. Ды з новым суддзём усё было непрадказальна. 

Гаспадар цагельні сярдзіта соп. 

- Казаў, ды ён слухаць не хоча. Кажа, дамаўляліся на пяцьсот – 

плаці няўстойку. А я яму пазаўтра ўсё прывязу. Конь ужо амаль 

акрыяў,– адказчык наважыўся падняць вочы на суддзю, той кіўнуў і 

штосьці пазначыў у паперах. 

- Не, так не пойдзе! Мне кожны дзень на вагу золата!– абурыўся 

гандляр Гэ, выгінаючыся худым целам. 

- Падмурак склада гатовы?– чорныя вочы суддзі строга глядзелі на 

гандляра. 

- Не, вашамосць,– разгубіўся Гэ.– Цэмент яшчэ не падвязлі. 

Таксама ў суд трэба падаваць. 

- Значыць, затрымка будаўніцтва не па віне цагельні,- зазначыў 

Аркуш, і Бутрым страпянуўся: няўжо зноў не адгадаў? Але ж у дамове 

ніякіх форс-мажорных прычын прапісана не было. На што спашлецца 

суддзя?  



- Выглядае, што вы цалкам можаце пачакаць рэшту цэглы два дні,- 

працягваў тым часам Аркуш.- Пагатоў, трыста цаглін маеце, можна 

пачынаць будавацца ў кожны момант. Адказчык, пазаўтра цэгла ці 

будзе? 

- Будзе,– цвёрда паабяцаў адказчык.– Штраф дасцё, вашамосць? 

- А як жа!– усклікнуў Гэ.– І штраф, і няўстойку! 

- Цішыня,– прамовіў Аркуш. Падумаў з хвіліну, пераводзячы вочы 

з літары на чалавека. Пад суворым паглядам абодва выструніліся.– Як 

сюды ехалі, пазоўнік? 

- Фурман эФ падвёз. 

- Значыць, на дарогу не патраціліся,– кіўнуў суддзя і падвысіў 

голас:– Рашэнне. Пазоў задаволіць. Абавязаць адказчыка цягам двух 

дзён паставіць рэшту цэглы. Спагнаць з адказчыка судовыя выдаткі і 

кампенсацыю за парушэнне дамовы. Адказчык, кампенсуеце судовыя 

выдаткі ў памеры трыццаць капеек, выплаціце няўстойку гандляру, два 

рублі. 

- Колькі?!– падскочыў Гэ.– Ды я за гэты дзень страціў рублёў 

дваццаць, а можа і трыццаць! 

- Таму што трэба дамаўляцца, а не спрабаваць зарабляць пры 

дапамозе суда. Таму што абодва вы марнуеце свой і мой час, замест таго, 

каб рабіць сваю працу. І, калі адказчык вымушаны быў прыбыць сюды, 

то вы, пазоўнік, самі выбралі падобны шлях праз празмерную любоў да 

грошай. Справа вырашаная,– князь прыстукнуў малатком па стале.– 

Усяго найлепшага. 

Гандляр Гэ паскакаў прэч, гаспадар цагельні затрымаўся.  

- А казалі, вашамосць, вы толькі з літарамі добры, усё на іх 

карысць вырашаеце. Дзякуй вам. 

- Я тут не добрым быць пастаўлены, я прадстаўляю закон. І 

кіруюся разумнай справядлівасцю. Я магу памыляцца, але ніколі не 

пайду супраць сумлення. Я не на баку літараў і не на баку людзей – я на 

баку закона,– Аркуш згроб паперы ў стос.– А казаць будуць рознае. Хай 

кажуць. Сучка брэша, вецер носіць. Пане Бутрыме, запрашайце 

наступных. 

 

2. 

Патомны князь Зборнік зранку прымаў у сябе мэра. Гарадскі галава, 

ён жа – мэр, ён жа – кіраўнік мясцовай адміністрацыі Яраш Засценкін 

быў рэдкім госцем у Вярхоўнага Суддзі нат і ў тыя часы, калі той быў 

пры пасадзе. Цяпер жа князь і зусім не чакаў ягонага візіту. Адстаўка не 

азначала, што брат Валадара перастаў быць адным з найпаважаных 

людзей горада, але статус аднаго з найзаможных і найуплывовых 

грамадзян усё ж не тое, што статус Вярхоўнага Суддзі, князь глядзеў на 

гэта цвяроза і прагматычна. 

Тым не менш, Засценкін прыйшоў да яго па дапамогу, выглядаў 

расстроеным і збянтэжаным. І прычыны былі сур’ёзныя. Знікла слова. 



Дакладней, афіцыйны класіфікаваны аб’ект, які забяспечваў пастаянную 

наяўнасць слова ў Слоўніку.  

Такое ў Слоўніку здаралася надзвычай рэдка: адміністрацыя 

сачыла, каб у горадзе ўсяго хапала. Усе кантрактнікі паведамлялі пра 

намер з’ехаць з горада і тэрмін меркаванага вяртання. Што да 

неадушаўлённых рэчаў, то знікненне класіфікаванага аб’екта было 

выключным выпадкам. 

- А наўпрост да суддзі не спрабавалі звяртацца?– занепакоена 

спытаў князь Зборнік, калі ўсвядоміў праблему.– Гэта ж не жарты. Трэба 

адшукаць ды вярнуць. 

- Што вы кажаце, вашамосць,– адмахнуўся Яраш Засценкін.– 

Нават і спрабаваць не буду. Пераемнік ваш… гэта проста нейкі жах! 

Пры вас у судзе прыстойны чалавек мог свае правы абараніць. А цяпер 

гэта не суд, а чорт ведае што. Я ўжо хацеў у Пісьменск пісаць, ды 

вырашыў спачатку да вас. 

- Я, можа, чаго не ведаю, дык раскажыце,– былы суддзя выставіў 

на стол пачатую бутэльку каньяку.– Па кроплі, за сустрэчу і дзеля 

настрою. 

Галава на момант знямеў: князь Зборнік зусім не слыў лібералам, 

наадварот, лічаныя людзі маглі пахваліцца, што выпівалі з Вярхоўным 

Суддзём. Але князь паводзіўся так натуральна, што мэр вырашыў не 

адмаўляцца, каб, крый божа, не пакрыўдзіць паважанага чалавека. 

Засценкін кульнуў кілішак, далікатна прамакнуў вусны сурвэткай. 

- За прыкладамі далёка хадзіць не трэба, княжа. Вось учора. 

Пляменнік нашага санітарнага ўрача купіў днямі машыну. Добры 

хлопец, выхаваны, адукаваны, вялікім чалавекам можа вырасці. Ды вось 

жа здарылася, што праехаў ён праз Лужыну. 

- Праз тую самую? Нашую Лужыну?– жвава ўдакладніў князь. 

- Але, праз тую самую, што я казаў. І, як на тое, апырскаў спадніцу 

нейкай бабцы. Ну пасудзіце самі: кожны ведае, што, калі праз лужыну 

едзе машына, палятуць пырскі. І кожны сцеражэцца. А гэтая разяватая 

старая не паспела адысціся, яе крыху аплюхала. І вось скажыце, 

прыйшла з ім судзіцца. 

- Мае права,– заўважыў Зборнік, падліваючы каньяк.– І што 

суддзя? Загадаў прынесці прабачэнні? Ці штраф наклаў? 

- Якое там!– Засценкін зрабіў ладны глыток і паставіў амаль пусты 

кілішак на круглы столік, засланы вышываным абрусам.– Апалінар, ну, 

той малады чалавек, гатовы быў прабачыцца! А Вярхоўны Суддзя яго 

перапыніў і бабку пытае: “Спадарыня, вам ягоныя прабачэнні 

патрэбныя?” А бабка кажа: “Патрэбныя, як рыбе парасон! Я на вяселле 

да ўнучкі ішла, а праз гэтага парсюка прыйшла выкачаная і нават 

патанчыць як след не змагла, бо пералякалася й ногі трэсліся.” Чым тут 

пералякацца, скажыце? 



- І што суддзя?– не забываючы асвяжыць змесціва кілішка галавы, 

Зборнік свайго кілішка не кранаў.– Няўжо прысудзіў маральныя страты 

выплаціць? 

- Яшчэ якія! На гэткія маральныя страты можна было б тры такіх 

вяселля зладзіць!– Яраш Засценкін так роспачна ўзмахнуў рукамі, 

нібыта сваіх грошай пазбавіўся.– Але гэтага мала! Вярхоўны Суддзя 

дачапіўся, на чые грошы машына купленая, калі і дзе правы 

атрыманыя… 

- Ого як!– падкруціў вусы князь. Вочы ягоныя ўзбуджана 

блішчэлі. 

- Апалінар гэты правы атрымаць не паспеў, у яго заняткі ў 

аўташколе толькі пачаліся. Дык суддзя загадаў машыну адвезці на 

штрафную стаянку, і забраць дазволіў толькі пасля здачы іспыта,– мэр 

абцёр хусцінкай спатнелую лысіну.– Дзядзька кінуўся ў аўташколу: 

увайдзіце ў становішча, прыміце іспыт датэрмінова. А тыя паперу 

паказваюць. Маўляў, суддзя даслаў запыт, на якое чысло іспыт 

прызначаны, і абяцаўся прысутнічаць асабіста, то нічога зрабіць дзеля 

вас не можам. А два месяцы на штраф-стаянцы – гэта мая месячная 

зарплата ў муніцыпалітэце, гэта не жарты! Хоць, вядома, грошы тыя ў 

муніцыпальны бюджэт паступяць, але як жа так з паважанымі людзьмі, 

вашамосць. 

- Але ж, сапраўды, без правоў няможна ездзіць,– асцярожна 

заўважыў былы суддзя.- І атрымаць правы, не прайшоўшы навучанне – 

не лепшая ідэя. Думаю, у аўташколе на такое пры мне не рызыкнулі б. 

- Дык можна ж патлумачыць на першы раз. А гэты… Падаткавага 

інспектара наслаў на санітарнага ўрача, каб той распытаў, колькі каштуе 

машына, за якую зарплату набытая, ці не за муніцыпальныя 500 рублёў 

на месяц. А вы ж ведаеце, княжа, як нам не пашанцавала з падаткавым 

інспектарам, - панізіўшы голас, нібыта інспектар мог яго пачуць, 

вымавіў мэр. 

- О, так, я сам яго баюся, штогод падаткавую справаздачу тройчы 

перапісваю, і тое двойчы штраф плаціў,– шэптам пацвердзіў Зборнік.– 

Але ж на гэтым гісторыя скончаная? 

- Хто ведае!– Засценкін дапіў каньяк.– А вы кажаце, ісці да 

Вярхоўнага Суддзі! Каб ён за мяне так ўзяўся? 

- Вы ж не за сваё, вы пра дзяржаўнае клапоціцеся,– супакоіў 

юрыст.  

- Так-та яно так, але ж я падазраю, што тут замяшаны брат суддзі. 

Таму і баюся. Яшчэ князь Аркуш помсціць пачне,– галава з жалем 

паглядзеў на недапітую бутэльку, ды князь болей не падліваў, і Яраш 

Засценкін зразумеў, што размова скончаная. 

- І ўсё ж я раю вам пайсці да суддзі. Магчыма, ён проста не ведае, 

не разумее асаблівасцяў нашага ладу. Вы растлумачыце яму, ён вас 

зразумее, і ўсё наладзіцца, паверце,– князь падняўся, галава тут жа 

ўскочыў на ногі і з паклонам развітаўся. 



Князь Зборнік пацёр рукі, не хаваючы задавальнення. І пайшоў да 

жонкі. 

- Мантыса, галубка! 

- Так, любы?– княгіня адклала кнігу.– Даўно не бачыла цябе такім 

задаволеным. 

- Я сам сябе не бачыў такім задаволеным! Я пачуваюся год на 

трыццаць! Гэты хлопчык ім пакажа. Распанелі тут. Нічога, будзеце 

ведаць патомнага князя!– Зборнік вызірнуў з пакоя.– Зэ! Гатуй святочны 

абед. Я збіраюся запрасіць ягамосць Вярхоўнага Суддзю. Занясеш 

цыдулку ў суд. Гэты хлопец далёка пойдзе, і не будзь я Разорка, калі не 

падтрымаю яго! 

 

3. 

Патомны князь Аркуш падпісаў апошні ліст, заклеіў канверт і 

сабраўся сыходзіць. Але у кабінет зазірнуў сакратар Бутрым: 

- Княжа, да вас галава. 

- Прасіце,– кіўнуў суддзя, хоць нічога добрага ад прыхода 

Засценкіна не чакаў. З таго візіта ў Ратушу яны не бачыліся, дый 

жадання пабачыцца ў князя не ўзнікала. Пры першай сустрэчы мэр 

падаўся яму нахабным, лянівым ды хітрым бюракратам, а перыядычныя 

спробы адказчыкаў націснуць на маладога суддзю, згадаўшы цеснае 

знаёмства з мэрам, раздражнялі Аркуша неймаверна.  

Яраш Засценкін удала хаваў нервовасць. Паволі ўплыў у кабінет, 

дзе неаднойчы бываў раней: патомны князь Зборнік найчасцей бачыўся з 

адміністрацыяй ды іншымі чыноўнікамі на службовай тэрыторыі.  

Пры маладым суддзі ў абстаноўцы нічога не памянялася, толькі на 

стале і ў кошыку пад сталом у разы паболела папер, ды кніжкі на паліцы 

стаялі абы-як, што і бывае, калі бібліятэкай пачынаюць актыўна, але 

таропка карыстацца. 

- Вітаю патомнага князя, - стараючыся, каб голас гучаў нізка і 

аб’ёмна, прамовіў галава. 

- Добры дзень,– ветліва кіўнуў суддзя, міжволі прыгадваючы 

бацьку, які да апошняга захоўваў ветлівасць, нават за секунду да таго, як 

прыгразіць неасцярожнаму візаві стромымі сходамі і шырокімі 

дзвярыма. 

- Вашамосць, я ў далікатнай справе, – мэр вынуў хусцінку і зноў 

схаваў яе, не рашыўшыся прамакнуць пот на ілбе. 

- Асабістай?– адразу ўдакладніў суддзя. 

- Для мяне – грамадзкай, а вось для вас...– галава адмыслова не 

дагаварыў. Аркуш на хвіліну задумаўся, перакручваючы ягоныя словы 

так і сяк. Урэшце схамянуўся: 

- Сядайце, пане Ярашу. Прабачце, крыху стаміўся за дзень. Я 

нешта забыўся сплаціць гораду? Не магу прыгадаць, падкажыце, так мы 

хутчэй з гэтым скончым. 

Галава прысеў на край крэсла. 



- Не, вашамосць, за вамі ніякіх запазычанасцяў, справа ў іншым. У 

нас прапала Лужына. 

- Лужына – гэта...?– Аркуш запытальна глядзеў на суразмоўцу. 

- Лужына – гэта… Лужына!– пан Яраш адвёў вочы.– Як вам 

патлумачыць... 

- Пад лужынай вы разумееце не назву, а менавіта лужыну – 

заглыбленне, запоўненае вадкасцю?– малады суддзя пацёр лоб.– А што 

прапала? 

- Вось яна і прапала!– усклікнуў галава. 

- Вадкасць? А што разлілі?– Аркуш з цікаўнасцю глядзеў на мэра. 

- Ды ўся Лужына прапала, цалкам, з берагамі. Была Лужына – 

цяпер сухое гладкае месца,– губляючы трыванне, падвысіў голас 

Засценкін. 

- І вас бянтэжыць менавіта гэта: адсутнасць лужыны,– удакладніў 

Аркуш. 

- Натуральна, мяне гэта бянтэжыць! Мяне, як галаву Слоўніка, 

гэта вельмі турбуе, урэшце, гэта мой непасрэдны абавязак – сачыць, каб 

усяго хапала, а тут знікла Лужына! А ваш непасрэдны абавязак – не 

здзеквацца з мяне, а дапамагчы!– пан Яраш ускочыў з крэсла. Лоб ягоны 

змакрэў, твар запунсавеў, вочы выкаціліся, рукі дрыжалі.– Іначай дзеля 

чаго вы тут, малады чалавек! 

Аркуш падняўся, абышоў стол і спыніўся насупраць галавы. За 

першыя тыдні працы ён засвоіў галоўнае: чым больш узбуджаны 

суразмоўца, тым спакайнейшым трэба быць самому. 

– Пане Ярашу, прашу вас, сядзьце,– мякка, але настойліва ён паклаў 

руку на плячо чыноўніка і прымусіў апусціцца на крэсла. Чуйны нос 

суддзі злавіў тонкі пах дарагога каньяку. Гэта магло часткова 

патлумачыць настрой галавы.– Сакратар, зрабіце нам гарбаты і зачыніце 

дзверы прыёмнай, каб ніхто нам не перашкаджаў. 

Засценкін перавёў дух, выцягнуў з кішэні насоўку і нарэшце абцёр 

твар. Суддзя пасунуў крэсла такім чынам, каб між імі не было стала, сеў, 

крыху падаўшыся наперад. 

- Я зразумеў, што з вуліцы знікла звычайная лужына, але ёсць 

прычына, па якой гэтая лужына патрэбная Слоўніку, а вы адказны за яе 

наяўнасць. Папраўце мяне, калі я памыляюся. 

Засценкін прыкрыў вочы левай рукой, безнадзейна махнуўшы 

правай, нібыта адчаяўся патлумачыць. 

- Вашамосць,– Бутрым паставіў на стол гарбату,– дазвольце 

праясніць. 

- То бок, вы разумееце, пра што ідзецца?– узрадваўся Аркуш.– 

Дык кажыце, а то пан Яраш расхваляваўся, а я, як апошні тупіца, ніяк не 

зразумею сутнасць праблемы! 

- Вы, пане суддзя, у Слоўніку нядаўна, не дзіва, што не ведаеце,– 

разважліва пачаў Бутрым. 



- Сядайце,– Аркуш пацягнуўся і падсунуў крэсла. Але сакратар 

застаўся стаяць, абапіраючыся рукамі на спінку. 

- Вы бачыце турыстаў, якія прыходзяць з сапраўднага свету 

паглядзець, як пішуцца, чытаюцца і паводзяцца словы нашай мовы. Але 

нельга ўбачыць тое, чаго няма. У Слоўніку мусяць быць у наяўнасці ўсе 

словы, якія запісаныя ў слоўніках сапраўднага свету.  

- Вось чаму на ратушы з розных бакоў напісана “мэрыя”, 

“муніцыпалітэт”, “гарадская рада” і нешта там яшчэ... 

- “Адміністрацыя Слоўніка”,– падказаў Засценкін. Ён паспеў 

крыху супакоіцца, але ўсё яшчэ нэрвова ёрзаў на крэсле. 

- Гэтым жа, відаць, тлумачыцца, чаму дарогі то гладкія, як стол, то 

ў калдобінах, то брукаваныя, то гравіем пасыпаныя, то траўка ў 

каляіне,– Аркуш адкінуўся на спінку крэсла.– Ёсць з’ява – ёсць назва, 

знікне з’ява – знікне назва. 

- Менавіта так!– усклікнуў галава.– Цяпер вы разумееце, што 

знікненне Лужыны – гэта надзвычайная сітуацыя! 

- Я толькі не разумею: ці ў горадзе адна лужына?– малады суддзя 

схіліў галаву набок.– Можа, ніякай трагедыі няма? 

- Трагедыі няма, але ўзнікне блытаніна,– Бутрым паказаў на 

паліцы.– Што б вы сказалі, калі б, праглядаючы справы пра крадзяжы, 

знайшлі сярод іх справу пра паклёп? 

- Папрасіў бы вас паспавіць яе ў патрэбнае месца, каб не было 

блытаніны...  

На момант Вярхоўны Суддзя замер. І раптам з палёгкай засмяяўся: 

- Да мяне дайшло! Перапрашаю, пане Ярашу, я тупіца, якіх мала. 

Знікла тая самая знакамітая Лужына з завулка ЛУ! Цяпер зразумела, 

чаму жыхары вуліцы не маглі даць ёй рады: яны мусілі захоўваць 

Лужыну дзеля ўпарадкаванасці сусвету. Так проста. 

- Але нехта даў рады. Лужыны больш няма,– нагадаў Засценкін.– 

Жыхары завулка маўчаць, але ў нас ёсць сведка, які апісаў прыкметы 

чалавека, што прыйшоў з вербалайзам і скраў Лужыну. Створаны, 

кажучы юрыдычнай мовай, небяспечны прэцэдэнт… 

Аркуш стаў сур’ёзны. Вярнуўся на сваё месца за сталом.  

- Я вырашу гэтую праблему найбліжэйшым часам, пане Ярашу. 

Дзякуй за сігнал. 

- І вы не хочаце даведацца, што гэта за асоба... 

- Я ведаю, пра каго вы кажаце,– малады суддзя павярнуўся да 

сакратара.– Пане Бутрыме, знайдзіце князя Лемантара. Пане Ярашу, 

прашу вас, не хвалюйцеся, гэта мой недагляд. Я ўсё выпраўлю. 

Прабачце. Дзякую за пільнасць. 

Бутрым праводзіў Засценкіна і вярнуўся праз хвіліну. Аркуш 

сядзеў, змрочна ўтаропіўшыся ў стол, падпіраючы лоб сплеценымі 

рукамі. 

- Я паслаў за вашым братам, княжа, яго бачылі непадалёк. 



- Дзякуй,– ціха адказаў суддзя.– вы можаце ісці, здаецца, мы 

скончылі на сёння... 

- Ёсць прычына, па якой я хацеў бы пачакаць, вашамосць, пакуль 

вы вызваліцеся.– Бутрым акуратна вярнуў крэслы на месца.– Дазвольце 

параіць. Не бярыце гэтую гісторыю да сэрца, пагатоў да галавы. І вы, і 

ваш брат шчыра робіце сваю справу. Памылкі непазбежныя. 

- Бо калі ніхто не будзе памыляцца, знікне само слова памылка,– 

сумна пасміхнуўся малады князь. 

- За гэтае слова я дакладна спакойны, вашамосць. А вось і малады 

князь. 

Лемантар з парога зірнуў на брата: што здарылася? 

- Праходзьце, княжа. Раскажыце, дзе вы падзелі Лужыну з завулка 

ЛУ?– сувора спытаў Вярхоўны Суддзя. 

- У кішэню паклаў,– шчыра адказаў юнак.– Вам яна трэба? 

- Вярніце лужыну на яе месца, княжа. І, пажадана, хутчэй. 

- Яна праходу літарам ды людзям не дае. Без яе лепей,– Лемантар 

сунуў рукі ў кішэні. Спрачацца з братам у прысутнасці сакратара было 

не лепшай ідэяй, але і проста праглынуць заўвагу ён не мог. 

- Браце, пакладзі лужыну на месца,– яшчэ раз папрасіў Аркуш, 

ужо не сувора, а стомлена. 

- Не магу. Я два рубля ўзяў за тое, што прыбяру гэтую трасцу,– 

Лемантар адвёў вочы, адчуваючы, што ізноў зрабіў нешта не тое.– А 

грошы аддаў Макару, ён прадуктаў купіць. 

- Пане Бутрыме, вы можаце пазычыць мне два рублі? Да 

зарплаты,– як ні ў чым не было, спытаў суддзя. 

- Калі ласка,– сакратар працягнуў два металёвых рублі. 

- Лаві,– старэйшы брат кінуў манеты, малодшы злавіў.– І не 

марнуй час, добра? 

- Можна яе хаця б павярнуць, каб хоць вузкі праход пакінуць?– не 

падымаючы вачэй, юнак схаваў грошы ў кішэнь. 

Суддзя паглядзеў на сакратара. 

- Я думаю, гэта слушнае рашэнне,– пакланіўся той. Лемантар 

болей нічога не сказаў і сышоў. 

- Вы штосьці хацелі, пане сакратару,– нагадаў Аркуш, праводзячы 

брата вачыма. 

- Князь Зборнік запрашае вас да сябе на абед. Проста зараз. Вазок 

каля пад’езда,– пакланіўся Бутрым. 

- Мяне аднаго?– удакладніў Аркуш, але схамянуўся: – Прабачце, я 

крыху не ў сабе. Пытанне здымаецца. Хадземце, нельга прымушаць 

патомнага князя чакаць. 

 



ГЛАВА ДЗЯВЯТАЯ 

1. 

Лемантар разагнуў спіну, абцёр рукавом твар. Пах віна ў 

сутарэннях стаяў такі, што галава кружылася. 

- Адна засталася. Ты як, жывы? 

- Жывы,– адгукнуўся Мсціслаў.– Галава як звон гудзе. Але ж ужо 

скончым ды пойдзем. 

- Граць сёння не будзеш? 

- Не, не пайду,– Мсціслаў заштурхаў пустую бочку ў кут, 

высіліўся і закінуў на другі рад.– Фу, не магу больш. 

- Не чапай, зараз дапамагу,– юнак выдыхнуў, набраў болей 

паветра і пакаціў апошнюю поўную бочку. Пасля поўных пустыя 

падаліся бязважкімі, узляцелі птушкамі на другі ярус. 

- Хадзем,– малады князь, хістаючыся, падняўся на вольнае 

паветра.– Пане вінаробе, спарадкавалі. 

Вінароб Вэ прыбег з двума кружкамі. Мсціслаў панюхаў і 

скрывіўся.  

- Не, дзякуй. 

Лемантар адхлябнуў глыток. У галаве прыемна зашумела, 

пацяплела ў пустым страўніку. Не задумваючыся, адным вялікім 

глытком ён дапіў віно, сунуў у кішэню працягнутыя Вэ грошы і на 

чужых нагах пайшоў з двара. Ужо добра сцямнела. 

- Цябе гайдае,– Мсціслаўка ішоў ззаду.– Дарма піў на галодны 

страўнік. 

- Пакінь лекцыі Вярхоўнпму суддзю ды аканому. Прыйдзем – 

пачнецца: дзе быў, з кім піў, колькі прапіў,– алкаголь рабіў Лемантара 

злым ды задзірыстым.– Дасталі абодва. Будзь хоць ты чалавекам. 

Плот адхіснуўся ўбок, перад князям апынулася сярэдзіна вуліцы.  

- Прапусці воз,– хлопец пацягнуў сябра назад, бліжэй да плота. 

- І ты з імі за адно,– разважаў юнак, спрабуючы не аддаляцца ад 

плота.– Вы ўсе малайцы, адзін я – не прышый кабыле хвост... А чым я 

вінаваты? 

- Ніхто цябе не вінаваціць,– абы нешта казаць, адказваў Мсціслаў, 

ідучы ў якасці натуральнай перашкоды з боку праезнай часткі.– Зараз 

перакусім, і ляжаш спаць. 

- Вы ўсе такія правільныя, усё ведаеце, як трэба рабіць, што не 

трэба рабіць. Адзін я недавумак, вырас пад неба, а дурань, што трэба,– 

схапіўшыся за весніцы, князь ледзь не вывернуў слуп. Адштурхнуўся і 

пасунуўся далей.– Без мяне ў вас і праблем не было бы. 

- Лухту вярзеш,– асцярожна заварочваючы сябра ў іхны двор, 

прамовіў Мсціслаў.– Нікому ты праблем не ствараеш. 

- А Лужына? Забыўся?– Лемантар з прыкрасцю зірнуў на сябра.– 

Хай бы хто-небудзь іншы, дык не! Ізноў я! Заўсёды Лемантар, гэты 

паўдурак. За што ні вазьміся – робіцца толькі горш. 



- Што праўда, тое праўда. За кружку дарма браўся,– пад нос сабе 

прамармытаў Мсціслаў, адчыняючы дзверы.– Ідзі, паляжы. 

- Што з ім?– шэптам спытаў Макар, калі Лемантар прасунуўся ў 

меншы пакой, ледзьве не перакуліўшы стол. 

- Шкодная праца. Трэба адпачыць, не чапай яго. 

- Зарабілі хоць нешта?– аканом штораз задаваў гэтае пытанне 

аднаму і другому. Мсціслава гэта то забаўляла, то раздражняла. 

Напрыклад, сёння раздражняла. 

- Што зарабілі – усё прапілі,– адпавёў ён. Макар надзьмуўся. 

- Добра. Відаць, дзе пілі, там закусвалі, а значыць, сытыя 

вярнуліся,– малы дэманстратыўна разлёгся ў сваім фатэлі.– Можна на 

вас зэканоміць. 

- На чым ты ўжо эканоміш?– Аркуш, сыты і задаволены, 

пераступіў парог.– Глядзі, што я на вячэру прынёс. 

- А тут усе сытыя,– буркнуў аканом.– І п’яныя, калі хочаш ведаць. 

- Памаўчы, га?– злосна прамовіў Цярэшка і матнуў галавой у бок 

дзверы, маўляў, выйдзем.  

На ганку было ціха, цёмна. Аркуш прысеў на прыступку. 

- Нацягаліся бочак? 

- Адкуль ведаеш? 

- Дык пах ад цябе, хоць закусвай. Каб ты столькі выпіў, спаў бы 

дні тры,– Аркуш быў у гуморы, чаго даўно не здаралася, і Мсціслаў 

падумаў, што і князь ужыў гарачых напояў, але ў меру, як кажуць, дзеля 

апетыту. 

- Я ўжо прынюхаўся, не заўважаю. 

- Пакармілі вас хоць? Не? А наліць налілі.,– нібы сам з сабой 

прамовіў суддзя.– Зноў наш бакшта ныў, які ён нікому не патрэбны? 

- Ага,– уздыхнуў малы. 

- Не пераймайся, працверазее – павесялее. На яго алкаголь так 

дзейнічае, нічога не паробіш. А я ў дзядзькі Зборніка быў. Добра так 

пагаварылі, па-сямейнаму. Я нават не чакаў,– Аркуш памаўчаў.– Зіма 

хутка. Трэба вам цёплую вопратку справіць, абутак. 

- Нам,– паправіў Мсціслаў.– Табе таксама. Скажы, чаму Брама С 

мяне не выпускае? 

- Бо ты патрэбны тут,– у цемры князь узяў ягоную руку, пацягнуў 

хлопца бліжэй.– Сядай. Ты патрэбны тут, хоць я не ведаю, навошта. Я 

проста рады, што ты побач. Ты як стрыжань у нашай кумпаніі. Не будзе 

цябе – брат вернецца ў Пісьменск. Мы з Макарам застанемся адны. 

Думаеш, мне будзе лягчэй? Не. Зусім не. Кожны з нас моцны і слабы па-

свойму. Мы складваем перамогі і дзелім няўдачы. Мы спрабуем свае 

сілы, таму што ў кожнага за плячыма ёсць астатнія. 

- Мы сям’я?– Мсціслаў прыціснуўся бокам, адчуваючы чалавечае 

цяпло. 



- Мы сям’я,– адгукнуўся Аркуш.– І менавіта таму я буду за цябе 

рады, калі Брама С выпусціць цябе. Але мне будзе цябе не хапаць. Нам 

будзе цябе не хапаць. 

 

2. 

Бацька стаміўся. Сшытак адчуў гэта па няўлоўных збоку 

прыкметах: атакі сталі не такія вострыя, і, адбіўшы ягоны выпад, стары 

князь ужо не настолькі імгненна атакаваў сам.  

Маршалак разарваў дыстанцыю, пайшоў па колу. Валадар сачыў за 

ім, амаль не рухаючыся. Але рэбры высока хадзілі пад нагруднікам. Так, 

стаміўся. 

- Задыхаўся, сынку?– з усмешкай крыкнуў Навука. Замест адказу 

Сшытак скочыў наперад. Бацька адбіў нацэлены ў галаву ўдар і 

кругавым рухам адкінуў ягоную руку, але Сшытак, не клапоцячыся пра 

выбіты меч, уварваўся ў клінч і, выхапіўшы левай рукой нож, спыніў яго 

ля самага горла бацькі. 

- Вы забітыя, Валадару,– прахрыпеў ён, сустрэўшы позірк 

Вялікага Князя.  

Дзіўны выраз мільгануў у бацькавых вачах: не страх, не, але 

напруга. Бацька знерухомеў. І, зірнуўшы на сваю руку, малады князь 

зразумеў, чаму. Перад боем, начапіўшы на пояс брусок-імітацыю, ён не 

зняў свой паляўнічы нож. І цяпер ля самага кадыка Вялікага Князя 

блішчэла дваццацісантыметровае лязо. А белая рыска на скуры ўжо 

набрыняла крывёй. 

- Пераканаўча, нічога не скажаш,– спакойна прамовіў бацька, 

асцярожна адводзячы руку сына. Той таропка адступіў на два крокі, 

прысеў, загнаў лязо ў зямлю, выцягнуў і схаваў у похвы. Бацька, 

прыціснуўшы да парэза насоўку, сам падышоў да яго.– Чаго спалохаўся, 

небарака? Працягваем. 

- Не, я далей не буду,– Сшытак адступіў на два крокі, адвярнуўся. 

- Бараніцеся, княжа!– настойваў бацька, падымаючы з травы 

трэніровачны меч. 

- Не буду. Хоць забіце,– малады князь выпрастаўся, у вачах боль 

змяшаўся з непахіснай рашучасцю. 

- Добра, скончым на гэтым,– пагадзіўся Вялікі Князь.– эС, 

прыбярыся тут. Пройдземся крыху, сыне. 

Сшытак пайшоў ззаду. Бацька выйшаў на бераг рэчкі. 

- Сядай. Тут нас наўрад ці хто пачуе, хіба вадзяніцы. 

- Не, Валадару, мы не чуем! А яшчэ мы нямыя, як рыбы!– азваліся 

з чаратоў некалькі дзявочых галасоў. 

- Кыш, дзеўкі,– прыкрыкнуў Навука.– Вам ужо час у віры хавацца. 

Вось-вось снег ляжа. 

- Да пабачэння, Валадару, да вясны!– засмяяліся галасы, плёскат 

вады сцішыўся. 

- З вамі ніхто не спрачаецца, тата,– адзначыў малады князь. 



- І гэта мяне трывожыць, сынку,– падхапіў стары.– Вельмі 

трывожыць. 

- Не разумею вас,– насцярожыўся Сшытак.– Хіба так не павінна 

быць? 

- Усё павінна быць так, як яно павінна быць. Бацькава слова – 

закон. Лаяльнасць перад усім. Так?– Навука глядзеў на сівую ваду 

Жываслоўкі. Вецер шапацеў чаротам. 

- Так,– асцярожна пагадзіўся Сшытак. 

- А твой брат гэтаксама лічыць? Аркуш так лічыць? 

- Не,– падумаўшы, адказаў сын.– Мой брат так не лічыць. А я лічу. 

- І хто з вас дваіх мае рацыю?– не сунімаўся стары князь.– Вы 

лічыце кожны па-свойму. Відавочна, нехта мае рацыю, а нехта – не. Дык 

хто? 

- Тата, я не разумею, што вы хочаце пачуць. Што б я ні адказаў 

зараз, адказ будзе няслушны, прынамсі, спрэчны. Мне няёмка і 

непрыемна, што я вас параніў, але здзеквацца з мяне не трэба. Такія 

задачкі пакіньце для Лемантара. Дазвольце ісці?– Сшытак падняўся. 

- Не дазваляю. Сядзь,– з усмешкай адказаў Навука.– Зачапіла ўсё 

ж такі. Правільна, сябе трэба бараніць. А каб бараніць сябе, трэба ўмець 

сказаць іншаму, што той не мае рацыі. Умець супраціўляцца. І нападаць. 

І біць першым, каб перадухіліць напад. І не баяцца перамагчы. Чаму ты 

баішся перамагчы? Ты разумееш, пра што я? Ты не стаў працягваць 

таму, што зразумеў: ты можаш перамагчы. Гэта так? 

- Не, Валадару. Я зразумеў, што вы можаце прайграць. Я гэтага не 

хацеў. А паддавацца не стаў бы,– вымавіў Сшытак. 

Хвіліна цішыні пасля гэтых слоў падалася Сшытку вечнасцю. 

Нарэшце бацька ўстаў, і ён таксама падняўся. 

- Цікава. Я чакаў такое пачуць ад Лемантара. Здзівіў мяне ты. 

Тады, у яме, здзівіў. І сёння. Дык ты не хацеў, каб я адчуў сябе 

слабейшым за свайго сына? 

- Так. Я думаю, гэта не асабліва прыемна,– амаль шэптам прамовіў 

маршалак. 

- Тады дазволь мне здзівіць цябе. Я чакаў такі дзень даўно. І 

шчыра імкнуўся наблізіць той момант, калі мае сыны стануць 

мацнейшыя за мяне. Гэта самае вялікае бацькоўскае шчасце – убачыць 

сваіх дзяцей лепшымі, чым сам. Што плёну сысці пераможцам? Жыццё 

ідзе наперад тады, калі дзеці ідуць далей за бацькоў, а вучні – далей за 

настаўнікаў. Я ведаю свой кошт. Мне не трэба нічога даказваць вам. 

Гэта вашая справа – даказваць мне. Што вы выраслі. Што вы можаце. 

Што я не дарма ўкладваў у вас усё, што меў сам. Што вы – мужчыны, са 

сваім гонарам, сваім бачаннем, сваімі мэтамі.  

- І ваш бацька думаў так?– недаверліва зірнуў Сшытак.– Калі 

верыць Летапісу, ён не асабліва цешыўся з вашых поспехаў, хутчэй, 

пацвельваў вас ды кпіў з вашых хібаў. 



- Мой бацька перастаў са мной біцца на мячах, калі мне было 

пятнаццаць. Бо адчуў, што вось-вось пачне здаваць,– Навука падняў 

вочы да неба, нібыта мог там угледзець нябожчыка-бацьку.– Не думаю, 

што ён лічыў так, як сёння лічу я. Але сказаць па праўдзе, я год з 

трынаццаці і да самай ягонай смерці быў перакананы, што бацька мала 

што разумее ў жыцці. Прыкладна як Аркуш ужо некалькі год думае пра 

мяне. 

- Адкуль вы ведаеце?– Сшытак спытаў і сам засмяяўся.– Не 

думаю, што брат мае рацыю. Бацькі сёё-тое ведаюць у жыцці. Прынамсі, 

столькі год, колькі нам зараз, вам ужо было.  

- Было, прынамсі, двойчы. Але я часта думаю: можа, усё ж такі 

Аркуш? Ён больш імкнецца сцвердзіць сябе, а ты і за ім някепска жыць 

будзеш,– без ценю ўсмешкі прамовіў Вялікі Князь. Халодныя сінія вочы 

глядзелі проста ў душу. 

- Думайце, Валадару, думайце, каб з таго свету не шкадаваць,– у 

тон яму адпавёў сын, не адводзячы вачэй.– Мая чарга ў кожным разе 

недалёка. Так што я як вучыўся ў вас, так і буду вучыцца. Каб было каму 

брату падказваць. А заўтра, калі захочаце размяцца, то я гатовы скласці 

вам таварыства. 

- З задавальненнем,– кіўнуў бацька.– За справы, маршалку. 

Пазабаўляліся, і до. 

 

3. 

- Вашамосць, дазвольце мне ісці,– Бутрым глядзеў міма князя. 

Зборнік не спяшаўся з дазволам. 

- А ты так і ненавідзіш яго? У чым справа, Бутрыме? Я ж бачу, 

што ён табе ўпоперак горла. 

- Асабістае не замінае нам працаваць,– суха прамовіў сакратар 

суда. 

- Князь Аркуш неаднаразова хваліў цябе і дзякаваў мне, што я 

пераканаў цябе застацца. Ён добры хлопец. Ці з табой ён іншы?– не 

сунімаўся былы суддзя.– Урэшце, калі ты не хочаш, я не буду цябе 

прымушаць працаваць з ім далей, і ў грошах ты не пацерпіш. 

- Я буду працягваць працаваць з ім, пакуль вашамосць мае ў гэтым 

патрэбу,– без эмоцый адказаў Бутрым.– Дазвольце ісці? 

- Табе не падабаецца ягоны стыль? Рашэнні? Звычкі?– князь 

Зборнік падняўся. Сакратар упарта хаваў вочы. 

- Ты лічыш, што мяне зачэпіць твой адказ,– стары суддзя спыніўся 

за плячом сакратара.– Дарма. Я высока цаню шчырасць, бо шчырых 

людзей каля мяне мала. 

- Так, мяне раздражняе ягоны стыль. Ён то ўрываецца віхурай, то 

замірае на гадзіну, ён датошны і з’едлівы з людзьмі і паблажлівы з 

літарамі. У яго руках закон – толькі інструмант, а галоўнае – ягонае 

разуменне справядлівасці. Ён вырашае справу на карысць аднаго бока, а 

задаволены пры гэтым іншы бок. І ён усіх вучыць. Вучыць браць 



распіскі, заключаць дамовы, прадугледжваць рызыкі і форс-мажоры. Ён 

хоча адкрыць пры судзе кансультацыю, каб кожны бясплатна мог 

даведацца, як сябе абараніць. Яму да ўсяго справа, яму да ўсіх справа. 

То яму прынясі даведнік па марках цэглы, то даведайся кошты на лес ці 

тарыфы на таксоўку,– Бутрым роспачна ўзмахнуў рукой.– Вашамосць, 

вы ведаеце, што яго празвалі Жабрацкі суддзя? І так і ёсць! Заможныя 

людзі, пагатоў, арыстакраты, перасталі судзіцца – сабе даражэй! 

Пойдзеш судзіцца за сотню, а аштрафуюць на паўмільёны, прычым што 

пазоўніка, што адказчыка!  

- Хацеў бы я пачуць ад цябе столькі кампліментаў у першы год 

працы,– ціха засмяяўся князь Зборнік.– Мяне ты так ні разу не хваліў. 

- Бо вы сабе кошт ведалі ад пачатку, вашамосць. А ён свайго 

кошту і блізка не ўяўляе. З наведвальнікамі трымае сябе добра, але ж я 

бачу: няма ў ім вашай упэўненасці, вашага спакою. За кожную дробязь 

пераймаецца. Кіне ён гэтую справу, пабачыце. Не вытрывае. 

- Уцячэ – і дзякуй богу,– пацвеліў Зборнік.– Знойдзем табе каго 

спакайнейшага. Ты ж гэтага хочаш, я так цябе зразумеў? 

- Нічога вы не зразумелі, вашамосць, альбо добра прыкідваецеся,– 

Бутрым цяжка ўздыхнуў.– Не паспець мне за ім. Штодня чакаю, што 

скажа: пане сакратару, час вам вызваляць месца каму маладзейшаму. А я 

з ім сябе маладзейшым на дваццаць год адчуў. Дужа ён да вас падобны. 

Таўстасумы нашыя яго на чым свет клянуць: толькі, кажуць, стары князь 

сцішыўся, дык на табе новую трасцу. Дый галава забегаў, а то 

прыседзеўся быў. Князь Аркуш усім працы дае. Дзякуй Вялікаму Князю. 

- А ты, аказваецца, нашых таўстасумаў і сам не любіш,– Зборнік 

пакруціў у руках бутэльку і адставіў. 

- А за што мне іх любіць? Як я мусіў жыць на іх муніцыпальныя 

80 рублёў? Хабар браць? І браў бы, каб не вы, вашамосць, бо іначай не 

пражыў бы. Не ўяўляю, як малады князь на свой палціннік 

выкручваецца. 

- Пэўна, бацька падкідае патроху. Як думаеш? 

- Шчодрасць Вялікага Князя абмяркоўваць не буду, а толькі два 

рублі да зарплаты сёння суддзя ў мяне пазычыў,– хмыкнуў Бутрым.– А 

да той зарплаты шчэ добры тыдзень. 

- Значыць, моцна ўгнявіў ён Валадара, наш Аркуш,– Зборнік 

спахмурнеў.– Што ж, будзем спадзявацца на лепшае. Прыглядвай за ім, 

Бутрыме, калі зусім кепска пойдуць справы, давядзецца мне ўмяшацца. 

 



ГЛАВА ДЗЯСЯТАЯ 

1. 

- Стыл, пачакай!– князёўна Старонка перабегла праз вуліцу і 

дагнала хлопца. 

- Што табе трэба?– няветліва буркнуў той.– Ідзі сабе. 

- Стыл, дзякуй, што адшукаў мае завушніцы!– Старонка пакруціла 

галавой, дыяменцікі ў вушах бліснулі. Стыл перасмыкнуў плячыма, 

узгадаўшы, як шыпеў гаспадар “Трапнага слоўца”, патрабуючы 

скрадзенае назад. 

- Няма за што,– буркнуў ён. 

- Ты пакрыўдзіўся за той раз?– дзяўчына заступіла яму дарогу, 

зазіраючы ў вочы.– Кузэн уступіўся за мяне, бо няправільна ўсё 

зразумеў. Ты ж выпіў, і я выпіла, таму так атрымалася. А так ты добры, і 

мяне не пакрыўдзіш, праўда? 

- Затое ты мяне крыўдзіш,– хлопец адхінуў дзяўчыну з дарогі.– 

Навошта ходзіш за мной, калі да цябе дакрануцца нельга? Разбярыся, ты 

хочаш быць са мной, ці не! Мне час губляць неахвота. Заставайся са 

сваім кузэнам. 

- Стыл, я цябе кахаю, толькі цябе, пры чым тут кузэн Аркуш,– 

Старонка ішла за маладзёнам і не зважала, што літары і людзі азіраюцца 

на іх, хтосьці з цікаўнасцю, а хтосьці і асуджальна глядзяць наўздагон. 

- Добра ўжо, прыходзь заўтра ўвечары ў “Трапнае слоўца”. Толькі 

каб без капрызаў!– паблажліва зірнуў Стыл. 

- Да сустрэчы, любы,– радасна прашаптала яна. Маладзён толькі 

хмыкнуў і знік у натоўпе. 

Старонка заспяшалася дадому, але заўважыла ў натоўпе князя 

Аркуша. Яны не бачыліся з таго самага дня. Старонка са здзіўленнем 

адзначыла перамены ў кузэне: змрочны, заклапочаны выгляд, схуднелы 

твар, рэзкія, нэрвовыя рухі. Чорныя вочы слізнулі па ёй, але не 

заўважылі... 

- Добры дзень, кузэне Аркушу!– весела паклікала князёўна. 

Аркуш нэрвова азірнуўся. Апошнімі днямі ён і думаць забыўся пра 

кузіну Старонку, і цяпер, вырваны з уласных думак, ніяк не мог скеміць, 

што ёй магло ад яго спатрэбіцца. 

- Дабрыдзень, кузіна,– нарэшце прамовіў ён. Чорныя вочы 

змякчыліся, рудыя вусы прыўзняліся ў прыязнай усмешцы.  

- Вы ідзяце ў суд? Можна, я з вамі? Дзядзечка не браў мяне з 

сабой, а мне вельмі цікава,– папрасіла дзяўчына. Аркуш глядзеў у яе 

свежы твар, бачыў гарэзлівы бляск вачэй, і раптам падаўся сам сабе 

такім стомленым, нават старым, памятым жыццём...  

- Не прадбачу нічога цікавага для вас, але, калі вам хочацца, 

хадземце,– малады князь прапанаваў дзяўчыне руку і скіраваўся да 

ганка... 

- Пане суддзя!– знаёмы густы барытон прагучаў зусім побач. 

Аркуш павярнуў галаву. Так і ёсць, дзядзька Зборнік. 



- Дабрыдзень, вашамосць,– аднаго погляду на былога суддзю 

хапіла б, каб прызнаць у ім арыстакрата. А вось выгляд Жабрацкага 

суддзі хутчэй пасаваў ягонай мянушцы, чым паходжанню. 

- Не стану вас затрымліваць,– зірнуўшы на вежавы гадзіннік, што 

пачаў адбіваць дзевяць раніцы, прамовіў Зборнік.– Князёўна, вас чакаць 

да абеда, ці вы разлічваеце затрымацца? 

- Не магу абяцаць дакладна, але пастараюся не спазніцца,– 

патупілася дзяўчына.- Калі так усё ж станецца, чакаць не трэба. 

- Добрага дня, панове,– развітаўся князь. 

- Добрага дня,– Аркуш спакойна сустрэў пільны дзядзькаў позірк, 

прапусціў Старонку наперад і ўвайшоў у будынак суда. 

Бутрым дэманстратыўна зірнуў на гадзіннік. Сем хвілін на 

дзясятую. 

- Чакае ювелір Ю па справе аб крадзяжы ўпрыгожанняў. 

- Запрашайце,– суддзя прайшоў у кабінет, уладкаваўся за сталом.– 

Кузіна, размяшчайцеся, як вам зручней. 

Старонка зняла паліто і прысела ля вакна, з цікаўнасцю 

разглядаючы і кабінет, і гаспадара: без курткі, у касцюме, пад 

гальштукам ён выглядаў зусім іначай, вельмі дарослым і сур’ёзным. 

Ювелір Ю, маленькі, кругленькі, у круглых акулярах, выклаў на стол 

паперы. 

- Вашамосць, я адсутнічаў у горадзе каля месяца. Вярнуўся ўчора і 

пабачыў узламаную вітрыну. Натуральна, у мяне ўсталяваная 

сігналізацыя, але дрот апынуўся перарэзаным. Я выклікаў пана 

Прыгожага – небарака, ён кульгае з кожныі днём усё больш – і той 

агледзеў месца злачынства, але ўлік не знайшоў. Параіў ісці да вас. 

Абяцаўся і сам быць, ды, відаць, не паспеў дашкандыбаць... 

- Што знікла?– Аркуш падсунуў да сябе паперы.– Прыгожыя 

малюнкі, вы майстра. Гэта ўсё вы самі рабілі? 

- Я і мой сын, вашамосць. Ён увесь час быў пры мне, крама 

заставалася замкнёнай. 

- А хіба вось гэтыя завушніцы не занадта цяжкія? Зірніце, кузіна, 

як вам падаецца?– Аркуш паказаў лісток, Старонка зірнула і шырока 

расплюшчыла вочы ў здзіўленні. Гэта былі тыя самыя завушніцы, што 

яна вярнула Стылу.  

- Так, відавочна, яны крыху адцягнуць вушы, але потым да такога 

прызвычайваешся і перастаеш заўважаць. Той выпадак, калі прыгажосць 

патрабуе ахвяр. Але я не вельмі люблю такія кідкія рэчы,– прамовіла 

дзяўчына.  

Ю кіўнуў. 

- Князёўна, у вас бездакорны густ. Як і ў вашай цётухны, княгіні 

Мантысы. Яна бачыла гэтыя, але выбрала тыя, што на вас. Гэта – работа 

сына, вашамосць. Я казаў яму, што прынамсі па адным камені трэба 

зняць, але ён верыць у магію лічбаў, настойваў і зрабіў па-свойму. І вось 

табе магія! 



- Дазволіце, вашамосць?– Прыгожы, падвалакваючы пратэз, 

уваліўся ў кабінет. Аркуш ускочыў і падсунуў крэсла раней, чым гэта 

зрабіў Бутрым, які на хвіліну выходзіў. 

- Што скажаце, пане следчы? Зірніце, рэчы запамінальныя. 

- Кідкія рэчы. Штучная работа,– Прыгожы перабраў малюнкі.– 

Ага, вось гэты бранзалет бачыў у цыганкі з тыдзень таму. Баюся, табар 

іхны ўжо ў Земляведах ці ў Фаўне-Флоры. А гэты – ці дужа падобны – 

пярсцёнак носіць адзін хлюст, ён нядаўна з турмы выйшаў, ды душа, 

відаць, назад просіцца. Разышлася вашая калекцыя па прытонах ды 

малінах, шаноўны. 

- З’ездзіў у адпачынак,– горка ўздыхнуў Ю.– Што ж, панове, 

дзякуй, што хоць паспагадалі. 

- Малюнкі пакіньце,– папрасіў Аркуш.– Думаю, часткова збярэм 

вашую калекцыю. Як што знойдзем, паклічу вас на апазнанне. Усяго 

найлепшага. Пане Прыгожы, выйдзем на пару слоў. 

- Што, вашамосць, пропуск згубілі, ці з сяброў вашых каго 

пакрыўдзіў?– следчы прымружыў астатняе вока. 

- Размова не пра мяне, а пра вас,– суддзя прысеў на лаўку ля 

сцяны, паказаў побач з сабой.– Што са здароўем? 

- Пакуль ногі цягаю, вашамосць, у адстаўку не прашуся,– адразу 

натапырыў хіб Прыгожы.– Ці са службай не справіўся? Ці месца маё 

каму спадабалася? 

- Ідзіце вы да чорта са сваімі выбрыкамі,– перапыніў князь.– Чаму 

вам не зробяць сучасны пратэз? Ці вы, як тая Лужына з завулка ЛУ, 

з’яўляецеся мясцовай “разыначкай”? 

- Вырашайце свае праблемы, княжа,– параіў калека.  

- Менавіта гэтым я і займаюся. Думаеце, мне стане лягчэй 

працаваць, калі вы зваліцеся? Замены вам я на сёння не бачу. Таму, 

пакуль змену не падрыхтавалі – будзьласка, клапаціцеся пра сябе,– 

сярдзіта адпавёў Аркуш.– А вам кожны крок баліць, і гэта за трыста 

метраў бачна.  

- Працы багата, а нага спакою просіць. Можа, каб тыдзень дома 

пасядзеў – паджыло б. Ды дзе ж тут пасядзіш!– злосна сплюнуў 

Прыгожы. – Хто ж гэтых паскуднікаў будзе ў страху трымаць? 

- А мы нікому не скажам, каб ніхто не расслабляўся. Лічыце, што я 

адправіў вас у камандзіроўку ў Пісьменск. Два дні на дарогу, тры дні 

там. І два выходных. А вы сядзіце дома і лякуйцеся. Іначай арыштую, і 

будзем лячыць прымусова. Пытанні ёсць? 

- Што я есці буду, калі чвэрць месяца прахварэю?– буркнуў 

Прыгожы. 

- А вы не хварэеце. Вы ў камандзіроўцы. Пытанні з аплатай я сам 

вырашу. Бутрыме! 

- Я чуў, вашамосць. Вось пасведчанне камандзіровачнага. 

Падпішыце. 



- Да пабачэння,– падпісаўшы паперы, Аркуш вярнуўся ў кабінет. 

Прыгожы зірнуў на сакратара. 

- Што гэта было? 

- Вам упершыню за 10 год прадаставілі адпачынак, карыстайцеся,– 

адказаў Бутрым. 

- Халера ясная! – Прыгожы сунуў пасведчанне ў кішэню. – Не 

разбярэш гэтага суддзю, што яму трэба.  

 

2. 

Старонка пачула рыпенне дзверы і адвярнулася да вакна, глытаючы 

слёзы. Аркуш прайшоў да стала, сабраў паперы ў стос, высунуў 

шуфлядку. 

- Князёўна, з вамі ўсё ў парадку? 

- Так, князь, усё… у парадку,– зразумеўшы, што голас выдаў яе, 

дзяўчына ўсхліпнула, і, ужо не хаваючыся, выцерла вочы насоўкай. Не, 

яна не жадала, каб яе шкадавалі, але і так адразу ўзць сябе ў рукі не 

здолела. 

- Кузіна,– з дакорам прамовіў князь.– Вы ў судзе. Тут няможна 

хлусіць. Што здарылася? Даверцеся мне, я на вашым баку, і дапамагу, 

чым змагу… 

Старонка ізноў усхліпнула. Менш за ўсё ёй хацелася абмяркоўваць 

Стыла з Аркушам. Відавочна, кузэну не прыйдзецца даспадобы 

падазраваны ў злачынстве. Але ёй трэба было адкрыцца хоць каму. А 

Аркуш у дзень прыезда не выдаў яе дзядзьку, наадварот, прыкрыў яе 

неасцярожную прагулянку… Дзяўчына шмыгнула носам і загаварыла, 

часта перапыняючыся, бо голас перарываўся ад слёз.  

- Гэтыя завушніцы, смарагдавыя... Мне Стыл іх хацеў падарыць. Я 

мерала іх у той дзень, у “Трапным слоўцы”. Стыл сказаў, што зарабіў 

іх... 

- Ага, зарабіў. Калі не сам скраў, дык у такога самага вора ў карты 

выгуляў,– Аркуш з сілай запхнуў тугую шуфлядку ў стол. 

- Вы думаеце, ён злодзей?– ізноў усхліпнула дзяўчына. 

- Я ведаю, што ён злодзей,– Аркуш сур’ёзна глядзеў на князёўну, а 

тая ўсё спрабавала ўзяць сябе ў рукі. 

- Кузіна, ён не варты вас, нават вашай слязінкі. Ён нават не думае 

пра вас – толькі пра сябе. 

Старонка ў роспачы схавала твар у далоні. 

- Чаму я такая няўдалая... Нікому непатрэбная... 

- Чаму гэта нікому? А я? 

Гэта вырвалася само, і ён тут жа пашкадаваў, бо зразумець ягоныя 

словы можна было па-рознаму. Старонка глядзела на яго сумна і 

недаверліва. 

- Мы сябры,– удакладніў ён.– І як твой сябра, я мушу табе сказаць: 

ты прыгожая, разумная і моцная. І не смей раўці з-за рознай навалачы, 

дачка патомнага князя Фаліянта. 



- Я не буду,– Старонка ізноў прамакнула вочы. 

- Я правяду цябе дадому,– Аркуш узяў паліто, дапамог сяброўцы 

апрануцца. – Сёння спраў болей няма, з паперамі папрацую ў іншы 

дзень. 

- Што ты з ім зробіш?– спытала Старонка, пакуль ён апранаўся 

сам. 

- Будзе следства, будзе суд. Высветлім, якая віна на ім, тады будзе 

відаць. 

- Абяцай мне, што адпусціш яго,– дзяўчына ўмольна глядзела 

вялікімі вачыма, і такому позірку хацелася ўхвальна кіўнуць, паабяцаць 

што заўгодна. Ды толькі рабіць гэтак было нельга. 

- Не, гэтага я не магу.Ёсць закон. Ён не дзіця, аднойчы ўжо быў у 

турме. Відаць, сумленнае жыццё не па ім. 

Яны выйшлі на пляц. Мінакоў было надзвычай многа. Аркуш 

падтрымліваў Старонку пад руку, выбіраючы дарогу між лужын ды 

турыстаў. 

- І ўсё ж я папярэджу яго,– уздыхнула яна. – Хай ведае, што час 

спыніцца… 

- Ты яго не спыніш, нажаль. Не думаю, што табе варта з ім 

бачыцца.– Аркуш акуратна падбіраў словы, бо з языка ірвалася зусім 

іншае, жорсткае, грубае.– Прынамсі, не хадзі адна. 

- Я не баюся яго,– шэрыя вочы рашуча бліснулі. 

- А дарма,– Аркуш адчуў сапраўдную злосць.– Я той раз зайшоў у 

апошні момант. І мне не падалося, што ён збіраўся слухаць твае “хачу-не 

хачу”. Калі ты з ім дамовілася сустрэцца? 

- Табе навошта?– фыркнула дзяўчына.– Хочаш мяне правесці? 

- Як сабе хочаш. Дарослая паненка. Мы прыйшлі. Да сустрэчы, 

кузіна,– Аркуш сунуў рукі ў кішэні і пашыбаваў вуліцай, Старонка доўга 

глядзела яму ўслед. А з вакна бібліятэкі на гэтую сцэну дзівіўся князь 

Зборнік, падкручваючы сівыя вусы.  

 

3. 

- Хочаш, я адгадаю, дзе ты сёння быў?– Макар кінуў абіраць 

бульбу і падскочыў да Лемантара.– Ты з малярамі хадзіў. У цябе фарба 

на твары. 

- Зараз і ў цябе будзе фарба на розных месцах,– сувора паабяцаў 

юнак.– Апранай што горшае, я фарбу прынёс, будзем хату фарбаваць. 

- Ура!– завапіў Макар.– Макар-маляр! 

Мсціслаў ледзьве прымусіў сябе скончыць абіраць бульбу, сяк-так 

памыў яе і, бухнуўшы рондаль на пліту, пабег перапранацца. Фарбаваць 

хату! Лепшага занятку не прыдумаць. 

- Дзе фарбу ўзяў?– спытаў ён, перамешваючы змесціва бляшанкі. 

- Рэшткі ў маляроў засталіся, тэрмін выкарыстання выйшаў, не 

дужа якасна кладзецца. А я вырашыў, нам пойдзе і такая. Дазволілі 

забраць,– Лемантар агледзеў пакой.– З чаго пачнем? 



- Са столі,– аўтарытэтна заявіў Макар.– Я табе на плечы сяду, 

акурат дастану. 

- Ты больш падлогу фарбуеш, а не столь,– Мсціслаў ледзьве 

паспяваў адцягваць мэблю, каб зверху не заліло фарбай. На падлозе ўжо 

было бела ад кропель і слядоў. Макар размахваў валікам, шчодра 

пакрываючы столь разам з пылам ды павуціннем слоем бяліл. 

- Адным белым неяк сумна. Давай што-нішто намалюем,– 

прапанаваў ён.– У цябе якія колеры ёсць? 

- Трохі сіняй, кропля чырвонай. Зялёнай амаль поўная бляшанка,– 

Лемантар ледзьве паспеў прыбраць галаву з-пад чарговага струменя 

вадкай фарбы.– Абтрасай лішнюю, бо не хопіць і на столь, а ў нас яшчэ 

сцены. 

Столь пасвяжэла на вачох. У пакоі ажно пасвятлела. 

- Пераходзім да сцен!– важна абвясціў Макар, злязаючы з “каня”.– 

Фу, рук не адчуваю. Давай ты, Лемантару.  

Князь не спрачаўся, жвава размазаў пацёкі па кутах і стаў бяліць 

палосу пад столлю, куды малыя з падлогі не даставалі. Мсціслаў ажно 

вусны кусаў ад зайздрасці, чакаючы сваёй чаргі паквэцаць. 

- Падбаў крыху зялёнай у белую,– параіў ён малому, пабачыўшы, 

што бялілы заканчваюцца. Макар лінуў, пабалтаў крыху бляшанку і 

смела акунуў валік. Па сцяне паплылі бела-зялёныя разводы.  

- Глядзі, ак крута атрымліваецца! Як мармур! 

- Мармуровы палац. Акуратней, я не хачу ператварыцца ў 

мармуровую статую. 

Мсціслаўка старанна заклеіў шыбы газетай. Макар неўзабаве 

выбіўся з сіл і перайшоў на кіруючую пасаду, што зменшыла расход 

фарбы ледзь не напалову. Мсціслаў, дарваўшыся да пэндзля, пачуваўся 

крутым мастаком.  

- Аркуш нас выганіць з хаты,– па-філасофску заўважыў Лемантар, 

аглядаючы “мармуровы палац”. 

- Давай скажам, што святло перагарэла,– прапанаваў сябра. 

- Такую прыгажосць у цемры не схаваеш,– Лемантар спаймаў 

пацёк фарбы і размазаў па сцяне.– Палогу будзем мармуровую рабіць? 

- Не, падлогу зробім зялёную, а там, дзе сучкі ды выбоіны, я 

намалюю кветкі, чырвоныя ды сінія,– Макар перадыхнуў, маляр у ім 

вырас да жывапісца. 

Хлопцы перазірнуліся. 

- Чым бы дзіця не цешылася...– прамовіў Мсціслаў. І акунуў валік 

у зялёную фарбу. 

На вачох падлога ператварылася ў газон. Па мармуровых сценах 

папоўз плюшч. А з кута ля дзверы ашчэрыўся цмок, сіня-зялёны, з 

ліловым падбрушшам і крывавым полымем з пашчы. Падсушыўшы 

фарбу вербалайзам, хлопцы павыкідалі бляшанкі і сталі адмывацца самі. 

І ледзьве паспелі вярнуць мэблю ў пакой, як на ганку пачуліся крокі. 



- Хавайся ў бульбу,– Мсціслаў зірнуў на Лемантара, як кот 

нашкодзіўшы. Той сунуў рукі ў кішэні і ўтаропіўся ў 

свежапафарбаваную столь. Макар павярнуў фатэль спінкай да ўвахода і 

выглядваў адным вокам. 

Патомны князь Аркуш спыніўся на парозе. Марудна абвёў вачыма 

столь, сцены, падлогу, падоўгу вывучаючы кожны шэдэўр, кожны 

штрых і акцэнт.  

- Я зразумеў, гэта музей сучаснага мастацтва. А дзе падзелася 

трэцяя скульптура? Нешта экспазіцыя няпоўная,– весела прамовіў ён. 

Макар куляй вылецеў са схованкі, павіс на шыі ў Аркуша. 

- Табе падабаецца? 

- Жудасць як падабаецца,– абсалютна шчыра адказаў Аркуш.– У 

жыцці такога не бачыў. Забойны сюрпрыз. 

- Сюды паглядзі,– Макар ткнуў пальцам у бок пачвары. Аркуш 

ажно адхіснуўся.– Праўда, страшны? 

- Не тое слова. Сапраўдная пачвара. Спадзяюся, ты яго пакарміў? 

А то я буду баяцца спаць з ім у адным пакоі. 

- Я намаляваў яго сытым,– супакоіў сябра Макар.– Ён будзе 

вартаваць хату, пакуль нас няма. 

- Я на месцы злодзея... апынуўшыся ў такім месцы... тут жа уцёк 

бы,– голас князя перапыняўся, але ён мужна спрабаваў дагаварыць.– 

Пакуль жыхары вар’ятні не вярнуліся! 

І, долей не ў стане стрымлівацца, Вярхоўны Суддзя Слоўніка 

зарагатаў. 

– Хлопцы, вы падурнелі! Дзіцячы садок! 

– Мы можам перарабіць, калі нешта не так,– асцярожна падаў голас 

Мсціслаў. 

– Барані Божа!– падняў рукі Аркуш.– Ні ў якім разе! Такія шэдэўры 

мусяць жыць вечна, каб на іх месцы не з’явілася штосьці яшчэ больш 

геніяльнае. 

– Давайце вячэраць,– прапанаваў Лемантар. Макар і Мсціслаў 

пабеглі збіраць на стол. Браты выйшлі на ганак. 

–  Сапраўды так кашмарна?– спытаў малодшы брат. 

- Нармальна. Асабліва столь. 

- Макар хацеў цмока на столі маляваць. Я не даў. Сказаў, столь 

вялікага не вытрывае, можа абрынуцца, а малога цмока ніхто баяцца не 

будзе. 

- За гэта асобная падзяка,– старэйшы брат паляпаў малодшага па 

спіне.– Малайцы. Самі адарваліся і мяне павесялілі. Узаб’емся на 

грошы, парамантуем як след, а пакуль добра й гэтак. 

 

4. 

Прыгожы паваліўся на ложак. Нага гарэла агнём, але адшпіляць 

пратэз ён не хацеў: трэба было гатаваць вячэру, схадзіць па ваду, зрабіць 

яшчэ колькі дробных спраў, якія самотнаму чалавеку няма каму 



даручыць. Чапляць жа пратэз наноў на ацеклую кульцю было б пеклам 

пякельным. 

Прыгожы ляжаў і разглядаў столь, пацямнелую, “вэнджаную”, як 

трапна выразіўся аднойчы сяржант Куль. Ад самага суда інваліда не 

адпускала пякучая крыўда на ўвесь свет: на мэра і муніцыпалітэт, якія 

плацілі яму заробак і кантрактныя, на маладога здаровага суддзю, які 

дазволіў сабе спагадаць яму, чалавеку, якога ненавідзяць і баяцца ўсе, 

хто сутыкаўся з ім хоць раз, а хто можа дазволіць сабе не баяцца, як той 

князь Зборнік, той пагарджае выродлівым калекам... 

Прыгожы падняўся, нага заскуголіла мацней. Ён пакульгаў пад 

павець, набраў бярэма дроў, павалокся ў кацельную. Хочаш мець болей 

кантрактаў, жыві, як за дзедам шведам. Ведама, кантракт на паравое 

ацяпленне ў бухгалтаркі з мэрыі, на цёплую падлогу – у галоўнага 

пажарнага, на электраабагравальнік – у дырэктара цукроўні, нібыта яму 

мала салодкага ў жыцці! Натуральна, можна кантракт на кацельную 

скасаваць і пераехаць у звычайны шматкватэрны дом. Але за такое 

жыллё давядзецца плаціць камунальныя выдаткі, якія зараз пагашае 

кантракт на хібару… 

Прыгожы падсунуў расхлябаны ўслончык, учапіўся за адмыслова 

прывінчаную да сцяны ручку і асцярожна прысеў на здаровай назе, 

выцягнуўшы пакалечаную далёка ўбок. І калі толькі яму прыйдзе чарга 

на нармальны пратэз? Ён – другі ў чарзе, перад ім стары Моня-

артылерыст, але пакуль не перапратэзуюць пляменніка дырэктаркі 

кандытарскай фабрыкі, спадзявацца няма на што. Нядобра так думаць, 

але, калі б Моня загнуўся, дык Прыгожаму дастаўся б кантракт на 

“дзеравяшку” – верную драўляную падпорку. І з гэтага кантракту ён год 

за пяць назапасіў бы хаця палову кошту нармальнага, сучаснага пратэза, 

каб узяць яго ў крэдыт… 

Крокі на ганку следчага не здзівілі: ён загадаў, каб сяржант Куль 

завітаў ў канцы дня. Яны працавалі разам болей за дзесяць год, і не тое, 

каб сябравалі, але таварышавалі. Ад сяржанта Прыгожы не збіраўся 

хаваць сваёй “камандзіроўкі”, бо не мог адседзець у самоце тыдзень, не 

ведаючы, чым дыхае Слоўнік. Што б ні думаў сабе малалетка-князь, а 

Прыгожы не стане дэмбеляваць удома, калі нешта здарыцца.  

Куль увайшоў у сенцы, павазіўся там, ледзь не перакуліўшы пустое 

вядро, нарэшце пераступіў парог. 

- Шэф, вы тут? На загад... 

- Ды зразумела, што ты тут на мой загад. Госці да мяне не 

ходзяць,– буркліва перапыніў яго начальнік.– Заходзь сам, і мне дай 

зайсці. 

- На загад Вярхоўнага Суддзі,– Куль вытрымаў паўзу.– Прывёз 

вам крэсла. 

- Хапае ў мяне крэслаў,– не адразу зразумеў следчы. Але, 

пабачыўшы ў сенцах інвалідны вазок, імгненна ўскіпеў: – Крэсла?! Гэты 

сапляк што сабе дазваляе? 



- Ён папярэдзіў, што вы будзеце лаяцца, загадаў перадаць вам 

цыдулку,– Куль працягнуў паперчыну шэфу. 

“Лекар параіў вам на ўсе гэтыя дні адшпіліць пратэз і не карыстацца 

нагой. Сяржант дапаможа зрабіць так, каб патрэбы выходзіць не было. 

Пры магчымасці зайду сам. Адужвайце”.  

Прыгожы скамечыў цыдулку і кінуў у печ.  

- Вось жа, ні села ні пала! Чортаў суддзя. Каб яму… Цягні сюды 

гэтае клятае крэсла. Зрабілі з мяне інваліда. Ды чорт з вамі. Прыцягні 

вады хоць. І мыліцы на гарышчы пашукай. 

- Дапамагчы перасесці?– сяржант падкаціў бліжэй крэсла на 

вялікіх колах. 

- Сам паспрабую. Ты ж са мой начаваць не застанешся,– Прыгожы 

вывучыў тормаз, абаперся адной рукой на крэсла і спрытна перасеў. 

Паспрабаваў паездзіць па пакоі.– Зручна, халера. А дзе ўзялі? 

- У пракаце, на тыдзень. Калі спадабаецца, працягнеце дамову,– 

адгукнуўся з гарышча Куль. Поўнае вядро ўжо стаяла ля сцяны, на стале 

аднекуль узялася валізка з прадуктамі. 

- А за чый кошт банкет? 

- Муніцыпалітэт аплочвае. Я сам бачыў квітанцыю. Ледзь не 

забыўся: “камандзіровачныя” вашыя. Распішыцеся,– сяржант паставіў 

мыліцы ў кут і выцягнуў грошы, загорнутыя ў ведамасць. 

- А як гэта яны мне адной рукой камандзіроўку аплочваюць, 

другой – інваліднае крэсла?– здзівіўся следчы.– Яны ж там не ідыёты! 

- Калі заходзіць з просьбай князь Зборнік, у Ратушы ніхто не задае 

пытанняў, шэф, ці вам гэтага не ведаць,– як пра нешта звычайнае, 

спакойна адказаў Куль.– Што яшчэ трэба?  

- Нічога не трэба. Я ж бязногі, не бязрукі,– буркнуў Прыгожы. 

- Тады дабранач. Заўтра зазірну сярод дня, адпачывайце.  

Сяржант выйшаў за дзверы, спыніўся пад ліхтаром. Пераклаў 

паўрубля з нагруднай кішэні, дзе ляжалі грошы, выданыя князям 

Зборнікам на сядзелку-памочніцу і бягучыя выдаткі, у левы кішэнь, дзе 

звінелі капейкі “прырабатку”, які, у адрозненне ад заробку, не палягаў 

жончынаму кантролю. Нашто шэфу сядзелка? Баявому таварышу 

няцяжка ні ў краму схадзіць, ні ў аптэку: усё адно цэльны дзень 

патрулюе вуліцы слаўнага горала Слоўніка. А вады прыцягнуць ці 

смецце з ганку зграбсці – наогул, дробязь. 

 

5. 

Старонка месца сабе не знаходзіла. То бралася за кнігу, то 

спрабавала вязаць, то перабірала ўпрыгожанні ў скарбонцы. На сэрцы не 

было спакою. Стыл, яе Стыл апынуўся злодзеем. А з выгляду – хлопец 

як хлопец… Праўда, ён ніколі не казаў, кім працуе, з чаго жыве. 

Адказваў таямніча, маўляў, вольны мастак, то тое, то сёе. Але ж ён зусім 

малады, ён не можа быць кончаным злачынцам, гэта лёс так склаўся… 

Калі даць яму шанец на нармальнае жыццё, дапамагчы атрымаць 



адукацыю, усё зменіцца! Не, яна не можа кінуць чалавека ў бядзе, 

Разоркі так не паступаюць. Заўтра яна пойдзе ў “Трапнае слоўца” і скажа 

яму, што ведае пра ягоныя “подзьвігі”, але гатовая даць яму апошні 

шанец пачаць сумленнае жыццё. Толькі б кузэн Аркуш нічога не 

сапсаваў. Закон! Што плёну, калі Стыла чарговы раз запруць у турму? 

Гэта не верне ювеліру Ю ягоных каштоўнасцяў, следчы сцвярджае, што 

нарабаванае ўжо прададзенае ва ўсе куткі кніжнага свету. Дык няўжо 

нельга дараваць маладзёну, які аступіўся? Урэшце, не пабудаваў сабе 

Стыл палацаў за ўкрадзеныя грошы, пэўна, краў, бо не меў, чаго есці. З 

ім проста трэба сур’ёзна пагаварыць, патлумачыць, што яна кахае яго і 

дапаможа яму. Стыл напіша распіску, што адпрацуе грошы, якія страціў 

ювелір, і тады ніхто не стане садзіць яго ў турму… Дзядзька неяк казаў, 

што такая практыка ёсць у Земляведах… Толькі б Аркуш пагадзіўся… 

Думкі перайшлі на Аркуша, і Старонка, сама не заўважыўшы таго, 

пасміхнулася. Аркуш такі смешны. Хоча падавацца суворым мужчынам, 

важным юрыстам, а сам хлопчык яшчэ. Спытаў: “А я?” – і тут жа 

засаромеўся, стаў выкручвацца, маўляў, яны сябры. Нібыта яна не 

бачыць, што падабаецца яму. Але раней ён пісаў ёй даволі часта, 

некалькі разоў на месяц. А цяпер жывуць у адным горадзе, а чуюць адно 

пра аднаго гады ў рады… 

– Князёўна, вячэраць,– паклікала эС. 

Дзяўчына пайшла ў сталоўку. Думкі зноў вярнуліся да Стыла: чым 

ён вячэрае? Ці вячэрае наогул? 

– Мне напісаў Стары,– павячэраўшы, прамовіў князь Зборнік.  

Старонка здзівілася. Яна ведала, што дзядзька перапісваецца з яе 

бацькам, патомным князям Фалянтам, а цётка – з маці, княгіняй 

Канюшынкай, але абмяркоўваліся гэтыя лісты вельмі рэдка: у яе – свая 

перапіска з бацькамі, у іх – свая. 

- І што піша патомны князь Фаліянт?– Мантыса памешвала 

гарбату срэбнай лыжачкай. Старонка наогул адставіла кубак, каб нічога 

не прапусціць. 

- Стары вырашыў выдаць дачку замуж за пляменніка лорда Карла 

Біядара, Глога Вераса. Як па мне, дык добрая партыя,– дзядзька 

ўважліва сачыў за яе рэакцыяй, і Старонка дазволіла сабе толькі трошкі 

пасміхнуцца. 

- Старонка, ты ж знаёмая з Глогам Верасам?– спытала княгіня. 

- Можна сказаць, знаёмая. Апошні раз, калі мы бачыліся, Глог 

Верас меў звычку калупацца ў носе, грыз пазногці, а яшчэ ў яго былі 

крывыя зубы. Хоць, магчыма, зубы ўжо й выправілі,– бесклапотна 

прашчабятала Старонка, са свайго боку ўважліва сочачы за апекунамі.  

- Днямі ён з маці прыйдзе ў Слоўнік. Твае мама і тата гатовыя 

блаславіць вас і даручаюць мне зладзіць заручыны. Справа за табой,– 

Зборнік не зводзіў вачэй з пляменніцы. 



- А партрэт жаніха не даслалі? Што за сярэднявечча! Яны 

вырашылі, з кім мне пабрацца!– усклікнула Старонка.– Я не бачыла яго 

10 год, нават нічога пра яго не чула! Хай яны самі з ім жэняцца! 

Дзяўчына выскачыла з-за стала. Стыл не граф і не лорд, ён вор і 

круцель, але ён хаця б сам выбраў яе. А Глогу Верасу, напэўна, 

гэтаксама, як ёй, прапанавалі гэты шлюб бацькі. Што, ва ўсёй Фаўне-

Флоры яму нявесты не знайшлося, што трэба бурыць яе жыццё? 

Старонка заснула ў слязах. А прачнулася з цвёрдым намерам не 

дазваляць нікому вырашаць яе лёс. 

 

 



ГЛАВА АДЗІНАЦЦАТАЯ 

1. 

 

- Як пачуваецца ваш шэф?– Аркуш падняў каўнер курткі, 

затуляючыся ад пранізлівага восеньскага ветру. Куль ніжэй насунуў 

капялюш. 

- Брыдкасловіць і кляне вас і князя Зборніка на чым свет стаіць. 

Дабро на аперацыю даў. Але мне здаецца, што палюем мы не на 

злодзеяў ды махляроў, а на тую прыўкрасную паненку ў блакітным 

паліто, што зайшла ў карчму дзесяць хвілін таму. 

- Назіральнасць і абазнанасць не бываюць залішнімі, у адрозненне 

ад балбатлівасці,– Аркуш заступіў за вазок, хаваючыся ад ветру. Намёкі 

сяржанта злавалі, але суддзя разумеў, што паказваць таго няварта. Не 

хапала яшчэ плётак пра ягоныя стасункі з кузінай. І так добра 

падставіўся.– Я рад быў бы не бачыць тут гэтай паненкі, ёй насамрэч тут 

зусім не месца. І кумпанія не яе кола. Але паненцы ўжо дзевятнаццаць. 

Спадзяюся, яна выйдзе адтуль да таго, як мы пачнем. А пачнем мы 

хвілін праз пятнаццаць. 

- Цэлая вечнасць,– паспачуваў Куль.– А калі шаноўныя паны 

стануць разбягацца, браць? 

- А як жа! Браць, цёпленькімі,– Аркуш вызірнуў з-за вазка. На 

другім паверсе быў сапраўдны тэатр ценяў. Дзявочы цень эмацыйна 

жэстыкуляваў, вусны (Аркушу падалося, што яна побач, руку працягні, і 

ён бачыць усё ў дэталях) горача прамаўлялі. Калматы мужчынскі цень 

быў нерухомы. Раптам калматы цень працягнуў руку, галовы зблізіліся і 

прапалі. 

- Мілыя сварацца – толькі цешацца,– пракаментаваў Куль. Аркуш 

з абыякавым выглядам абаперся на вазок. 

- Мы маглі б пачаць зараз,– заўважыў сяржант. 

- Не будзем спяшацца,– роўным голасам адказаў Аркуш.  

Што адбываецца зараз у пакоі – палкія абдымкі? Гарачыя 

пацалункі? Не ягоная справа. Дарослая паненка. Адзін раз ён умяшаўся, 

калі сітуацыя выходзіла з-пад кантролю. А сёння яна свядома выбрала 

гэта. Што ж, мае права. Магчыма, справы даўно зайшлі далей за 

пацалункі, і ён падманвае сябе, спрабуючы асцерагчы яе… 

Аркуш не бачыў, як на фоне фіранкі ізноў з’явіўся калматы цень, 

цяпер ён размахваў рукамі. Куль наўмысна гучна хмыкнуў. Аркуш 

схамянуўся, утаропіўся на вакно. Цень зрабіў некалькі мітуслівых 

крокаў, знік, зноў з’явіўся, і раптам адсунуў фіранку і адчыніў акно. Па 

дашчаным ходніку загрукалі жаночыя абцасы. А зверху панесліся 

праклёны і брыдкія словы, якіх мала хто чуў нават у гэтым квартале 

слаўнага горада Слоўніка. 

- А вось цяпер – самы час, сяржанце. Супакойце пана гарлана, а я 

прасачу, каб прыўкрасная паненка не заблукала,– страпянуўся Аркуш. 

Сэрца ягонае шалёна білася: сышла! Не засталася! Мо не ўсё страчана… 



- А хто гэта?– не стрымаўся Куль.– Прабачце маю цікаўнасць. 

- Не пазналі? Пляменніца князя Зборніка. Думаеце, я б абы з кім 

важдаўся. Мусім быць далікатнымі і абачлівымі, дарагі сяржанце, і 

маўклівымі, як акварыюмныя рыбкі,– князь Аркуш рушыў следам за 

дзяўчынай, якая ў слязах спяшалася прэч. 

- Вазьміце вазок, княжа,– услед параіў Куль.– Гэтыя і пехатой 

пройдуцца. Ходар, завязеш, куды князь скажа. І маўчок. Хоць гэты 

хлюст так гарлаў – палова Слоўніка чула. Так ці іначай, а пагалоска 

пойдзе. 

- Зробім,– пагадзіўся патрульны на козлах і злёгку сцебануў каня. 

- Кузіна,– паклікаў Аркуш, трымаючыся ў трох кроках. Старонка 

рэзка спынілася.  

- Ах, вы ўсё ж тут!– праз слёзы ўсклікнула яна.– Я ж прасіла… 

Навошта… 

- Я не замінаў вашаму спатканню, хоць гэта каштавала мне 

кавалка нэрваў, але зараз слухаць вашыя капрызы не буду. Садзіцеся ў 

вазок, я завязу вас дахаты. Вашую руку, паненка,– загадаў суддзя, 

імкнучыся, каб голас гучаў сувора і непрыхільна. Цемра дапамагала 

хаваць дурную шчаслівую ўсмешку, што сама лезла на вусны.  

- Вы жорсткі, грубы!– зарыдала яна ўголас.– Не смейце 

дакранацца да мяне! Турэмшчык!  

- Пане суддзя, ад гістэрыкі добра дапамагае звычайная поўха ці 

добры падсрачнік,– спагадліва падказаў Ходар. Старонка ахнула, 

азірнулася на Аркуша, які стаяў, склаўшы рукі на грудзях. 

- Сядайце ў вазок, кузіна. Я паеду з фурманам. Ходар, да дома 

суддзі. 

Старонка зачынілася ў вазку. Аркуш ускочыў на козлы, Ходар з 

гатоўнасцю пасунуўся. 

– Бабы –дуры. Псіхуеш праз іх, усё для іх робіш – а яны носам 

круцяць. А знойдзецца хлюст расфуфыраны, б’е, п’е, грошы адбірае – у 

іх любоў. Дуры, адно слова,– разважаў Ходар, і не думаючы прыцішаць 

голас. Суддзя маўчаў. Ён і спагадаў кузіне, і шкадаваў патомнага князя 

Зборніка: чуткі па Слоўніку разыходзіліся імгненна. Хай сабе хлопцы з 

Варты будуць маўчаць, як карасі, але рознай шушары з вуліцы Ш рады 

не дасі… 

Ля дома Зборніка Аркуш саскочыў, адчыніў дзверкі. Старонка ўжо 

супакоілася. Выйшла з халодным тварам, не зважаючы на прапанаваную 

маладым суддзём руку, забегла на ганак, уляцела ў дом і зачынілася ў 

пакоі. 

Аркуш спыніўся ў вітальні, ледзь не ткнуўшыся носам у гаспадара 

дома. Гадзіннік на Ратушы бомкнуў палову на дзясятую. 

- Княжа, маладым асобам няварта так позна затрымлівацца нават у 

такім шляхетным таварыстве!– ад князя Зборніка, здавалася, можна 

было свечку прыпаліць, і ніякая ледзяная ветлівасць палкай лютасці 

схаваць не магла. 



- Выбачайце, княжа, так сталася,– метал у голасе князя Аркуша 

сведчыў, што і той ля апошняй мяжы. 

- Аркушу, можа, гарбаты? Зборнічак, ты таксама яшчэ не піў,– 

княгіня Мантыса рэдка дазваляла сабе ўмешвацца ў размовы мужчын, 

але на гэты раз пры першых жа словах мужа выйшла і нават паклала 

руку на локаць князя. Той кінуў погляд на жонку і пастараўся ўзяць гнеў 

пад кантроль. Урэшце, і ён быў малады, і яны з Мантысай забываліся на 

час, гуляючы ў парку, і яе бацька выгаворваў яму, а ён рабіў 

прысаромлены выгляд. Але ж, прынамсі, выгляд рабіў! 

- Даруйце, цётачка, іншым разам, лепшым часам, – Аркуш зрабіў 

крок да дзверы. Хто б сумняваўся, што князь не будзе ў захапленні ад 

позняга вяртання пляменніцы! Але ён не хлопчык, каб слухаць натацыі. 

Гарбата! Ад сняданку – усё той жа нішчымнай бульбіны, бо мех трэба 

было расцягнуць хаця б да палучкі - у яго крошкі ў роце не было. І гэта 

яшчэ дадавала злосці. 

- Хадзем, пляменнік, нам ёсць, што абмеркаваць,– князь Зборнік 

даўно не дапускаў нават думкі, што ягонае слова не з’яўляецца законам 

для ўсіх і кожнага. – Калі ты… 

Але маладзён зацяўся. 

- Я рана ўстаю, княжа, і, па шчырасці, зараз проста валюся з ног. 

Заўтра я заняты з ранку да ночы. Пазаўтра ў судзе я пастараюся знайсці 

для вас гадзіну часу, мы зможам абмеркаваць усё, што пажадаеце. 

Дабранач, цётачка. 

Не чакаючы адказу, малады князь зачыніў за сабой дзверы крыху 

мацней, чым дазваляла прыстойнасць.  

Зборнік гнеўна чмыхнуў, памкнуўся за ім. 

– Вадзічкі, дарагі?– ледзяным тонам спытала Мантыса. Муж хацеў 

нешта адказаць, але адчуў, як заняло дух, запякло за грудзінай, і 

выціснуў: 

– Кропель дай... 

Старонка, якая, зачыніўшыся ў пакоі, падслухоўвала пад дзвярыма, 

зноў залілася слязьмі. Што яна нарабіла! Цяпер увесь Слоўнік будзе 

пляткарыць пра яе. Які пляменнік лорда Біядара! Яе не пасватае апошні 

вугальшчык з вулкана Бруднаслова. Кузэн Аркуш сышоў пакрыўджаны, 

а дзядзьку сэрца баліць... 

Яна выбегла са сваёй схованкі, абняла старога князя, схавала 

заплаканы твар на шырокіх грудзях. 

- Дзядзечка, я больш ніколі-ніколі... Я і з хаты не выйду без вашага 

дазволу, вы толькі не перажывайце... 

- Усё будзе добра, дарагая,– Мантыса адсунула пляменніцу і 

працягнула мужу шклянку.– Паклікаць лекара? 

- Не трэба, галубка, ужо адпусціла,– схлусіў князь, расціраючы 

грудзі.– Старонка, ідзі да сябе, пагаворым зранку. 



І стары князь паслаў самыя цёплыя і пяшчотныя думкі брату 

Фаліянту і ўсім птушкам Фаўны-Флоры, якія не давалі ягонаму брату 

засяродзіцца на бацькоўстве. 

 

2.  

- Глядзіце, што я сёння зарабіў!– Мсціслаўка паставіў на стол два 

маленькіх паліваных гаршчочка з зямлёй. У кожным гаршчочку сядзеў 

дробны калючы шарык.– Граў каля кветкавай крамы, дык гаспадар Ка 

мне падарыў. 

- Кактусы!– у захапленні заскакаў Макар.– У нас будуць свае 

кветкі! 

- Калі Аркуш дазволіць,– сур’ёзна прамовіў Лемантар. І 

падміргнуў Мсціславу. 

- Сям’я і так вялікая,– паківаў галавой той.– Чацвёра, ды два 

кактусы… Ужо шасцёра! 

- Думаеце, не дазволіць?– спалохаўся Макар.– Не можа быць! Я 

папрашу, я яму скажу... 

- Чаго ты яго цвеліш?– шэптам спытаў Мсціслаў, пакуль Макар 

адышоўся. 

- А сам?– пытаннем на пытанне адказаў Лемантар. Цярэшка не 

знайшоўся, што адпавесці. Надта ўжо смешна адрэагаваў малы. 

Макар да вечара хадзіў з кута ў кут і варушыў вуснамі, відаць, 

падбіраў словы, каб пераканаць князя пакінуць кактусы жыць у іх. 

Сябрукам нават стала няёмка, але жаданне папрысутнічаць пры гэтай 

размове было мацнейшым за голас сумлення. 

Малы дачакаўся, пакуль усе павячэраюць, заварыў гарбату і 

прыстроіўся побач з Аркушам, які гартаў кодэкс, шукаючы артыкулы 

для заўтрашніх спраў. Нібы кот, ён падсоўваўся ўсё бліжэй, пакуль, 

нарэшце, Аркуш не адклаў кнігу. 

- Што табе? 

- Аркуш, я хацеў спытаць. Ты любіш кветкі? 

- Кветкавую капусту люблю. Смажаную. І варэнне з дзьмухаўцоў. 

Іншыя не ем,– чорныя вочы смяяліся, Макар пачуўся больш упэўнена. 

- А хатнія кветкі ты любіш? Каторыя на вокны ставяць, у гаршках? 

- Не, не люблю. За імі глядзець трэба – паліваць, перасаджваць, 

карміць... 

- Яны ядуць?– здзівіўся хлопчык. – Якім гэта чынам? 

- Усё жывое мусіць есці,– уставіў сваё слова Мсціслаў. Аркуш 

кінуў на яго вокам. Цярэшка зрабіў нявінны твар і працягваў: – Асобныя 

кветкі нават мясам харчуюцца. Я сам чытаў. 

Макар зніякавеў. Калі кактусам трэба мяса, натуральна, яму мець 

кактусы не дазволяць. Лемантар ткнуў сябра ў бок: досыць! Той 

штурхнуў у адказ: сам ведаю! Аркуш краем вока адсачыў гэтую 

маўклівую спрэчку. 



- Я нават ведаю, хто ім аддасць сваё мяса,– строга паглядзеўшы на 

Мсціслава, прамовіў ён. І павярнуўся да малога.– Паказвай кветкі. 

Макар прынёс з бакоўкі кактусы. 

- Гэтыя многа не з’ядуць,– пракаментаваў князь.– Тым больш, 

мяса яны не спажываюць. Будзеш паліваць памалу раз на тыдзень. 

Часцей не трэба. Толькі ваду бяры не халодную. 

- Гарачую?– удакладніў Макар. – Кіпень, ці не настолькі гарачую? 

Хлопцы засмяяліся. 

- Не, пакаёвай тэмпературы,– цярпліва патлумачыў Аркуш.– Не 

халодную і не гарачую. 

- А ведаеш, як я іх назаву? Кася і Туся. Раз яны ядуць, значыць, 

яны жывыя, а раз жывыя, іх жа трэба назваць?– Макар азірнуўся на 

сяброў, што кіслі са смеху.– Што зноў не так? 

- До ўжо рагатаць, суседзі спаць кладуцца,– прыкрыкнуў Аркуш 

на хлопцаў, якія толькі што пад стол не пападалі.– Добра прыдумаў. Калі 

ўжо называць кактус, дык толькі так і называць.  

- Хадзем, Мсціславе,– Лемантар пацягнуў сябра ў бакоўку,– бо 

зараз ён у нас ботамі кіне. 

Хлопцы прычынілі дзверы, але рогат было чутно і так. Макар, не 

выпускаючы з рук гаршкі, прыстроіўся ў сябра на каленях. Князь 

некалькі хвілін глядзеў на кветкі. 

- Слухай, малы. Можна цябе папрасіць? 

- Можна,– Макар стаў сур’ёзны.– Я дзеля цябе што хочаш зраблю. 

- Ты ведаеш, у мяне ёсць брат, мы блізняты. Як твае кактусы. Ён 

зараз у Пісьменску жыве. 

- Ведаю. Мне Мсціслаў казаў. Што вы знешне падобныя вельмі, а 

па характары не зусім. Напэўна, гэта здорава – мець такога брата,– 

Макар адвярнуўся і спытаў: – Ты хочаш, каб мы падарылі яму адзін 

кактус? 

- Не, не трэба, забудзь, хай будуць твае,– Аркуш адразу ж 

пашкадаваў, што закрануў гэтую тэму. Макар моўчкі злез на падлогу, 

паставіў гаршкі на падваконне. Нешта прашаптаў ім і пайшоў на сваё 

крэсла. Аркуш доўга ляжаў без сну. Гартаў кодэкс, але нічога не 

знаходзіў. Нарэшце патушыў святло і прамовіў у цемры. 

-  Дабранач, Кася і Туся. 

 

3. 

Сшытак трымаў у руках пасылку. Незнаёмым почыркам, 

друкаванымі літарамі было напісна: “ПІСЬМЕНСК КНЯЗЮ ЗШЫТКУ”. 

Зваротнага адраса не было, паштар са Слоўніка нічога патлумачыць не 

мог. За два дні да таго яны з бацькам атрымалі адначасова ліст ад князя 

Зборніка і два лісты ад Аркуша. 

“Вялікі Княжа, мушу адзначыць, што Вярхоўны Суддзя праяўляе 

сябе як актыўны грамадзянін і кампетэнтны юрыст. Нават тыя 

чыноўнікі, што прывыклі працаваць са мной, адзначаюць ягонае 



імкненне да справядлівасці, жаданне не проста служыць закону, а 

паставіць сам закон на службу як людзям, так і літарам. Адказнасць і 

моцная воля дапамаглі патомнаму князю Аркушу здабыць аўтарытэт у 

самых розных колах. Думаю, ягоныя высілкі вартыя ўхвалення й 

заахвочвання, бо ягоны статус і напружаная праца патрабуюць пэўнага 

ўзроўню жыцця. Спадзяюся на вашае разуменне.”  

Навука адклаў ліст. 

- Воўк у пушчы здох, а мо, цэлы мядзведзь: брат Аркуша хваліць. 

А ў цябе што? 

- Як заўсёды, вам больш напісаў, чым мне,– Сшытак схаваў сваю 

частку ў кішэню. Адарваныя кляновыя лісточкі ляцелі наперад, а клён 

застаўся далёка ззаду. І два радкі: “У мяне ўсё па-ранейшаму. Успамінаю 

гэтае лета і не веру, што яно было. Пішы. Аркуш.” 

- Няўжо можна напісаць яшчэ менш?– Валадар разгарнуў паперу.– 

“Вітаю Валадара Маўдяндыі. Тата, як Вашае здароўе? Як брат? У 

Слоўніку ўсё па-ранейшаму. Працую, вучуся. Лемантар спрабуе выбраць 

сабе прафесію. Стаў вельмі адказны і сур’ёзны, не пазнаеце. Аркуш.”    

І вось цяпер – невялічкая скрыначка. Сшытак разадраў нітку, якой 

была абматаная пасылка, асцярожна адкрыў скрыню. Зверху ляжаў 

аркуш паперы, спісаны тым самым почыркам. 

“ КНЯЗЮ ЗШЫТКУ ГЭТА ТУСЯ ВАШКАКТУС НАШ КАКТУС 

ЗВАЦЬ КАСЯ ВАШ БРАТ І ЯДАСЛАЕМ ВАМ ВЫ БЛЕЗНЯТЫ І ЯНЫ 

ТАКСАМА НАША КАСЯ ВАША ТУСЯПАЛЕВАЙЦЕ 

РАЗНАТЫДЗЕНЬ МАКАР” 

Сшытак тройчы перачытаў пасланне ад невядомага Макара. Толькі 

тады дастаў са скрынкі гаршчочак з кактусам Тусяй. Аглядзеў яго з усіх 

бакоў.  

- Туся будзе сумаваць без Касі. 

- Сам з сабой размаўляеш?– Вялікі Князь стаяў у праёме.  

- Не, з кактусам,– адказаў сын. 

- Хадзем снедаць,– прапусціўшы ягоны адказ міма вушэй, Валадар 

выйшаў. Сшытак застаўся сядзець. Праз колькі хвілінаў у пакой 

пагрукаўся эН. 

- Даруйце, маршалку, мне перадаць Вялікаму Князю, што вы не 

прыйдзеце? 

- Не, я іду,– малады князь зірнуў на кветку.– Туся, не сумуй без 

мяне. 

Кухар, убачыўшы маршалка, паспяшаўся з падносам, але Сшытак 

спыніў яго: 

- Дзякуй, я нічога не буду.  

- Галадоўку абвяшчаеш? Ці на дыету сеў?– між справай спытаўся 

бацька. 

- Валадару, адпусціце мяне ў Слоўнік,– прамовіў сын. 

- Што табе прынёс паштар? 

- Кактус. Вялікі Княжа, дазвольце мне паехаць у Слоўнік. 



- І ад каго гэта? 

- Ад брата. Бацька, мне трэба адведаць яго. 

- Як бачыш, яму там хапае сіл і часу на развядзенне кветак. Можа, 

і сюды некалі выберацца. Тады і пабачыцеся. 

- Тата, я прашу вас. 

- Бяры прыклад з брата: займіся справамі,– бацька падняўся з-за 

стала.– Можаш у адказ яму ядловец паслаць.    

- Тата, гэта жорстка,– ціха прамовіў малады князь. Але бацька і 

гэта прапусціў міма вушэй.    

 

 



ГЛАВА ДВАНАЦЦАТАЯ 

1. 

– Вашамосць, да вас начальнік службы прапускоў,– папярэдзіў 

Бутрым.  

Аркуш ледзьве кіўнуў. Ён амаль не спаў гэтую ноч. Нарастаў 

галаўны боль, кроў пульсавала ў скронях. Прыгожы заехаў у кабінет на 

крэсле. Пратэз, як заўважыў Аркуш, быў адшпілены, мыліцы, як 

спрэльба, тырчэлі за плячом. 

– Я раней скончыў свой візіт у Пісьменск,– адказаў следчы на нямы 

запыт у вачох суддзі.– Учора вы злавілі некалькі знатных злодзеяў, якія 

даўно ў вышуку. Адкуль у вас былі звесткі? 

Аркуш зморшчыўся, расціраючы скроні. 

- Не было ніякай інфармацыі. Я хацеў затрымаць таго круцяля, 

Стыла, а астатніх праверылі проста дзеля парадку. Пане Бутрыме, 

зрабіце кавы… мне… і сабе… і… ну, вы разумееце… 

- Разумею,– паблажліва прамовіў сакратар.– За ўдалым вечарам 

часта надыходзіць цяжкая раніца. Вазьміце пігулку, княжа. 

Аркуш закінуў у рот белую пігулку, разжаваў. Рот запоўніўся 

кіслым. 

- Выпіце вады,– сакратар працягнуў шклянку.– Спадзяюся, вечар 

каштаваў раніцы. 

- Пане Бутрыме, адмяніце сёняшнія справы,– малады князь 

ледзьве варушыў языком.– І заўтрашнія. Здаецца, я захварэў усур’ёз. 

- Гэта толькі падаецца. Пахмелле да абеда пройдзе, хай пачакаюць. 

Вось вашая кава. 

- Ніколі не чуў, каб пахмелле даганяла праз тыдзень пасля келіха 

віна,– прамармытаў князь. Пігулка пачала дзейнічаць, туман у галаве 

рассейваўся.– Прабачце, пане следчы, дык што вы казалі?   

- Што вам трэба берагчы сябе, вашамосць. Скарыстайцеся 

парадай, якую далі мне, лякуйцеся,– Прыгожы спрытна развярнуўся на 

крэсле і выехаў з кабінета. 

- Сюды ідзе ягамосць патомны князь Зборнік,– папярэдзіў Бутрым. 

- Толькі гэтага не хапала,– прастагнаў Аркуш.– Скажыце, што я 

ўчора памёр. 

- Не дапаможа. Князь вас і з-пад зямлі дастане. Выпіце кавы, я 

паспрабую затрымаць яго на пару хвілін,– і сакратар прычыніў дзверы ў 

прыёмную. 

Але князь Зборнік не збіраўся чакаць. 

- На месцы?– кінуў ён сакратару і тут жа адчыніў дзверы. Малады 

суддзя ўстаў, але князь не працягнуў рукі. З грукатам прычыніў за сабой 

дзверы і сеў, не чакаючы запрашэння.– Цётка расстроілася, што ты 

ўчора не застаўся, перадала табе вось гэта. 

- Дзякуй,– Аркуш, не зірнуўшы, сунуў пакунак у кішэнь.– 

Вашамосць, бліжэй да справы, я сёння хацеў раней сысці. 

- На спатканне спяшаецеся, княжа?– прыўзняў брыво Зборнік. 



- Так і ёсць. На спатканне з адной выкшталцонай дамай, чые 

пышныя прастакутныя формы песцілі мяне ўсю ноч, але мне апынулася 

мала. Пайду патрабаваць працяг. 

- З падушкай сустрэцца паспееш. Я пра іншую даму клапачуся. 

Што ты сабе думаеш, ухажор? 

- Наконт?– таблетка, відаць, так і не падзейнічала як след. Кроў 

ізноў забілася ў скронях.– Мяне іншыя дамы ніякім чынам не цікавяць. 

На мне трое непаўналетніх дзяцей, іх трэба апрануць, абуць і 

накарміць.Я не маю ні сіл, ні часу, ні жадання гуляцца ў кошкі-мышкі, 

кажыце, што вам трэба, бо праз 15 хвілін мяне тут не будзе, нават калі 

сам Вялікі Князь вырашыць сюды заявіцца. 

- Трымайцеся ад яе далей, княжа,– стары суддзя падняўся. – І 

спыніце гістэрыку. Глядзець брыдка. 

- Я вас на агледзіны не запрашаў. Вам ёсць за кім глядзець. І 

пакуль я буду трымацца далей, знайдзіце час пацікавіцца, хто трымаецца 

да яе занадта блізка. Бо ўрэшце апекавацца вашай пляменніцай не 

ўваходзіць у мае непасрэдныя абавязкі,– Аркуш пацягнуўся за курткай.– 

Рады быў пабачыцца! 

- Дык гэта не ты?– непадробная трывога ў вачох князя прымусіла 

пляменніка спыніцца.– А я шчыра спадзяваўся, што ты... 

- Гэта ён,– малады суддзя кінуў на стол распухлую ад папер 

папку.– Я сказаў ёй, але дзяўчына закаханая без розуму. Я закрыю яго, 

калі знайду, за што, альбо выкіну з горада. Але з астатнім разбірайцеся 

самі. Пане Бутрыме, я папярэджу, калі не змагу быць заўтра. 

- Падвезці цябе?– наўздагон спытаў стары юрыст. 

- Пашкадуйце коні, княжа,– пачулася ў адказ. 

 

2. 

- Пан Прыгожы, я чуў, вам трэба супрацоўнік, Толькі я з аб’явы не 

зразумеў, што за праца.  

Лемантар быў унутрана гатовы, што яму зноў адмовяць. Але па 

суседзях працы знайсці не ўдалося, таму, перш, чым бегчы на іншы 

канец горада, дзе наўрад ці было болей шанцаў, ён завітаў да начальніка 

службы прапускоў.  

Ад учорашняга дня на інфармацыйнай дошцы ля пастарунка вісела 

аб’ява: “Патрабуюцца фізічна моцныя, псіхічна ўраўнаважаныя маладыя 

мужчыны, абазнаныя ў вулічных бойках, у якасці спарынг-партнёраў”. 

- Не вазьму,– цвёрда адмовіў той.– Гадоў мала. 

- А вы хоць скажыце, што рабіць,– не здаваўся хлопец. Што ён 

губляў? 

- Спарынг-партнёр – хлопчык для збіцця. Гарадская варта мусіць 

трэніравацца не толькі адно з адным – адзін аднаго яны за столькі год 

ведаюць як аблупленых. Трэба свежы чалавек на ролю злодзея,– 

Прыгожы пасміхнуўся: – Ты быў бы проста знаходкай. Хто такога 

скруціць, таму драбнейшыя не страшныя. Але гадоў табе мала. 



- Усё роўна давядзецца на мне трэніравацца,– супакоіў Лемантар.– 

Мне працу знайсці не ўдаецца, сёння-заўтра зраблю сабе кісцень па руцэ 

і пайду рабаваць. Надта ж есці хочацца, хоць ты канай. Зранку да вечара 

толькі пра гэта і думаю, а ўночы сны толькі пра ежу. Так што 

сустрэнемся на цёмных вуліцах, пане начальніку. 

- Шэф, хай паспрабуе. На вуліцах мы ў іх гады не пытаемся,– Куль 

скончыў пісаць пратакол. 

- Хай паспрабуе. Толькі не пакалечце дзіцёнка, Вялікі Князь 

дзякуй не скажа. Хадзем, хлопец. Але не крыўдуй, бо сам напрасіўся,– 

Прыгожы крутнуў колы крэсла і выехаў у двор. Сяржант выйшаў за імі. 

- Куртку не скідай, мякчэй падаць будзе. У вочы не бі, а так - рабі, 

што хочаш,– казаў ён юнаку.– Твая задача – напасці на патрульнага, 

ягоная – цябе абясшкодзіць. 

Лемантар стаў сярод двара. Лёгка сказаць – напасці. Калі біўся з 

братамі, гэта была гульня. А тут незнаёмыя людзі. Але нічога не 

заставалася. Толькі як гэта: напасці проста так на чалавека без зброі, які 

стаіць сабе і глядзіць табе ў вочы... 

- Што, страшна? Бяжы дамоў, да мамкі пад спадніцу,– крыкнуў 

самы нізкарослы. Юнак і вухам не павёў: чуў і не такое.  

Нехта падскочыў ззаду, штурхнуў, падставіў падножку. Лемантар 

страціў на момант раўнавагу, але не ўпаў, бо хутка прысеў. Зверху 

ўдарылі, мецячы па шыі, але ён ужо ўставаў, разумеючы, што ўратаваць 

можа толькі хуткасць, і ўдар прыйшоўся ў спіну. Развярнуўшыся, юнак 

ударыў сам. 

Вагі яму хапала: мужчына адляцеў на два метры. Але збоку ўжо 

нападаў наступны... 

Яго хапалі, штурхалі, білі, кідалі на зямлю, выкручвалі рукі, разы 

два нават душылі, але Лемантар штораз імгненна падымаўся і нападаў 

сам, ужо не разумеючы, каго б’е, хто б’е яго... 

- До ўжо, дайце хлопцу перадых,– загадаў Прыгожы. 

Мужчыны спакойна разышліся па розных кутах двара. Юнак, 

кульгаючы, дабраўся да сцяны, сеў на зямлю, абаперся спінай. 

- Жывы?– адзінае вока следчага сувора пазірала са складак скуры. 

- Як бачыце,– варухнуў пабітымі вуснамі юнак.– Яшчэ будзем? 

- А як жа. Хлопцы толькі разагрэліся,– Куль кінуў яму кароткі 

тонкі брусок.– Трымай “нож”. У вочы не біць. 

Першым ізноў быў той, што напаў ззаду. Лемантар хутка пайшоў па 

колы, стараючыся адначасова сачыць і за тымі, хто нібыта адпачываў. 

Яму падалося, што супернік адкрыўся. Маланкай кінуўся малады князь, 

заносячы “нож”, але спераду нікога не апынулася, а правая рука нібы 

трапіла ў ціскі, выкруцілася за спіну. Лемантар праз боль разагнуўся, 

хацеў скінуць са спіны нахабніка, але той толькі націснуў на плячо, і 

пякучы боль у руцэ прымусіў сагнуцца, падпарадкавацца... 



Мужчыны віншавалі пераможцу, але Куль загадаў працягваць. 

Ізноў нож у руцэ, выпад... Ізноў выкручаная рука. Лемантар зразумеў, 

што трапляе на добра адпрацаваны прыём. 

- Апошняя атака, потым наступны,– папярэдзіў сяржант. Лемантар 

скочыў, як і ў мінулы раз, толькі нож у апошнюю хвіліну перакінуў у 

левую руку і, адчуўшы на правай захоп, ударыў левай – не ў галаву, не ў 

грудзі, а па пальцах. Захоп аслабеў, і вось тады доўгая рука ўсадзіла 

“нож” над ключыцай – проста ў аснаванне шыі, разадраўшы да крыві 

скуру. 

Наступны кінуўся моўчкі, павіс на руцэ з нажом. Але выкруціць не 

паспеў: вольная правая рука стрэліла ў нос. Схапіўшы суперніка як 

жывы шчыт, Лемантар збіў ім з ног чарговага байца, які спяшаў на 

дапамогу, але на плячах ужо віселі двое, адзін ударыў па патыліцы, у 

вачах успыхнула і згасла. 

- Што ты робіш, ідыёт!– Прыгожы вылаяўся.– Гэтай машыне для 

забойстваў варта яшчэ мазгі адбіць. Гэй, княжа, прачынайся. Чуеш мяне? 

- Чую,– праз шум у вушах усе гукі сталі ціхія. Але ў вачах 

праяснела. І Лемантар без ніякага папярэджання, ледзьве ўстаўшы з 

зямлі, з усіх сіл ударыў у сківіцу таго, хто хвіліну таму вырубіў яго. 

Мужчына кульмігнуўся на дол і застаўся ляжаць непрытомны. Але 

астатнія наваліліся разам, і колькасць зрабіла сваё. 

- Гэта я вінаваты. Я яму дазволіў рабіць усё, што толькі можа,– 

Куль знакам паказаў, каб хлопца адпусцілі. Той выпрастаўся, на галаву 

вышэйшы за самых высокіх з іх. Шум у вушах праходзіў. Збіты з ног 

паварушыўся, сеў. 

- Дзядзьку, прабачце, не разлічыў,– юнак паправіў разадраную 

куртку. З пяці гузікаў тры былі выдраныя “з мясам”. Павярнуўся, зірнуў 

на Прыгожага. 

- Гэта табе не лямпачкі ўкручваць, – прыгадаў той.– Што скажаце, 

хлопцы? Падыходзіць ён вам? 

- Шалёны,– той, што атрымаў у сківіцу, нарэшце падняўся на ногі. 

- Апантаны, як ёсць вар’ят. Здаровы, чорт. Б’е – не выбірае. 

Спрытны, халера,– выказваліся патрульныя. І вынеслі дружны вердыкт: 

– Тое, што трэба. 

- А Вярхоўны Суддзя што скажа?– раптам прыгадаў Куль. 

- А што яму казаць? Не яго ж б’юць,– Лемантар не хацеў, каб брат 

ведаў. Але разумеў, што схаваць гэта не атрымаецца.  

- Зробім так. Я сам зайду да суддзі. Падпіша дазвол – пытанняў не 

будзе. Не – значыць, не,– Прыгожы пакаціў прэч.– Працягвайце. 

- Сталі ў пары,– Куль ляпнуў хлопца па плячы.– Ты са мной. 

 

 

3. 



Зэ вярнуўся з кірмаша злы і змрочны. А і эС і так, і гэтак распытвалі 

яго, але кухар толькі зыркаў вачыма ў іх бок і нешта неразборліва 

бурчаў. 

- Выпі гарбаты,– пакаёўка эМ пераняла некаторыя звычкі сваёй 

гаспадыні, якая ўмела улагодзіць і самога князя Зборніка. Зэ яшчэ трохі 

пабурчаў, але пасля гарбаты паспакайнеў. 

- Увесь Слоўнік пра нашую князёўну пляткарыць. На кожным 

рагу, хоць з хаты не выходзь. Басота, гарадская варта, гандляркі – нібыта 

іншай тэмы няма. Суддзя наш уночы некалькі злодзеяў у турму засадзіў, 

дык нават гэта ім не тэма. 

- А што кажуць-та?– ахнула эС. 

- А тое, што блыталася нашая дзяўчына з дамушнікам, а потым і з 

сябрамі ягонымі, а той дамушнік яе выгнаў, і што дзіця ў яе будзе 

невядома ад каго, таму і злодзей гэты з ёй справы мець не хоча.  

- Хоць бы князь Зборнік нічога такога не пачуў!– ахнула эМ.– А 

раптам праўда? 

- Што ты вярзеш,– напусцілася эС на сяброўку.– Калі гэта плёткі 

праўдай былі? 

- А ты сама ведаеш, што князёўна ў шынку з нейкім прайдзісветам 

сустракалася. І дахаты толькі ўночы вярнулася. А ты ведала, куды яна 

хадзіла?– баранілася эМ. 

- Пайду шклянкі купляць,– уздыхнуў А.– Калі князь пра тое 

даведаецца, пэўна, адным наборам не абмяжуецца. Куплю два. 

А выбег з дому. Крама “Посуд” на вуліцы П была зачыненая. 

Шкляр на вуліцы Ш параіў літары звярнуцца ў гаспадарчую краму на Г, 

на іншым баку горада. 

А пабег туды. Дарогай ён дагнаў вялікі вазок з прыгожым гербам. 

Літара Б, што сядзела на задняй падножцы, махнула яму рукой, маўляў, 

сядай і ты, пад’едзь. 

– Дзякую, шаноўны,– А ўладкаваўся на падножцы.– І чый жа гэта 

гасцінны экіпаж? 

– Самога лорда Карла Біядара. Мяне нанялі суправаджаць ягоную 

сястру, ледзі Клару, пакуль яна наведвае Слоўнік. 

– Сястра адна? – імя Біядара толькі ўчора згадвалася ў доме суддзі, 

А насцярожыўся. 

– З сынам, Глогам Верасам Біядарам. Кажуць, жаніць яго 

прыехалі,– Бэ хіхікнуў.– А нявеста не дачакалася, звязалася з нейкім 

прахвостам, і далёка ў іх гэта ўсё зайшло.  

– Дык, пэўна, вяселле разладзіцца?– з трывогай спытаў А.– 

Псаваная нявеста лордам не трэба? 

– А іх не зразумееш. Сам жаніх дык упіраецца, а ледзі Клара ўсё 

яму ў вушы ўводзіць, маўляў, нічога страшнага, абы з добрай сям’і. А 

што гуляла дзеўка – дык і ты зможаш не саромецца, яна скандалу не 

зробіць, раз сама такая. Будзе ціха сядзець, бо хто яшчэ такую возьме. 

– Што ж гэта за подласць такая!– усклікнуў А.– Гэтакая іхная ласка! 



– Не крычы. І адно не мёд, і другое не рэдзька. Пад’ехаў крыху – 

ідзі сабе. Ды глядзі, не балтай лішняга,– Бэ пагразіў яму пальцам. А 

саскочыў і агледзеўся. Ён быў ужо насупраць вуліцы Г. Да гаспадарчай 

крамы было рукой дастаць. 

 

4. 

- Чаго ты гэтак рана?– Макар яшчэ і не думаў запраўляць ложкі, са 

стала таксама не прыбраў, але Аркуш нічога не меў супраць: прыхапіў з 

талеркі акрайчык хлеба і плюхнуўся ў ложак, ледзьве скінуўшы чаравікі. 

- Захварэў?– Макар памацаў лоб князя.– Тэмпературы нібыта 

няма. Што з табой? 

- Галава баліць. Дай вады,– Аркуш заплюшчыўся. Святло, гук, 

дотык – усё яму давалася ў знакі. 

- Па лекара схадзіць? Пад’есці хочаш? Акно адчыніць? 

Распрануцца дапамагчы?– пакуль Аркуш выпіў паўшклянкі вады, малы 

задаў з дзясятак пытанняў. 

- Сысці і даць мне паспаць,– адрэзаў князь. Макар уздыхнуў, але 

без лішніх слоў выйшаў з хаты. 

- Апраніся!– крыкнуў наўздагон Аркуш, але толькі дзверы ляпнулі 

ў адказ. 

Сон то падступаў да яго, то адступаў, дрымота змянялася цмянымі 

мроямі. Малады князь круціўся з боку на бок. Яго не адпускала 

адчуванне ўважлівага погляду. Нават праз дрымоту мроіліся чыесьці 

вочы. Аркуш расплюшчыўся. Адчуванне не знікала. 

- Вар’яцтва нейкае. 

Ён уважліва агледзеў пакой, зірнуў на вокны – нікога. І раптам 

натыркнуўся вачыма на цмока. Пачвара глязела проста на яго. Аркуш 

падняўся, прайшоўся па пакоі ў адзін бок, у другі. Пагляд па-ранейшаму 

быў скіраваны на яго. 

- Дружа, у цябе едзе дах,– сам сабе зазначыў малады суддзя і 

схваўся пад коўдру.  

Ён нарэшце заснуў. Цмок неадрыўна глядзеў на яго.  

На ганку пачуліся асцярожныя крокі.  

- Адчынена,– прашаптаў нехта.– Заходзь, ён у гэты час у судзе, а 

меншыя сышлі, я бачыў. Пашарым па кутах. 

Дзверы ледзьве чутна рыпнулі. На парозе ўзнік маладзён са шнарам 

на ілбе. Убачыўшы суддзю на ложку, спачатку адступіў, але тут жа злая 

ўсмешка перакрывіа ягоны твар.  

- А вось і ён. Нечаканая ўдача! Спіць Жабрацкі суддзя, ды болей не 

прачнецца. 

- Не чапай яго, ён жа вялікакняскага роду! – спалохана зашаптаў 

другі, старэйшы. 

- А мне пляваць! Кроў ва ўсіх адна. Уздыхнем вальней, калі яго не 

будзе. Колькі нашых палавіў! Сяму-таму волі ўжо і не пабачыць! 

Расквітаюся… 



Бліснуў нож. Левая рука асцярожна ссунула коўдру. Аркуш 

расплюшчыў вочы, убачыў незнаёмца, а той тут жа заціснуў яму рот, і 

раней, чым князь паспрабаваў вывернуцца, ударыў нажом. 

Аркуш адчуў, што час амаль спыніўся. Ён глядзеў на нож, што 

апускаўся яму ў грудзі, і раптам агнiсты сполах накрыў яго, твар апякло, 

валасы затрашчалі, незнаёмец знік, а нож з аплаўленай ручкай і 

пацямнелым лязом упаў на коўдру.  

Князь ускочыў на ногі. Крык і таропкія крокі прэч з ганка прымусілі 

яго падбегчы да вакна, але разгледзець, хто завітаў да яго на двор, 

Аркуш не паспеў. Басанож бегчы на двор не хацелася.  

У пакоі злёгку патыхала паленай поўсцю. Князь памацаў валасы 

над ілбом. Канцы іх скруціліся ад агню і абсыпаліся пад пальцамі. Са 

сцяны ўважліва глядзеў цмок. 

– Гэта ты. Я ведаю, гэта ты,– задыхаючыся, прамовіў князь.– Ты 

ўратаваў мяне і спапяліў злыдня. Дзякуй. 

“Адплаці мне дабром за дабро!” – пачулася ў галаве. Аркуш 

страсянуў галавой. Адчуванне было не з прыемных. 

- Я цябе чую, ці гэта ў мяне шарыкі за ролікі заскочылі?– Аркуш 

не стаў чакаць адказу, пераступіў босымі нагамі на дыванок пры 

дзверы.– Што я магу дзеля цябе зрабіць? 

“Адпусці на волю.” 

- Навучы, як!– развёў рукамі суддзя.– Я хоць зараз! 

“Вербалайз можа ажыўляць малюнкі...” 

- Якія абазнаныя пайшлі цмокі. Дапусцім, верблайз цябе ажывіць. 

А як ты выйдзеш з хаты?– Аркуш узяў у рукі жэзл. Цмок на сцяне звузіў 

вочы. Князь мог паклясцца ў гэтым, як і ў тым, што па цмокавай шчацэ 

скацілася слязіна.– Выйсці ты выйдзеш, але ж хаты не застанецца. 

“Часссу зуссссім мала...” – роспачна прашаптаў голас у галаве. І 

малады князь скіраваў вербалайз на сцяну.  

- Стань словам Цмок!– ён уявіў сабе напісанае слова. Малюнак 

знік, слова ляжала на падлозе. У галаве раптоўна палягчэла без чужых 

думак.  

- Дык адпусціць цябе, ці не? – уголас падумаў князь.– Жартую. 

Патрывай хвілінку, абуюся. 

На ганку на яго адразу наляцеў вецер. Аркуш акуратна паклаў слова 

на пажоўклую траву, адышоўся. 

- Стань як ёсць! 

Ён добра зрабіў, што не ажывіў цмока ў хаце. Пачвара апынулася 

ўтрая большая за дом. Ад іх прытулка і дроў бы не засталося, трэскі 

адны. Князь закінуў галаву, цмок прыгнуў шыю да зямлі. 

– Перадай свайму сябру, я паляцеў у Звяз Мастацтваў. Некалі 

сустрэнемся! 

– Ага, перадам,– кіўнуў Аркуш, праводзячы поглядам сіне-зялёную 

тушу з ліловым падбрушшам. Цмок хутка знік з далягляда, а князь усё 



стаяў на ветры. Нарэшце адчуў, што яго калоціць.– Во дурань. Яшчэ 

прастыць не хапала...  

Вярнуўшыся ў хату, ён паспрабаваў сагрэцца пад коўдрай. Потым 

перасунуў ложак да самай печы. Але ліхаманка не адпускала.  

 

5. 

Старонка чула, што казалі літары. Княгіня Мантыса падчас абеда не 

прамовіла ні слова, маўчаў і князь Зборнік. Дзяўчына ледзьве 

стрымлівала слёзы: сама вінаватая. Яна не ведала, дзе сябе падзець, не 

хацелася ні чытаць, ні вязаць-вышываць. Служанка эС хадзіла ценем і 

ўпотай уздыхала. Гэта было невыносна. Старонка хацела хоць на кароткі 

час сысці з дому. Але яна сама абяцалася дзядзьку не выходзіць без 

ягонага дазволу. 

- Дзядзечка,– пераняўшы князя ў калідоры, дрыготкім голасам 

пачала яна. –Дзядзечка, можна, я крыху прайдуся? Я недалёка... 

- Да пошты і назад?– нядобра прыжмурыўся княхь. Старонка 

ўспыхнула, апусціла галаву і вярнулася ў пакой. У парозе яе дагналі 

бязлітасныя словы: 

- Рабі як хочаш. Я табе не бацька.  

Яна глядзела ў вакно на двух кабет, што прыстроіліся гандляваць 

семкамі. Тыя, відаць, не звярнулі ўвагі, пад чые вокны селі. 

- Дакладна табе кажу, цяжарная яна. І ад каго – невядома, бо і з 

гэтым Стылам хвастом круціла, і з суддзём маладым яе бачылі, і па 

шынках адна швэндалася. Не дзеўка – аторва, дарма што выглядае на 

анёлка,– бубнела адна. 

- Эх, стары суддзя не глядзіць за ёю, усыпаў бы рэмня як след – 

перастала б хвастом круціць! А цяпер што ж, гадуй байструка... 

- Можа, пазбавіцца. У князёў гэта проста. 

- Ды позна ўжо, жывот на нос лезе. 

Старонка залілася бязгучнымі слязьмі. Нават у яе пакоі дасталі яе 

злыя языкі. Дурныя бабы! Дзяўчына ўявіла сабе, як шэпчацца ўвесь 

горад за спінамі дзядзькі ды цёткі. Не дзіва, што тыя маўчаць з ёй: што 

тут скажаш! Абняславіла сябе і ўвесь род. Так грэбліва гэтыя старыя 

порхаўкі казалі пра іх сям’ю...  

Яна адчула, што, калі застанецца ў пакоі, будзе і далей чуць гэтых 

агідных баб, то звар’яцее і кінецца з імі біцца. Але і выйсці з дома было 

вышэй за яе сілы. Старонка кінулася да цёткі. 

- Цётачка, любая, я ведаю, што расстроіла вас, даруйце,– Старонка 

і на калені бы ўстала, але ў гэтым доме такое было непрынята. Мантыса 

змерыла яе халодным позіркам. 

- Кажы па справе, дарагая. 

Старонка голасна ўсхліпнула. Так ёй і трэба. Пагарда і асуджэнне 

ад самых блізкіх – тое, што яна заслужыла. 

- Цётачка, ці можна ўзяць вазок? Я хачу праехацца... 



- Пешыя шпацыры цябе ўжо не вабяць, ці страшна людзям у вочы 

зірнуць?– Мантыса і не думала змякчацца.– Вазьмі, раз трэба. 

Спадзяюся, вернешся ў прыстойны час. Князю нельга хвалявацца ў 

ягоныя гады. Вазьмі з сабою А. 

- Я нядоўга, абяцаю,– князёўна выскачыла з пакоя.– Зэ, пакліч А, 

хай закладае вазок. 

- Сёння золка, апраніцеся, князёўна,– параіла эМ.– А то, як 

давядзецца лекара запрашаць, а потым высветліцца, што не нарадзілі вы, 

дык скажуць, што спарон рабілі… 

- Замаўчы хоць ты!– усклікнула князёўна і зарыдала. 

- Вазок гатовы, вышамосць, А чакае,– далажыў Зэ. Старонка 

схапіла паліто і кінулася прэч з дому. 

 

 

ГЛАВА ТРЫНАЦЦАТАЯ. 

1. 

Лемантар не адразу пайшоў дамоў. Хлопцы з Варты далі яму нейкі 

сродак, які зутка залечваў сінякі. Але “хутка” абазначала некалькі гадзін, 

і, змазаўшы пабоі, юнак пайшоў бадзяцца па горадзе, чакаючы, пакуль 

цуда-сродак прывядзе яго ў звычайны выгляд. Сінякі балелі, ссадзіны 

пякло, страўнік падводзіла з голаду, і настрой у маладога князя быў 

абсалютна адпаведны. 

- Княжа Лемантару!– пачуў ён за плячыма. Вось толькі кузіны 

Старонкі яму не хапала. Але вазок князя Зборніка ўжо параўняўся з ім.– 

Сядайце, княжа, я падвязу вас... 

- Я бадзяюся без пэўнай мэты, мяне нікуды не трэба падвозіць,– 

шчыра папярэдзіў юнак, імкнучыся, тым не менш, казаць ветліва. 

- Вельмі добра, мы можам пабадзяцца разам,– усхліпнула 

князёўна.– Прашу вас, кузэне... 

- Добра. Паедзем,– Лемантар забраўся ў вазок. Старонка забілася ў 

кут, хоць месца хапала, і старанна адварочвала твар. Юнак уладкаваўся з 

іншага боку, ля самай дзверы. Гледзячы па руках, сродак сапраўды быў 

моцны: дробныя ссадзіны зніклі, сінякі пабляднелі. Яшчэ б пад’есці хоць 

чаго...  

Чарговы ўсхліп у куце сцебануў па ім. 

- Кузіна, вы паклікалі мяне, пэўна, вам трэба дапамога? Скажыце, 

чым я магу дапамагчы?– Лемантар успомніў слёзы Нотасоль. Было ў іх 

адчаі нешта агульнае. Ці гэта ўсе дзяўчаты аматаркі паплакаць? 

Старонка, засмучаная, няшчасная, павярнулася да юнака. 

- Мне ніхто не дапаможа. Але, прашу вас, пабудзьце са мной хоць 

трохі, княжа. Дома са мной ніхто нават не размаўляе... Дзядзька і 

цётачка так моцна перажываюць з-за мяне... Напэўна, усім будзе лепей, 

калі я з’еду ў Фаўну-Флору... 

- А вы хочаце з’ехаць?– хлопец глядзеў на яе сур’ёзна, спагадліва. 

- Не ведаю.  



- Тады пачакайце, падумайце,– параіў Лемантар.– Калі ўсё кідаеш 

і бяжыш, потым бывае няёмка і сорамна за неабдуманы крок, калі 

вяртаешся. 

Ён казаў пра ўласны досвед, але гэта супала з яе думкамі настолькі, 

што дзяўчына перастала плакаць. 

- Дык вы лічыце, варта пачакаць, можа, усё наладзіцца? 

- Калі нічога тэрміновага няма, вядома, пачакайце. Мяняецца 

надвор’е, і настрой блізкіх людзей мяняецца. Каб я кожны раз, як у 

Аркуша няма настрою са мной гаварыць, збягаў у Пісьменск... Я б толькі 

і жыў у дарозе,– пасміхнуўся ён. Старонка дастала насоўку і ў чарговы 

раз прамакнула слёзы. 

- Вы ўсім так добра раіце? 

- Не, вы першая,– прызнаўся Лемантар.–  Мае парады асабліва 

нікому не трэба. Наўкола ўсе разумнейшыя ды больш дасведчаныя, ім 

мае парады не прыдадуцца. Я не хачу сказаць, што вы дурнейшая за 

мяне. Проста кожны можа разгубіцца, а тады варта параіцца з тым, хто 

спакайнейшы. 

- Вы такі смешны, кузэне,– дзяўчына пасміхнулася.– Дзякуй вам, 

мне сапраўды палягчэла. Падвезці вас дадому? 

- Мы жывем на ўскрайку, глядзіце самі, як час дазваляе,– 

Лемантар пацягнуўся.– Па-праўдзе, я нацягаўся, дык з задавальненнем 

праедуся. 

- А я тым самым змагу вам аддзячыць,– Старонка ўжо забылася на 

слёзы.– А, вязі нас да дома князя. А чаму вы не прыходзіце да нас? 

Кузэн Аркуш не хоча вас браць з сабой? 

- Ды проста я быў іншым заняты,– юнак пачуваўся не ў сваёй 

талерцы пад яе гарэзлівым поглядам. Вось жа гэтыя дзеўкі: толькі што 

раўла ў тры ручаі, а ўжо гатовая цвяліць яго.– Дый Аркуш бывае ў вас не 

так часта. Хоць яму вельмі падабаецца ў вас. 

- Вы ўсім людзям кажаце толькі прыемнае?– дзяўчына мімаходзь 

зірнула ў маленькае люстэрка, паправіла валасы. 

- Я звычайна кажу тое, што думаю. Аркуш мяне цвеліць, а мне 

падаецца, так зручней, чым падрабляцца,– Лемантар паглядзеў за 

вакно.– А вы як лічыце? 

- Не пагаджуся з вамі. Менавіта падрабляцца зручней. Калі ўсе пра 

цябе думаюць так, як табе трэба, ты можаш рабіць усё, што хочаш – 

ніхто і не падумае на цябе,– дзяўчына хітра паглядала на кузэна, а той 

спрабаваў зразумець, шчыра яна кажа ці пацвельвае зноў. 

- А навошта рабіць тое, чаго давядзецца саромецца?– так і не 

зразумеўшы, выдурняецца яна ці не, юнак адказаў усур’ёз.– Гэта 

няправільна – значыць, так не трэба паступаць. Хіба не? Бо рэпутацыя, 

тым больш, несапраўдная, не можа прыкрываць бясконца. Куды лепей 

мець чыстае сумленне. 



- Але бывае так, што сумленне чыстае, нічога кепскага не зрабіў – 

а ўсе думаюць, што зрабіў, і асуджаюць, і нічога не дакажаш!– 

усклікнула князёўна. 

- Ведаю. Калі мяне забралі ў пастарунак, я не быў вінаваты ні ў 

чым. Але апраўдацца не мог. Князь Зборнік мяне тады выручыў. Можа, 

вам трэба пагаварыць з ім? А я магу пайсці з вамі, падтрымаць вас,– 

сінія вочы глядзелі сур’ёзна, голас, шчыры і пранікнёны, гучаў так 

упэўнена… Але яна вагалася. 

– Урэшце, менавіта ягонае меркаванне для вас важна. Мы можам 

проста зараз паклікаць яго да нас, ён ідзе наперадзе па тым баку вуліцы. 

Рашайцеся, кузіна. Схадзіць па яго? 

Яна толькі кіўнула.  

Лемантар дагнаў дзядзьку ў тры крокі. Дарогай, зірнуўшы ў 

вітрыну, пераканаўся, што сінякоў на твары ўжо няма. Добра. Бо, 

пасвяціўшы “ліхтаром”, потым патомнага князя не пераканаеш, што не 

аматар біцца без нагоды. 

– Дабрыдзень, княжа... 

Зборнік азірнуўся на яго, адным поглядам ацаніў выдраныя гузікі, 

адарваны кішэнь і падсохлыя плямы бруду. 

- Трэба дапамога, братаніч? 

- Не, са мной усё добра,– Лемантар усвядоміў, што выгляд ягоны 

не адпавядае ролі парламенцёра, але адступаць было позна. 

- Кузіна Старонка прапанавала мяне падвезці. Я не ведаю, што з ёй 

здарылася. Але яна не лічыць сябе вінаватай і хоча вам усё патлумачыць. 

Прашу вас, як чалавека мудрага... 

- Язык у цябе падвешаны, як след, хоць адразу гэтага і не 

пазнаць,– абарваў яго князь.– Дзе тая прынцэса? Усё ж рызыкнула на 

вуліцу паказацца? 

- Ваш вазок ззаду,– падказаў малады князь. 

- Раз ты не ведаеш, пра што гаворка, відаць, твая прысутнасць 

неабавязковая,– стары суддзя глядзеў сувора.– Ідзі дамоў, пачысціся. 

Князь не мусіць бадзяцца па горадзе ў такім выглядзе. Прывітанне 

брату. 

- Я абяцаў ёй сваю падтрымку,– Лемантар не крануўся з месца. 

- А я абяцаю табе, што гэтага не спатрэбіцца,– адрэзаў Зборнік і 

рашуча скіраваўся да вазка. Але Лемантар рушыў за ім следам. 

- Князёўна, мне пачакаць вас?– спытаў цераз плечы князя. 

- Не, кузэн, я вельмі вам удзячная, і прабачце, што не ... 

- Да пабачэння, княжа Зборніку, кузіна,– не даслухаўшы, малады 

князь збочыў у завулак. Да Слабады Часцінак было нейкіх паўгадзіны 

хуткай хады.                                                             

 

2. 



- А дзе Цмок?– разгублена спытаў Макар. На фарбаванай сцяне 

застаўся толькь цмяны, невыразны абрыс, нібыта карціну зафарбавалі 

тонкім пластом бяліл.  

- Малы, я не вінаваты,– Аркуш адчуў, што і галавы падняць не 

можа. Усё плыло ў гарачым тумане. 

- Эх ты,– толькі і сказаў хлопец, забраў з падваконня кактус і 

схаваўся ў бакоўцы. Князь не меў сіл нават паклікаць яго. Заставалася 

чакаць, што прыйдзе Лемантар або Мсціслаў. 

Лемантар неўзабаве з’явіўся. Цудоўны сродак не толькі звёў сінякі, 

але і надаў яму пругкай энергіі. Толькі есці хацелася проста шалёна. 

- Макар, ёсць перакусіць?– весела крыкнуў ён з парога. 

- Прыгатуеш – будзе,– агрызнуўся малы. Ён скурчыўся на ложку 

Мсціслава. 

- Братка, вады дай,– папрасіў Аркуш. Лемантар толькі зараз 

заўважыў яго. 

- Трымай. Падняць цябе?– можа, гэта рукі з вуліцы былі халодныя, 

а можа, тэмпература была шалёна высокай, але брат быў гарачы як 

печка.– Аркуш, я паклічу лекара. Табе зусім кепска. 

- Падкладзі падушку… вышэй,– цяжка дыхаючы, папрасіў 

Аркуш.– Што… Макар робіць? Дзьмецца на мяне з-за Цмока? Пакліч... 

сюды. 

Але Макар нічога і чуць не хацеў. Лемантар махнуў рукой і пабег 

па лекара эЛ. Не паспеў сысці з ганка, як убачыў Мсціслава. Той 

цягнуўся, апусціўшы галаву, падняў у вітанні руку і прасунуўся паўз 

сябра. 

- Дружа, Аркуш захварэў. Запалі ў печы, я па лекара,– кінуў на 

хаду юнак і пабег на вуліцу эЛ. 

Мсціслаў пераступіў парог, паклаў флейту на зэдлік і пайшоў па 

дровы. Прынёс ахапак, другі, старанна хаваючы твар ад Аркуша, які не 

меў сіл паварушыцца. Нарэшце сеў ля печы, распаліў агонь, і так і 

застаўся сядзець бокам да агню. Макар прысеў насупраць. 

- Ён цмока зафарбаваў,– паскардзіўся сябру шэптам. Але князь 

быў блізка і чуў.  

- Ён галавы падняць не можа, якое там фарбаваць,– ціха і нібыта 

скрозь зубы адказаў Цярэшка. 

- Не, гэта ён. Яму адразу не спадабалася... Сам мяне адаслаў і 

зафарбаваў,– упарціўся малы. 

- А дзе сляды? На падлозе ні кроплі,– Мсціслаў паклаў руку на 

плячо сябру.– І фарбу мы ўсю змалявалі тады. І пэндзлі выкінулі, каб не 

вазіцца. А галоўнае, не стаў бы ён гэта рабіць. Аркуш не такі. 

- Дык што ён, сам паляцеў?– ужо не хаваючыся, усклікнуў 

Макар.– Намаляваныя цмокі не аджываюць! 

- Хто табе сказаў?– Мсціслаў голасу не падвышаў, таму Аркуш 

праз жар ледзьве разбіраў, што той кажа.– У кніжках шмат ёсць гісторый 

пра малюнкі, якія аджылі і дзейнічалі, як сапраўдныя людзі ці жывёлы. 



- І ты такое бачыў?– Макар усё яшчэ не верыў. 

- Словы робяцца рэчамі, чаму малюнкі не могуць? Лічы, тое самае. 

- Дык я дарма на яго нагаварыў?– несправядлівасць расстроіла 

Макара горш за знікненне цмока.– Аркуш, прабач. Хочаш гарбаты? 

- Хоча гарбаты, і паболей, але спачатку я яго пагляджу!– худы 

цыбаты эЛ падбег да ложка. Лемантар застаўся ў парозе. 

- Расшпіліце кашулю, пане суддзя,– эЛ прыклаў да грудзей князя 

стэтаскоп, паслухаў.– Пакашляйце... Справы някепскія, запалення няма. 

Але ляжаць і піць цёплае, піць цёплае і ляжаць. Панове, у печы паліць як 

след, карміць супам, і мяса каб болей еў. На вуліцы А добрая аптэка, 

купіць таблеткі стопгрып і прымаць па дзве тройчы на дзень 10 дзён. 

Горла паласкаць адварам рамонкаў, калі пачнецца кашаль – 

адхаркваючыя купіце. За візіт з вас 1 рубель, па-суседзку. Звычайна бяру 

два. 

- Пане лекару, гляньце вунь таго хлопца з фінгалам,– сіплым 

голасам папрасіў Аркуш.– Дамо два рублі. 

Мсціслаў павярнуўся да сябра. Ва ўсю левую шчаку расплыўся 

агромны сіняк. 

- Адкуль ты даведаўся... 

- Люстэрка,– адказаў Аркуш. І прыкрыў гарачыя вочы. 

Тонкія пальцы лекара прамацалі косткі. Нешта хрупнула, хлопец 

здрыгануўся ад болю. 

- Разяўся,– загадаў декар. Але Мсціслаў не змог развесці пашчэнкі 

і на палец – востры боль і нейкая перашкода не давалі. 

- Скулу яму зварацілі. Трэба аперацыя. Пад наркозам. У шпіталі на 

вуліцы Ш дзяжурныя лекары працуюць. Колькі бяруць, не ведаю. Але 

рабіць трэба, бо рот сам не адкрыецца. Дык дзе мае 2 рублі?– павярнуўся 

эЛ да Лемантара. Той разлічыўся, прапусціў лекара і прычыніў дзверы. 

- Дзе ўхітрыўся?– спытаў ён. Аркуш расплюшчыўся і схіліў галаву 

набок, далучаючыся да пытання. 

- На вяселлі граў. Бойка пачалася, не агледзеўся, як мне 

прыляцела. Упаў, флейту папсаваў,– Мсціслаў адчуў, як па шчацэ 

пабегла сляза, але выціраць не стаў – твар было страшна крануць. 

- Браце, бяры ўсё грошы, што ёсць, ідзіце ў шпіталь,– загадаў 

Аркуш Лемантару. Той выграб са скарбонкі ўсё да капейчыны, ссыпаў у 

кішэнь. 

- Апранайся, Мсціславе. Хадзем. Макару, ты хацеў зрабіць 

Аркушу гарбаты і падкінуць у печ. 

 

3. 

- Пан Зубовіч!– у пакой адпачынку зазірнула санітарка.– Да вас 

хлопчыка прывялі з паламанай скулай. Просяць аперацыю зрабіць. 

- Хто прывёў?– Зубовіч ведаў гэтых начных візіцёраў. Хлопчык 

ізноў апынецца бамбізам трыццаці год нападпітку, а прывядзе яго 



гістэрычная мамаша ці жонка, і спачатку будзе крычаць “зрабіце ўсё, 

што можаце”, а потым пагражаць судом за непамерныя кошты. 

- Таксама хлопчык, большы. Брат, напэўна,– санітарка Марыся 

выбегла. Зубовіч выйшаў у калідор. Малы з сіняком ва ўсю шчаку 

туліўся да здаравеннага бамбізы са знакам на паўтвары. 

- Добры вечар,– ціха павітаўся бальшун.– Паглядзіце яго, калі 

ласка. Нам сказалі, трэба аперацыя. 

- Хто сказаў?– буркнуў лекар.  

- Лекар з вуліцы Л. Літара эЛ. 

- Хай бы і лячыў вас, такі разумнік,– Зубовіч ужо марыў пайсці 

дахаты.– Такая аперацыя каштуе трыццаць рублёў. 

- У нас толькі дзесяць,– высокі хлопец прыкусіў губу.– Можа, 

можна потым прынесці? 

- Што, ноч няўдалая? Нарабаваў мала?– Зубовіч змерыў яго 

пагардлівым позіркам.– Адзін толькі наркоз каштуе пятнаццаць рублёў. 

І я бясплатна працаваць не буду. 

- Пане Зубовічу, на хвіліначку,– паклікала Марыся. І зашаптала: – 

Я гэтага хлопчыка бачыла, ён на флейце грае. 

- А я на барабанах. Што з таго?– паціснуў плячыма Зубовіч. 

- А большага я адзін раз бачыла ля вашага дома. Памятяеце, Лесь 

не мог з дрэва злезці, і нейкі арыштант яго зняў? Вось гэты, дакладна. 

Толькі тады лысы быў зусім. Ды па ім відно, што нядаўна галаву галіў, 

не аброс яшчэ. 

- Дакладна ён?– але ўсё сыходзілася з тым, што чуў ён ад сына. 

Зубовіч вярнуўся ў кабінет. 

- Халера з табой, давай пятнаццаць рублёў. Ты майму хлопцу 

дапамог, я твайму дапамагу. 

Большы нахіліўся да меншага, нешта спытаў, паказваючы на аб’яву 

на дзверы. 

- Можна здаць кроў, заплоцяць пяць рублёў,– скрозь зубы адказаў 

малы. Вялікі павярнуўся да Марысі. 

- А дзе здаць кроў? 

- А вунь там, у канцы калідора,– зычліва пасміхнулася Марыся.– 

Ты, малы, пасядзі тут. 

- Пан лекар, вось грошы, яшчэ пяць зараз прынясу,– юнак рашуча 

рушыў у канец калідора. 

- Хадзем, малы,– паклікаў Зубовіч.– Гэй, Спячка, дзе ты ёсць? 

Кароткі наркоз трэба. 

- Іду!– вялікі, як мядзведзь, анэстэзіёлаг выйшаў са свайго 

катуха.– Гэты? 

- Гэты. 

- Скідай куртку, кашулю, лезь на стол. Зуба, колькі табе часу 

трэба? 

- Дзве хвіліны. Пачакай, збяру на стол. Як на тое, адпусціў Лёлю 

раней. 



Зубовіч з грукатам кінуў на столік кручок, прылады для накладання 

швоў, скальпель. Малы трывожна цікаваў за ім. Спячка ўзяў ягоную 

руку. 

- Кулак зацісні. 

Ігла ўвайшла пад скуру, белая вадкасць пайшла ў вену. Хлопец 

пазяхнуў і заплюшчыўся. Рука аслабла. 

- Можна, Зуба.  

- Паехалі,– Зубовіч мазнуў шчаку спіртам і ўзяў скальпель. 

Дзесьці пачуўся грукат, лязг, таропка зацокалі абцасы. 

- Пане Спячынскі, на калідоры хлопцу зблажэла,– Марыся тут жа 

знікла. 

- Пайду, зірну,– Спячка выйшаў і доўга не вяртаўся. Зубовіч 

падчапіў костку кручком, падцягнуў, выйшаў з раны, наклаў швы, 

наклеіў пластыр, а калега ўсё не вяртаўся. Хлопец на стале заварушыўся, 

пацягнуў рукі да твару. 

- Ляжы,– прыкрыкнуў лекар.  

Малы апусціў руку і паспрабаваў сесці. Зубовіч прыціснуў яго да 

каталкі.  

- Дзе гэты мядзведзь? Гэй, Спячка! 

- Тут я,– калега вярнуўся не адзін. З ім зайшоў той самы хлопец. 

- І не выдумляйце, княжа. Я бачу, што вам гэтыя грошы не лішнія. 

Тату вашаму прывітанне ад лекара Спячынскага. Зубовіч, якія твае 

рэкамендацыі? 

- Холад прыкладаць, на гэтым баку тыдзень не спаць. Швы праз 

тыдзень зняць. А, ён флейтыст. Месяц не граць. Запомніш? 

-  Запомню,– кіўнуў юнак.– Дзякуй вам вялікі, брат бацьку днямі 

напіша. Мсціславе, як пачуваешся? 

- Ён зараз ачмурэлы, праз гадзінку гэта пройдзе. Вам далёка? 

Падвезці? 

- Не-не, мы дойдзем, тут побач. Вы і так для нас шмат зрабілі. 

Дабранач,– юнак асцярожна ўзяў на рукі хлопца. Спячынскі прытрымаў 

дзверы. 

- Ну і хто ў яго бацька, што мы мусім бясплатна лячыць сяброў 

ягонага сына?– скрывіўся Зубовіч. 

- Валадар Маўляндыі,– адказаў Спячка.– А малы – Ахоўнік 

Летапісу. Як табе? 

- Лухта,– не паверыў Зубовіч. 

- Зуба, я ведаю ягонага бацьку даволі блізка: мае ж старыя ў 

Пісьменску служаць. У школе я на вакацыях штораз там жыў. Адзін 

твар. Як ты наогул даўмеўся паслаць яго здаваць кроў? Пяць рублёў 

дзеля шчасця не хапала? Ён жа непаўналетні і, да таго ж, галод-ны. 

Добра, што толькі столік знёс, падаючы, а галаву не разбіў. 

- Дзеля цябе стараўся,– адмахнуўся Зубовіч.– Прэпарат жа грошай 

каштуе. Дый раней ты за дзякуй наркозы не даваў. А што ён абяцаўся 

напісаць? 



- Прывітанне перадаць. Бывае карысна нагадаць пра сабе моцным 

гэтага свету,– назідальна прамовіў Спячка.- Дый бацька з маці 

парадуюцца. 

 

 



ГЛАВА ЧАТЫРНАЦЦАТАЯ. 

1. 

Сшытак ведаў, ад каго ліст. Нават на канверт глядзець не стаў. 

Разадраў, выцягнуў цыдулкі. На меншай кляновы ліст самотна плаваў у 

лужыне, іншы ляцеў нізка-нізка. Клён на даляглядзе быў амаль нябачны. 

“Халаднее. Трохі маркотна. Сяджу дома. Напішы, як вы там. А.” 

Князю Навуку (раз брат не падпісаў бацьку асобны канверт, дык, 

пэўна, сакрэтаў ад брата не меў) ліст дастаўся даўжэйшы. 

“Вялікі Княжа, прывітанне Вам ад тутэйшага лекара Спячынскага, 

сына нашых Марціна і Агаты. У іх з лекарам Зубовічам невялічкая 

клініка ў Слоўніку. У памяць пра Вашае з ім знаёмства ён не ўзяў з нас 

грошай за візіт (не хвалюйцеся, усе здаровыя). У нас нічога не мяняецца. 

Нават пісаць няма пра што. Бывайце здаровы. Аркуш.” 

Сшытак узяў канверт, каб выкінуць. І застыў. Дзіцячы почырк, такі 

непадобны да стройнага почырка брата, прапоўз праз увесь канверт. 

“Князю Сшытку. Дапамажыце хоць чым.” 

- Туся, так далей працягвацца не можа,– Сшытак узяў кактус у 

рукі.– Урэшце, з гэтым даўно пара скончыць. Патрабаваць лаяльнасці – 

адно. А дыктаваць кожны крок – гэта іншае. Чакай мяне, я хутка 

вярнуся. 

Сшытак адчыніў дзверы кабінета. Пуста. Зазірнуў у спальню. 

Нікога. Бацькі не было ані ў сталоўцы, ані ў стайні. Адшукаўся Валадар 

у пакоі малодшага сына. Седзячы ў крэсле Калька Улятара, Навука 

гартаў кнігу. 

- Маршалку?– сінія вочы сустрэліся з чорнымі. 

- Валадару, я заўтра еду ў Слоўнік,– Сшытак глядзеў змрочна.– 

Вярнуся праз некалькі дзён.  

- Цёпла апранайся,– параіў бацька.– Бяры, будзе хутчэй.  

Сшытак некалькі секунд глядзеў на Сімвалы, не адважваючыся 

працягнуць руку. 

- Не трэба?– здзівіўся Вялікі Князь. 

- Дзякуй,– сын схапіў камяні і схаваў у кішэню. І не ўтрымаўся: – 

Чаму вы перадумалі? 

- Хто – я?– перапытаў Навука. 

- Дабранач, Валадару,– паспешліва адказаў малады князь і 

выскачыў з кабінета. 

- Не перадумаў. Але дачакаўся, пакуль мой сын загаворыць як 

мужчына,– прамармытаў стары і заглыбіўся ў кнігу. 

 

2. 

- Мсціславе, сяді дома,– строга загадаў Аркуш.– Я пастараюся 

доўга не быць, адкажу на лісты і вярнуся. Макар, схадзі па прадукты, 

кансервы згадлі ўжо. Крупы купі, зварым кашу. Брат, ты сёння працуеш? 

- Не працую, з тваёй ласкі, між іншым,– агрызнуўся Лемантар. 



- Браце, вазьміся за кніжкі. Падстаўляць галаву пад кулакі – 

годная справа для таго, каму мазгі ўжо непатрэбныя,– спакойна адпавёў 

суддзя.– Чакай мяне тут. Будзе ахвота – можаш пасячы дровы. Дарэчы, 

нам зменшылі плату на наступны месяц, бо мы – дакладней, вы – 

адрамантавалі пакой. 

- Ура,– абыякава прамовіў Лемантар.– Ты забыўся прыняць лекі. 

- Дзякуй за напамінак,– Аркуш кінуў у рот пігулку і адхлябнуў 

вады.– Убачымся. 

- Я з табой,– Макар ужо нацягнуў куртку.– А вы прыбярыцеся тут, 

лайдакі! 

- Ужо і лайдакі,– заўважыў Лемантар, калі дзверы за братам 

зачыніліся. Мсціслаў уздыхнуў. Сіняк ягоны сышоў дзякаваць таму 

самаму сродку, якім лячылася варта Слоўніка. Швы зняў Аркуш, каб не 

плаціць лекару. Але на душы ўвесь тыдзень было пагана, хоць у пятлю 

палязай.  

Скарыстаўшыся хваробай брата і занятасцю Прыгожага, Лемантар 

схадзіў яшчэ на тры трэніроўкі. Але ўчора зранку начальнік службы 

прапускоў усё ж такі завітаў да суддзі. Таму другі дзень запар юнак 

сядзеў дома. І вось, ужо лайдак. 

- Я вярнуся ў Пісьменск. Тут мне ходу няма, а бацька хоць хлебам 

папракаць не будзе,– Лемантар зірнуў на сябра. Той з разуменнем 

кіўнуў. Але ў вачах была туга. Вядома, Лемантар мог хоць зараз ехаць 

дахаты. А ён... Ці выпусціць яго брама?  

 

3. 

Пасля размовы з пляменніцай князь паспакайнеў. Плёткі – рэч 

непрыемная, але, прынамсі, галоўных глупстваў і неабачлівых крокаў 

Старонка пазбегла. А плёткі... іх проста трэба перачакаць. Але таго, што 

ледзі Клара не адступілася ад ідэі жаніць Глога Вераса на князёўне з 

сумнёўнай рэпутацыяй, Зборнік не разумеў. Увесь ягоны досвед 

падказваў, што шляхетныя сем’і ў такіх выпадках парываюць стасункі, 

адмаўляюцца ад пагадненняў ці, у лепшым выпадку, чакаюць, пакуль 

грамадзкае меркаванне супакоіцца. Але вось ён, ліст ледзі Клары: “Маем 

гонар скарыстацца Вашым ласкавым запрашэннем у сераду па абедзе.” 

Што за гульню вядзе сястра лорда Карла? Навошта падліваць алей у 

агонь і прыцягваць увагу да непрыемнай і няпростай – ледзі Клара гэта 

не магла не ўсведамляць –для Разоркаў сітуацыі? Ці гэта шчырае 

жаданне Глога Вераса, якому ў ягоныя гады ўмоўнасці вышэйшага свету 

нецікавыя? Князь Зборнік губляўся ў здагадках, а гэта было тое, чаго ён 

трываць не мог. 

- Ледзі Клара і Глог Верас сёння будуць у нас,– паведаміў ён 

падчас сняданку княгіні Мантысе.– І па тоне іх ліста я магу меркаваць, 

што іх планы датычна заручынаў не змяніліся. Гэта дзіўна, але нам на 

руку. 



Старонка асцярожна паклала на стол відэлец і, схаваўшы рукі пад 

стол, сціснула кулакі. Толькі гэтага не хапала. Яна не глядзела на 

апекуноў, але тыя спакваля назіралі за ёй. 

- У нашым становішчы адмаўляцца ад такога шанца – не самае 

разумнае,– асцярожна працягваў былы суддзя.– Урэшце, кожны можа 

стаць ахвярай непраўдзівых чутак, і, калі гэта сваечасова высвятляецца – 

усё становіцца на свае месцы. Твае заручыны са старым друідскім родам 

спыняць перасуды… 

Сурвэтка з-пад талеркі дзяўчыны знікла пад сталом, скамечаная 

дрыготкімі пальцамі. Прыкушаныя вусны пабялелі. 

- Мы не збіраемся ціснуць на цябе, дарагая, але варта падумаць 

пра сваю будучыню. Лорд Карл – блізкі сябар вашай сям’і, адзін з 

найуплывовейшых асоб Фаўны-Флоры, сапраўдны друід, моцны маг. 

Ледзі Клара яму мала ў чым саступае. Думаю, Верас узяў ад маці 

лепшае, а дзядзька спрычыніўся да ягонага выхавання як ніхто іншы,– 

Мантыса дакранулася да локця пляменніцы. Тая падняла вочы ад 

некранутай талеркі. 

- Дзядзечка, цётачка, я прынесла вам шмат непрыемнасцяў. Мне 

вельмі хацелася б усё гэта паправіць. Але не ў такі спосаб. Вы можаце 

адаслаць мяне ў Фаўну-Флору, вы можаце выгнаць мяне на вуліцу, але я 

не буду жонкай Глога Вераса Біядара. Лепей засіліцца. 

- Начыталася раманаў!– князь не стрымаўся і так ляпнуў па стале, 

што дзве талеркі апынуліся на падлозе.– Ты думаеш, што вярзеш? Я 

лепей сам цябе заб’ю! Хай я буду вар’ят і злодзей, але нават гэта меншая 

ганьба за дзеўку-самагубцу. Ты пра свайго бацьку падумала, гэтак 

кажучы? Маці цябе нараджала! Ты народзіш, дык зразумееш, чаго дзеці 

мамам сваім каштуюць. Я табе мазгі на месца пастаўлю, не пагляджу, 

што дзеўка! 

- Зборнічак, табе шкодна хвалявацца,– княгіня Мантыса бачыла, 

што пагрозы мужа зусім не кранаюць пляменніцу. І гэта яе насцярожыла 

больш за ўсё.– Старонка, мы ведаем, што ты нас любіш, а ты – што мы 

любім цябе. І мы на тваім баку. Але нам не ўсё зразумела...  

- Тады распытайце нашых літар!– усклікнула дзяўчына і, чарговы 

раз заліўшыся слязьмі, выбегла з-за стала. 

Князь Зборнік павярнуўся да пакаёўкі эМ, якая стала бялейшай за 

свой хвартушок і пралепятала: 

- Спытайце ў А, гаспадару... Я паклічу яго... 

А прыбег сам, відаць, словы князёўны даляцелі да ягоных вушэй. 

– Гаспадару, князёўна ні ў чым не вінаватая. Дазвольце вам 

расказаць. Я не рашаўся ўмешвацца ў людскія справы... 

– Супакойся і кажы па парадку,– загадаў князь. А пераказаў пачутае 

ад Бэ. 

– Калі яны так ставяцца да нашай сям’і зараз, баюся думаць, што 

пачнецца па вяселлі,– задумліва прамовіла княгіня.– Не хвалюйся, А, ты 



ўсё правільна зрабіў. Мы ўдзячныя табе. Прынясі князю сардэчныя 

кроплі. Дарагі, не маўчы, кажы, што думаеш. 

– Не турбуйся, галубка мая, я ў парадку. І, па шчырасці, не асабліва 

здзіўлены пачутым. Клара ўсю дарогу ідзе напралом дзеля сына, Карл 

Біядар апантаны ідэяй парадніцца з Фаліянтам, і, калі юнаму Глогу 

Верасу задурылі галаву, то нашая Старонка пры сваім розуме, і яна не 

сірата бязродная, яе ёсць каму абараніць,– стары суддзя падняўся, 

падышоў да пакоя пляменніцы. Моцны голас ягоны лёгка было пачуць і 

за дзвярыма. 

– Перапранешся ў лепшы строй, выйдзеш да іх і скажаш сваё 

рашэнне. І гэта будзе апошні раз, калі яны пераступяць парог нашага 

дома. Толькі зрабі ласку, трымайся як належыць князёўне самай старой 

краіны кніжнага свету! Зэ, ці доўга мне чакаць нажы? 

– Нясу, вашамосць!– Зэ схапіў пояс з нажамі і падбег да князя. 

 

 



ГЛАВА ПЯТНАЦЦАТАЯ 

1. 

- Бутрыме, я маю да вас вельмі далікатную справу,– княгіня 

Мантыса амаль нікога не запрашала ў свой пакой, Бутрым пераступаў 

гэты парог толькі двойчы за ўвесь час іхнага знаёмства. І вось зараз ён 

сядзеў на старамодным крэсле з высокай спінкай, а княгіня хадзіла па 

пакоі, зрэдку паварочваючы твар у ягоны бок, і гаварыла: 

- Нашая сям’я трапіла ў непрыемную сітуацыю праз неабачлівасць 

князёўны. Чуткі і перасуды не маюць пад сабой рэальнай глебы, што, 

вядома, мы не збіраемся нікому даказваць. Зробленага не вернеш, але 

нам непатрэбны лішні скандал і новы віток плётак. Нам трэба законная 

нагода адмовіць ледзі Клары і Глогу Верасу, такая, каб і мы, і яны маглі 

захаваць твар, а чуткі і пагалоскі былі на нашую карысць. Мы не 

зацікаўленыя ў шлюбе Старонкі з Глогам Верасам, але патомны князь 

Фаліянт, напэўна, лічыць Біядара добрай партыяй. Мы не можам 

дапусціць унутрысямейнага разладу. Адмовіць Біядарам князь Зборнік 

не можа, бо не з’яўляецца апекуном Старонкі, а яе бацькі выказаліся за 

шлюб. Мне патрэбны ваш востры розум і жыццёвы досвед. Вы 

дапамагалі князю выходзіць з найскладанейшых сітуацый. Спадзяюся на 

вас і зараз. 

- Найперш, княгіня, вы хочаце вывесці з-пад удару князя Зборніка, 

даць яму добрыя падставы сказаць “не” і не пасварыцца з братам,– 

Бутрым уважліва глядзеў на жанчыну. Тая кіўнула.– Нязгоду князёўны 

вы бачыце недастаткова важкай падставай? 

- Проста “даць гарбуза” спадкаемцу аднаго з найстарэйшых радоў 

кніжнага свету? Гэта было б ускосным пацверджаннем пагалосак. 

Маўляў, яна любіць вора настолькі, што адмаўляе лордам, і слова князя 

для яе – пусты гук,– халодным тонам прамовіла княгіня.– Гэты спосаб 

пакінем на выпадак, калі не прыдумаем лепшага. 

- Тады застаецца адно: нехта мусіць прасіць рукі князёўны да таго, 

як гэта афіцыйна зробіць Глог Верас,– Бутрым схіліў галаву набок.– 

Нехта не менш годны, нехта, чыё паходжанне не ніжэйшае за радавод 

Глога Вераса Біядара, а можа, нават вышэйшае. 

- Бутрыме, гэта бліскучая ідэя, і я думала пра нешта падобнае, 

толькі я не ведаю спосаба за нейкіх чатыры гадзіны пераканаць ажаніцца 

са Старонкай прынца Джарвіза Джонатана Джуліяна Джоўля,– горка 

пасміхнулася княгіня. 

- Наследны прынц Дынамікі – не адзіны годны жаніх у кніжным 

свеце. Даверцеся майму густу, вашамосць. А я зраблю ўсё, каб 

апраўдаць ваш давер. Даруйце, мне трэба ісці ў суд. Мне перадалі, што 

Вярхоўны Суддзя Аркуш акрыяў і гатовы рушыць вялікія справы. 

Магчыма, і гэтая задача яму па плячы. З вашага дазволу, вашамосць,– 

Бутрым пакланіўся і пакінуў пакоі. А княгіня, стоячы ля вакна, 

пасміхнулася: 



- Цудоўны выбар, Бутрыме. Цудоўны. Толькі б Зборнічак нам усё 

не сапсаваў. 

 

2. 

- Затрымліваецеся, пане сакратару,– весела крыкнуў Аркуш. 

- Вашамосць, затрымацца можаце вы, а калі вы ўжо на месцы – 

значыць, я спазняюся,– пакланіўся Бутрым. 

- Пакіньце самакрытыку. Вы куды адказнейшы за мяне. Але папер 

назбіралася… То зусім іх няма, то цэлая гара,– Аркуш адклаў чарговы 

ліст убок.– У вас заклапочаны выгляд. 

- Вам падалося, вашамосць,– адказаў сакратар. 

- Мне?– іранічна перапытаў малады суддзя. Але тут жа прагнаў 

усмешку.– Мне, магчыма, і падалося. Але вы-та дакладна ведаеце, што 

вас турбуе. Я магу вам дапамагчы? 

- Вашамосць, няёмка казаць, але так, можаце, – мусіў прызнацца 

Бутрым. 

- Штосьці ў лесе здохла,– не ўтрымаўся малады князь.– 

Спадзяюся, дзядзька здаровы? Раз вы звяртаецеся да мяне, значыць, на 

яго не спадзеяцеся. А гэта ўнікальны выпадак. 

- Ізноў вы маеце рацыю, вашамосць,– пакланіўся сакратар. 

- Ды сядайце ўжо, до’ кланяцца, не першы дзень ведаемся, – 

Аркуш адным рухам ссунуў паперы ўбок.– Я ўвесь увага. 

Бутрым застаўся стаяць. Ён выпрастаўся, зрабіў глыбокі ўдых і 

павольны выдых. Князь Аркуш праглынуў некалькі вясёлых жартаў 

наконт урачыстасці моманту і з самым сур’ёзным выразам твару чакаў. 

Бутрым усім выглядам паказваў, што момант для яго няпросты. 

- Вашамосць, па шчырасці, я зненавідзеў вас яшчэ да таго, як вы 

заступілі на пасаду. І, паверце, я і зараз не адчуваю да вас вялікай 

любові. 

Аркуш выслухаў гэтае прызнанне з алімпійскім спакоем. 

- Я вельмі цаню вашую шчырасць, пане сакратару. Гэта адна з 

двух прычын, чаму мы працуем разам. Другая – ваш безумоўны 

прафесіяналізм і досвед, але галоўнейшая – шчырасць. Не любіць мяне 

можна, законам тое ніяк не абмяжоўваецца, уласна, у Слоўніку не 

любіць мяне – пашыраная практыка. 

- Тым не менш, я мушу прызнаць, што вы рашучы, адважны і, 

разам з тым, тонкі чалавек,– Бутрым зрабіў яшчэ адну паўзу. 

- Прэамбула скончаная, пераходзім да сутнасці справы,– 

камплімент Аркуша насцярожыў. Дзеля чаго Бутрыму ягоная 

рашучасць, адвага і тонкасць – іначай кажучы, упёртасць, бязбашанасць 

ды вываротлівасць, ці што яшчэ мог мець на ўзвазе гэты дасведчаны 

маніпулятар… 

- У князя Зборніка вялікая праблема, думаю, вы разумееце, пра 

што я,– Бутрым, нарэшце, сеў, крыху падаўшыся наперад.– Прынамсі, 

увесь Слоўнік ведае. 



- Я сам першы казаў князю пра гэтую праблему,– Аркуш 

адкінуўся на спінку крэсла.– Сітуацыя стала развівацца не на нашую 

карысць? 

- Як вы тонка заўважылі,– аднымі вуснамі пасміхнуўся сакратар. 

- Бутрыме, до’!– князь устрымаўся і не ляпнуў па стале, але і без 

таго было зразумела: час пустых слоў выбег.– Што яна яшчэ нарабіла? 

- Князь Зборнік чакае сватоў з Фаўны-Флоры. Ледзі Клара Біядар і 

Глог Верас у Слоўніку ўжо некалькі дзён,– Бутрым зрабіў шматзначную 

паўзу.– І сёння па абедзе яны просяць іх прыняць. 

- Гэта шанец,– кіўнуў Аркуш. Як ні стараўся Бутрым, ён не мог 

прачытаць па твары суддзі, што той насамрэч думае пра заручыны 

кузіны.– Спадзяюся, князь Зборнік рады? Праз колькі часу Старонка 

з’едзе да мужа, яму гэта станецца відавочнай палёгкай. А праблема ў 

чым? Глог Верас кепска арыентуецца ў Слоўніку, і трэба яго правесці? 

Дык я адпушчу вас, хоць зараз. 

Бутрым унутрана пасміхнуўся. Гэтая заўвага ў бок фаўна-флорскага 

жаніха выдала князя: заручыны кузіны не былі яму абыякавыя, і 

меркаванне пра будучую партыю таксама было зразумелае. 

- Не думаю, што ледзі Клара застанецца без праважатага,– 

сакратар не спяшаўся тлумачыць. Урэшце, малады суддзя кеміў усё 

злёту, найлепей хай здагадаецца сам.- Праблема зусім іншага кшталту. 

- Няўжо князёўна супраць?– прыўзняў брыво князь.– У яе 

становішчы я б асабліва не вагаўся. Глог Верас сам па сабе невялікі 

падарунак – хваравіты нейкі, рыхлы, дый у маці на поўным кантролі. За 

розум не скажу, а біцца зусім не ўмее. Мы з братам разок яму па 

дзяцінству навалялі. Праўда, нас было двое, а ён усё ж крыху 

маладзейшы. Больш дарослыя нас не пакідалі. Затое бландзін, высокі. 

Дзеўкам такія падабаюцца. 

- Відаць, не ўсім дзеўкам,– асцярожна намякнуў Бутрым. 

- А, дык вось у чым праблема! Вы лічыце, што я мог бы дапамагчы 

князёўне прыняць... рацыянальнае рашэнне?– горкая складка на секунду 

з’явілася ў куце рота, але малады князь тут жа прымусіў яе знікнуць.– 

Гэта можна. Усё ж мы – сябры дзяцінства, можа, яна і прыслухаецца. У 

вас усё? 

Вясёлыя іскры зніклі з вачэй. Сакратар гэта адзначыў, але стары 

інтрыган яшчэ не дамогся свайго. 

- Насамрэч, і князь Зборнік, і князёўна думаюць аднолькава. І 

шлюб гэты не з’яўляецца пажаданым... па шэрагу прычын. Натуральна, 

найпрасцейшы шлях – калі князёўна скажа “не”, князь развядзе рукамі, 

маўляў, даруйце, даражэнькія, і ледзі Клара з’едзе ні з чым... 

- Апроч злосці на князя і Старонку, што выліецца ў гучны скандал 

на ўвесь кніжны свет, і дзверы прыстойных дамоў зачыняцца для кузіны 

надоўга. Я памятаю скандал з Энэрджы Джоўль: мы, хлопчыкі з глухога 

Пісьменску, і тое даволі шмат ведалі, хоць бацьку ў галаву не прыйшло 

б нешта нам казаць,– абхапіўшы сябе рукамі, князь Аркуш задумаўся. – 



Адзінае выйсце – каб нехта пасватаў дзяўчыну раней, тады Біядары 

могуць зрабіць выгляд, што не надта і хацелася, а князь Зборнік развядзе 

рукамі, маўляў, ну што паробіш… 

Гадзіннік гучна цікаў, Бутрым жа нават дыханне прыцішыў, каб не 

спудзіць удачу. Нарэшце малады князь расчапіў рукі і змрочна зірнуў на 

сакратара. 

- Бутрыме, не трэба на мяне так глядзець. Я не стану пераходзіць 

дарогу Глогу Верасу Біядару.  

Сакратар суда маўчаў, не мяняючы ні паставу, ні выраз твару: 

пачцівая ўважлівасць і вытрымка, больш нічога. Аркуш ускочыў, зрабіў 

некалькі крокаў па кабінеце, рэзка спыніўся, павярнуўшыся да 

памочніка. 

- Кажу вам, я не стану запабягаць Глогу Верасу. Гэта вар’яцтва. Як 

вам такое ў галаву прыйшло? 

- Як і вам, княжа,– ціха адказаў Бутрым. – Ідзецца пра гонар ні ў 

чым не вінаватай дзяўчыны. Ідзецца пра гонар усёй сям’і Разоркаў. 

- Не, пане сакратару, не,– Аркуш заматаў галавой.– Ну што за 

блюзнерства! Ёй жа трэба будзе пагадзіцца, хоць дзеля выгляду. А 

потым яна ізноў паляціць да сваёго Стыла, а я як буду выглядаць? А што 

дзядзька скажа? Ён ведае пра гэты план? Ну, натуральна, ён не ведае, 

іначай я б пачуў ягонае меркаванне са Слабады Часцінак. Не. Ён жа не 

паверыць, што я ўсур’ёз! Ніхто не паверыць. 

- Ледзі Клара паверыць. І Глог Верас,– Бутрым адчуваў, што 

перамог. Калі ўжо малады суддзя замест цвёрдага і адназначнага “не” 

шукае сабе апраўданні... 

Аркуш з хвіліну глядзеў у вакно. 

- Вы не зразумелі, Бутрыме. Каб мне было абыякава – я б зрабіў. 

Але як мне потым быць? Мне? Я ж думаў, на ногі ўстану, абжывуся, а 

яна, урэшце, разбярэцца, што гэты прайдзісвет ёй – не пара. 

Спадзяваўся, што тады… 

- Перапрашаю, вашамосць,– сакратар зрабіў два крокі назад.– 

Прашу вас забыцца на гэтую размову. Я перадам княгіні, што... 

- Што патомны князь Аркуш высока цэніць асабістую свабоду і не 

гандлюе штампамі ў пашпарце ды іншымі юрыдычнымі аспектамі,– з 

усёй горыччу, на якую толькі быў здатны, вымавіў Аркуш.–  Сказалі б 

адразу, што княгіня Мантыса просіць майго ўмяшання. А то развялі 

тут... таямніцы хімландскага двара. 

- Ад пачатку гэта быў мой план, вашамосць. Але княгіня, 

сапраўды, ускладае на вас свае надзеі,– пакланіўся сакратар. 

Аркуш сеў за стол. Паклаў перад сабой чарговую паперу. 

- У мяне няма вартага выпадку касцюма, вазьміце на пракат. Рост 

сто восемдзесят два. Абутак яшчэ не дабіў, але можаце і туфлі 

паглядзець. Сорак трэці. Гальштук. Кашуля свежая, можаце не траціцца. 

Без пярсцёнка абыдземся: жаніху не па кішэні. Разлічуся з зарплаты,– 

ціха і хутка гаварыў малады князь, не падымаючы вачэй.– Вы яшчэ тут? 



- Я хутка вярнуся, вашамосць,– сакратар знік.  

- Дакаціўся ты, брат. Далей няма куды. Мала цябе бацька папругай 

вучыў, каб не лез не ў свае справы,– Аркуш крыва пасміхнуўся і, каб 

хутчэй бег час, засяродзіўся на паперах. 

 

3. 

Сшытак апынуўся ля Ратушы. Пакруціў галавой, аглядаючы 

мястэчка. Слоўнік змяняўся, Слоўнік заставаўся тым самым. Паток 

турыстаў скрозь браму не спыняўся. Мясцовыя не зважалі на турыстаў 

гэтаксама, як турысты не бачылі тутэйшых. 

- Аркуш? Ты ж у суд пайшоў!– крыкнуў хлапечы голас. Сшытак з 

усмешкай павярнуўся. Малы ў цёплай куртцы, вялікаватых падкасаных 

штанах і чаравіках ад неспадзявання адкрыў рот. 

- Даруйце, абазнаўся. Напэўна, вы брат нашага суддзі, князь 

Сшытак. 

- Так і ёсць,– Сшытак працягнуў руку.– А ты?.. 

- Макар, у суддзі за аканома,– важна прадставіўся хлопчык, 

паціскаючы далонь. 

- Макар? Гэта ты прыслаў кактус!– здагадаўся малады князь.– 

Дзякуй, я вельмі хацеў мець такі. 

- Калі ласка,– расплыўся ў задаволенай усмешцы Макар.– А вы да 

нас у госці? 

- Але, да вас. Брат зараз у судзе? 

- Так, абяцаўся быць па абедзе. Я думаў яго дачакацца, але лепей 

нам пайсці дахаты, яму сюрпрыз зробім. 

Макару Сшытак спадабаўся, таму ён балбатаў усю дарогу. Малады 

князь мог ні пра што не пытацца: рана ці позна хлопец распавёў бы сам. 

Але карціны самастойнага жыцця брата ў Слоўніку яго шакавалі.  

- А ў вас грошы ёсць?– між справай пацікавіўся Макар, ідучы паўз 

краму.– А то ў нас хлеб скончыўся, і тушонкі апошняя бляшанка. Добра, 

пакуль яшчэ бульба ёсць. У нас цяперака адзін Аркуш работнік, мы на 

ягоным карку. А з хлебам нават бульба нішчымная весялей ідзе, праўда 

ж? 

- Пэўна, так,– Сшытак паспрабаваў прыгадаць, калі ён апошні раз 

еў нішчымную бульбу. Не ўзгадаў.– Ты кажы, што трэба, мы купім. 

- Ісці далёка, стоміцеся цягнуць,– папярэдзіў малы. 

- Як-небудзь,– пасміхнуўся князь. 

Макар з важным выглядам прайшоўся па радах. Сшыта лавіў на 

сабе цікаўныя погляды слаўнічан. Па ўсім было відаць, што Аркуш 

набыў у Слоўніку значную вядомасць. І ягоная копія выклікала 

цікаўнасць. 

- Купі сабе цукерак,– Сшытак працягнуў грошы. Макар зірнуў 

знізу ўверх. 

- Вы хочаце зрабіць мне прыемнае? Купіце мне пас. Штаны не 

трымаюцца. А салодкае я не вельмі люблю. Марнатраўства адно. 



- Тады сам выберы, што любіш,– Сшытак усё ж такі сунуў яму 

рубель, Макар знік, з’явіўся праз хвіліну. 

- Хадзем ужо. А вы з Пісьменска? Гэта далёка? 

Сшытак адказваў на пытанні сур’ёзна, але ўнутры ледзьве 

стрымліваў смех. З такім аканомам брату памерці ад суму не давядзецца. 

А галодная смерць, па словах Макара, ім ужо не пагражала дзякаваць 

двум валізкам у руках князя. 

- Спыніся на хвілінку,– папрасіў ён. Хлопец замер на паўслове. 

- Які ў вас адрас? 

- Слабада Часцінак, дом Не-Ні,– падказаў хлопец, ва ўсе вочы 

разглядаючы дыяменты, якія вытрас з мяшэчка князь.– Вы, пэўна, 

багаты, як цмок! 

- Дай руку,– на ўсялякі выпадак князь добра ўзяўся за худое 

запясце. Хлопец напружыўся, але вырывацца не стаў.– Не бойся, зараз 

будзе фокус. 

- Н-не люблю ф-фокусаў,– Макар злаўчыўся і выдзернуў руку, 

адскочыў на два крокі.– Скажыце спачатку, што да чаго. 

Патомны князь Сшытак прысеў перад ім на кукішкі, каб зраўняцца 

ў росце.  

- Не трэба баяцца. Глядзі сюды. Гэтыя камяні – Дзяржаўныя 

Сімвалы Маўляндыі, Адвечны Летапіс і Агнiсты Прамень. Як Ахоўнік 

Летапісу, я магу кіраваць імі і пераносіцца ў любую кропку кніжнага 

свету. Давай паспрабуем перанесціся на вашую вуліцу. Каб не адстаць, 

табе трэба проста за мяне трымацца. 

- Мсціслаў – Ахоўнік Летапісу, але ён мне пра такое не 

расказваў,– недаверліва паківаў галавой хлопец. 

- Калі баішся, пойдзем пехатой,– прапанаваў князь. 

- Не, я не баюся,– Макар зрабіў крок наперад і асцярожна паклаў 

руку на плячо Сшытка.  

- Гатовы?– малады князь перавёў вочы на Сімвалы.– Слабада 

Часцінак. 

 

4. 

Бутрым агледзеў свайго шэфа. Куды падзеўся руды няўрымса 

Жабрацкі суддзя? Вось яна, кроў патомных князёў Маўляндыі. Перад ім 

стаяў нашчадак старой дынастыі, годны сын свайго бацькі-Валадара, 

надзея і апірышча краіны. Сакратар хацеў быў адзначыць гэтую 

перамену, але чорныя вочы зірнулі так, што і словы застылі ў горле.  

- Ваша светласць, экіпаж ля пад’езда,– сакратар з паклонам 

адчыніў дзверы. О, так, Глог Верас пойдзе з нічым. Толькі б паспець. 

- Я мушу перамовіцца з князёўнай. Высадзіце мяне ля бакавога 

ўвахода, вазок няхай тут і чакае, бо тут мае рэчы,– загадаў Аркуш.  

Зэ прыпыніў экіпаж. Князь зірнуў у абодва бакі вуліцы. Пуста. Пару 

хвілін у яго ёсць. 



Пяць прыступак уверх. Служанка эС адскочыла, пабачыўшы 

высокага госця, і пабегла следам за ім. Князь без стука адчыніў дзверы ў 

пакой князёўны Старонкі, эС пачакала, пакуль зачыняцца дзверы, і 

прынікла да адтуліны замка. 

- Кузіна, вы прыгажуня, якіх не бачыў свет,– не разменьваючыся 

на вітанні, вымавіў Аркуш. 

- Кузэн...– дзяўчына разгубілася, шпілька выпала з рук, і багатыя 

валасы расцякліся па плячах.– Даруйце, у мяне зусім мала часу. 

- Вам так лепей, пакіньце,– не параіў – загадаў госць. Ён глядзеў і 

адчуваў, што ніколі не наглядзіцца, а яна разумела, што ніхто і ніколі так 

на яе не глядзеў, і то падымала руку, каб усё ж сабраць валасы, то 

пачынала церабіць пасму ў пальцах… Але час бег, і Старонка адклала 

грабеньчык. 

- Кузэне, вы прыйшлі... вас князь Зборнік паклікаў? 

- Я прыйшоў сам, я прыйшоў дзеля вас, князёўна Старонка. 

Убачыць вас, гаварыць з вамі,– ціха і пранікнёна адказаў ён. 

- Я не магу затрымлівацца, княжа,– бездапаможна развяла рукамі 

Старонка.– Мне вельмі шкада, што я не магу застацца тут, з вамі, 

паверце... Іншым разам… лепшым часам… 

- Я не затрымаю вас,– без усмешкі адказаў суддзя.– Кузіна, я доўга 

пра гэта думаў, і, клянуся, гэта маё сапраўднае памкненне. Выходзьце за 

мяне. 

- Княжа, гэта жорсткі жарт,– Старонка збялела і пахіснулася, 

шукаючы рукамі апоры. Мужчына падхапіў яе пад локаць і працягваў: 

- Далібог, гэта не жарт. Я не магу запрасіць вас у свой палац, бо 

палаца ў мяне няма. Я не магу абяцаць вам зоры з нябёс – я хаджу па 

зямлі. Але я клянуся паважаць вас і берагчы вас, і я гатовы дзяліць з вамі 

ўсё, што пашле жыццё вам ці мне. І не плачце, прашу вас, я не 

прыспешваю вас з адказам,– Аркуш адвёў у бок цёмныя валасы, зірнуў у 

поўныя слёз шэрыя вочы.– Пасміхніцеся, дачка патомнага князя 

Фаліянта. Хай ніхто іншы не бачыць вашых слёз. А я, з вашага дазволу, 

пайду, перамоўлюся з князем Зборнікам. Папрашу ягонага дазволу ўзяць 

вас за жонку. 

- Я з вамі, княжа Аркушу,– прашаптала дзяўчына. Служанка 

ледзьве паспела адскочыць ад дзверы. Маладыя людзі прайшлі паўз яе: 

князёўна, у светла-шэрай аксамітнай сукенцы з глыбокім выразам, і 

князь, у светлым касцюме, пры гальштуку. “Якая пара!” – ахнула ў 

думках літара. А маладыя людзі ўжо ўваходзілі ў гасцёўню. 

 

5. 

- Ух ты!– толькі і змог вымавіць Макар. 

Князь выпрастаўся. Слабада Часцінак аказалася небагатым 

перадмесцем. Пахілыя платы раздзялялі невялічкія садзікі, адны хаты 

бадзёрыліся пад бляшанымі дахамі, іншыя насупіліся пад стрэхамі. 



Крыты гонтай дом на два ўваходы, ля якога яны стаялі, выглядаў не 

новым, але дыхтоўным. 

- Нам сюды,– Макар штурхнуў весніцы і пабег па выкладзенай 

каменнем сцяжыне. Князь Сшытак схаваў Сімвалы і, падхапіўшы 

авоські, пайшоў за ім. 

- Патомны князь Сшытак?– Лемантар выйшаў на ганак. Зірнуў 

насцярожана: – Вы адзін? 

- А ты каго яшчэ чакаў, малы?– пасміхнуўся Сшытак. – Здароў, 

братка. Як ты тут? 

Лемантар схуднеў, яшчэ больш выцягнуўся. Кароткія валасы, знак 

на шчацэ пабялеў. А галоўнае – вочы. Недавер, туга, нешта яшчэ... 

– Я засумаваў. Вырашыў адведаць вас. Як вы тут?  

- Зайдзеце, паглядзеце,– юнак прапусціў брата ў хату, а сам не 

зайшоў, пайшоў у кут двара, дзе ля груды чурбакоў валялася сякера. 

- Ты што, не рады?– Макар стаяў у непаразуменні.– Чорт з імі, з 

дровамі, госць у хаце! Брат да цябе прыехаў! 

- Дзеля мяне не парупіўся б. Дый наогул. Госць прыйшоў і сышоў. 

А нам у печы паліць трэба штодня двойчы,– сякера ўпілася ў чурбак, 

чурбак гупнуў аб калоду і разляцеўся напалам.– Што стаіш? Вячэра сама 

згатуецца?  

- Без цябе ведаю,– агрызнуўся Макар і пабег у хату.  

- Нічога ты не ведаеш. З’еду – Аркушу яшчэ і з дровамі самому 

вазіцца,– новы чурбак разляцеўся з першага ўдару.– А так што – лайдак і 

ёсць. 

Сякера рабіла сваю справу, не зважаючы на ягоныя словы. 

Выказваючы беламу свету сваю крыўду, Лемантар цягаў адзін пень за 

другім, куча дроў расла. Мсціслаў моўчкі адносіў іх у паленніцу. Сябра і 

не ўбачыў, калі той выйшаў, заўважыў толькі тады, калі куча дроў 

спыніла расці. 

- Скончым, і пайду,– між справай прамовіў Мсціслаў.– А то 

цямнее рана. А да брамы С далёка. 

Лемантар паглядзеў на яго і яшчэ з большым імпэтам і злосцю 

ўсадзіў калун у перадапошні чурбак. Той ніяк не паддаваўся. 

- Адпачні, браце, дай мне,– патомны князь Сшытак спусціўся з 

ганка. 

- Не, вашамосць, мы самі. Адсуньцеся, каб не зачапіў, – буркнуў 

Лемантар і так прыклаўся да чурбака, што толькі трэскі пырснулі. 

Сшытак прысеў ля кучы, набіраючы бярэма дроў для печы, набраў і 

знік у хаце.  

Чурка нарэшце здалася. Сякера ўзляцела яшчэ раз, другі, трэці і 

адправілася пад павець. А яшчэ праз гадзіну дровы былі складзеныя, 

двор чыста вымецены. 

- Паліць табе на рукі?– юнак старанна хаваў боль і сум, падлетак 

рабіў тое самае. 



- Так, дзякуй,– халодная вада змяшалася з няпрошанай гарачай 

кропляй, але, вынырнуўшы з ручніка, Цярэшка цалкам валодаў сабой.– 

Бывай, братка.  

- Калі не атрымаецца, прыходзь, братка. Не праводжу, бо гэты тут. 

Яны паціснулі рукі і адвярнуліся.  

Лемантар палічыў да ста і азірнуўся. Ні ў двары, ні на вуліцы нікога 

не было відаць. 

- Табе лепей вярнуцца са мной у Пісьменск,– пачуў ён з ганку. 

- Я сам ведаю, што мне лепей,– юнак сціснуў кулакі.– Што ты 

разумееш? Чаго ты лезеш? 

- Я бачу. Можаш казаць што заўгодна, але без цябе яму стане 

лягчэй. Таму збірайся, я цябе забяру,– Сшытак казаў так, нібыта 

абмяркоўваць не было чаго. 

- О, так. Ты ўсе 16 год так і думаеш, як усім было б лягчэй, калі б 

не я,– Лемантар сплюнуў вязкую сліну.– Ты спазніўся са сваім загадам. 

Я сам вырашыў вяртацца да бацькі. 

- Я рады, што мы паразумеліся. Прынясі вады, калі крыху 

адпачыў, я не ведаю, дзе ў вас студня. 

- Студня пад гарой, пойдзеш завулкам налева,– юнак сунуў рукі ў 

кішэні.– А паразумецца з табой нам не ўдасцца. Лепей і не разлічвай. 

 

6. 

Патомны князь Зборнік быў у традыцыйным парадным строі 

Разоркаў. Цёмна-шакаладная свабодная аксамітная кашуля з фамільнымі 

гузікамі, на якіх дыяментамі была выкладзеная пакручастая літара З, 

нагавіцы ў тон, доўгі сурдут. Князь не стаў павязваць гальштук, затое 

падпярэзаўся шырокім, у далонь, тканым поясам, на якім арганічна 

глядзеўся кінжал з залачоным дзяржальнам у простых скураных похвах. 

Аркуш заўважыў і традыцыйныя чаравікі, амаль новыя, з тонкімі 

залатымі матузкамі. 

- Добры дзень, патомны княжа.  

Аркуш сустрэў цяжкі позірк старога суддзі і зразумеў, што цётка не 

палічыла патрэбным дзяліцца з мужам іх з Бутрымам планам. Мантыса, 

таксама ў старога крою шытай золатам цёмнай сукенцы да падлогі, 

глядзела на яго з трывогай. 

 – Добры дзень, цётачка, вы цудоўна выглядаеце. А я да вас, у 

важнай тэрміновай справе. 

- Не, княжа, хвіліны вольнай не маю. Зайдзіце заўтра, – адрэзаў 

Зборнік.  

Гэта можна было палічыць за абразу, чаго гаспадар дома ўсё ж не 

хацеў. Адчуўшы, што дазволіў сабе зашмат, Зборнік дадаў:  

– Буду рады бачыць. 

Мантыса падышла да мужа, узяла яго за руку, але не паспела нічога 

адказаць: у вітальні пачуліся галасы і крокі. Бутрым, які стаяў насупраць 

адчыненых дзвераў, напружыніўся. 



- Заўтра можа быць позна,– Аркуш і сам здзівіўся, адкуль у ім 

столькі спакою. Можа, гэта таму, што Старонка ўчапілася ў ягоную руку 

і ад страха заплюшчыла вочы. Урэшце, чаго ён мог баяцца? Чужога не 

браў. А сваё трэба бараніць.  

Крокі некалькіх людзей набліжаліся. Ён загаварыў гучней. 

- Патомны князь Зборнік, княгіня Мантыса. Я, старэйшы сын 

Валадара Маўляндыі патомны князь Аркуш, прашу ў вас рукі князёўны 

Старонкі. 

Нехта ахнуў за ягонай спінай. У вачох Бутрыма ўспыхнула 

змрочная радасць. Шпаркія крокі ў зваротным кірунку, стук дзвераў, 

гістэрычнае жаночае “Пайшоў!” і ляскат колаў – Аркуш адзначыў гэта 

краем свядомасці, а сам проста чакаў на адказ. 

Князь Зборнік з каменным тварам пазіраў у вакно. І нарэшце 

працадзіў скрозь зубы: 

- Вар’ят. Уварваўся ў мой дом. Напалохаў гасцей. Хто цябе толькі 

выхоўваў… 

- Я чакаю на ваш адказ, княжа,– нагадаў Аркуш. Старонка 

прыціснулася да яго ўсім целам, і гэта было адначасова прыемна і 

няёмка. А князь пераводзіў погляд з яе на яго.  

- Мой адказ – не. І не смей блазнаваць у маім доме. А ты збірайся. 

Заўтра вяртаешся да бацькоў. І ты, братаніч, апеляцыі туды, на Балотны 

Хутар падавай. Пайшоў прэч з майго дома! 

Дзверы ў сталоўку ляпнулі так, што шкло абсыпалася долу. Ім 

адказалі дзверы бібліятэкі – на шчасце, незашклёныя. Княгіня Мантыса 

асцярожна абмінула аскялепкі і выйшла, нічога не сказаўшы. Аркуш 

павярнуўся да дзяўчыны. Што ж, ён ведаў, што гэта для яго дабром не 

скончыцца.  

- Старонка, гэта не назло Біядару. Я кахаю цябе. Я не прыспешваю 

цябе з адказам. Ты можаш думаць, колькі патрэбна, і адказаць так, як 

палічыш правільным. Ты нічым мне не абавязаная. Слухай сябе.  

Малады суддзя асцярожна паднёс тонкія пальцы да вуснаў. Злёгку 

пасміхнуўся дзяўчыне – на большае зараз не быў здатны, бо сэрца 

рвалася на кавалкі – і выйшаў з пакоя, хрупнуўшы друзамі шкла. Бутрым 

паспяшаўся следам за ім. Дагнаў ля ганка, дзе Зэ цярпліва чакаў на 

козлах. 

- Княжа, вы… я не ведаю, што сказаць… 

- Віншую, пане сакратару, ваш план спрацаваў напоўніцу. 

Засталося перапрануцца. Вазок ператворыцца ў гарбуз, фурман у пацука, 

а прыўкрасны прынц у Жабрацкага суддзю. Дзе мае рэчы? – чорныя 

вочы палалі гневам, вусы тапырыліся, жалвакі ўзбухлі пад скурай. 

Бутрым ажно прыпыніўся, разам прыгадаўшы, што казаў стары суддзя 

пра шалёны нораў брата-Валадара. 

- У вазку, – таропка адказаў ён і, спахапіўшыся, дадаў: – 

Вашамосць, прашу Вас, пакіньце сабе касцюм, як на вас пашыты... 



- О, дзякуй, не трэба. Калі ў вас лішнія сродкі, ахвяруйце бедным. 

А патомны князь Маўляндыі ў такой ласцы патрэбы не мае,– князь 

схаваўся ў вазку і літаральна праз дзве хвіліны выйшаў у сваім крыху 

памятым, месцамі зашмальцаваным касцюме. Прамовіў ужо іншым, 

ледзяным тонам: – Дзякуй, было забаўна.  

- Цяпер вашая чарга мяне ненавідзець,– Бутрым глядзеў змрочна. 

– Клянуся, я не ведаў, што… 

Малады суддзя спыніў яго рухам далоні. 

- А я ведаў, на што йшоў і чым рызыкаваў. Да заўтра, Бутрыме. 

Мае шанаванні княгіні. Спадзяюся, яна задаволеная. 

Аркуш рушыў прэч. Дзіўны настрой ахапіў яго – нібыта адначасова 

хацелася смяяцца і плакаць. У адным з завулкаў ён згледзеў вазок 

Біядараў, уклаў два пальцы ў рот і аглушальна свіснуў. Коні ўскінуліся і 

спалохана заржалі, нехта з пасажыраў ускрыкнуў і вылаяўся. 

- Усё блазнуеце, пане суддзя,– машына з “шашачкамі” спынілася 

побач, стары таксоўшчык Тэ вызірнуў у фортку.– Еду ў ваш бок, 

садзіцеся, падкіну. 



ГЛАВА ШАСНАЦЦАТАЯ 

1. 

Лемантар навёў парадак пад павеццю, прыбіў штыкеціну ў плоце, 

змазаў веснічкі і акурат скончыў мяняць трэснутую дошку на ганку, калі 

патомны князь Аркуш выскачыў з таксоўкі. Юнак павярнуўся да яго. 

- Брат прыехаў. 

- Які?– тупа перапытаў Аркуш.  

- У цябе два браты. Прыехаў той, каторы не я,– удакладніў хлопец.  

Старэйшы брат бегма кінуўся ў хату. Лемантар узяўся прыбіваць 

засаўку на дзверы сарая. Абрэзаў пашкоджаную галіну яблыні. Пасек 

абрэзаны гал на дровы. У двары было ўжо зусім цёмна. 

- Лемантар, ідзі, пад’еш,– паклікаў Макар.– Гэта праўда, што ты 

паедзеш з братам у Пісьменск? 

- Праўда,– Лемантар хацеў дадаць наконт лайдакоў ды 

нахлебнікаў, але зірнуў на Макара і стрымаўся. Дадаў толькі: – Так 

трэба.  

- Мсціслаў зусім сышоў?– дапытваўся малы. 

- Калі дасюль не вярнуўся – напэўна, сышоў. 

- А я? Мне давядзецца сысці? 

- Не,– так упэўнена, як толькі мог, адказаў Лемантар.– Аркуш табе 

абяцаў, што ты будзеш з ім. Мы самі вырашылі сысці. Нас ніхто не 

выганяў. А ты будзеш з ім, бо адному яму будзе вельмі цяжка. Я парабіў, 

што змог. А гаспадарка на табе, аканом. Што яны там робяць? 

- Аркуш трэцюю гадзіну гаворыць і гаворыць. А той слухае. 

Вячэра астыла ўжо. Хадзем, я хоць цябе пачастую,– папрасіў хлопец.– 

Апошні раз… 

- Не апошні, я буду прыязджаць,– паправіў Лемантар.– Сшытак 

вады прынёс? 

- Не, не хадзіў. Прынясем?– Макар кінуўся ў хату па вядро і ўсю 

дарогу да студні і назад туліўся да Лемантара. 

Яны падняліся на ганак у самы час, каб пачуць словы сярэдняга 

брата. 

- Малога забяру. Мсціслаў рана ці позна выправіцца ў свой свет. А 

гэтага табе лепей прыстроіць куды ў прытулак. Іх там вучаць, 

апранаюць, кормяць і забаўляюць. Табе рана ці позна давядзецца так 

зрабіць, навошта, каб ён прывыкаў. А ў цябе будзе свая сям’я і свае 

дзеці. 

- Браце, я перастаў цябе разумець,– словы Аркуша ледзьве 

даляталі праз зачыненыя дзверы.– Ён чалавек, нават не кактус. Ён мая 

сям’я, зараз, а не потым. І тым, хто будзе потым, давядзецца гэта 

прыняць. 

- Вось бачыш, ты застаешся,– Лемантар пагладзіў сябра па галаве і 

штурхнуў дзверы ў хату.– Аркуш, давай вячэраць. Потым нагаворыцеся. 

Ноч наперадзе. Калі патомны князь Сшытак не баіцца застацца ночыць ў 

нашым палацы. 



- Збірай на стол, Макару-гаспадару,– Аркуш зразумеў, што 

хлопцы нешта чулі. Але ягонае сумленне было чыстым: казаў, што 

думаў, і зробіць, як сказаў.– Дарагі браце, вы не адмовіцеся павячэраць з 

намі? Гуманітарная місія звычайна аднімае столькі сілаў. 

- Што можа быць лепей за вячэру ў цёплым сямейным колу,– у 

тон яму адгукнуся Сшытак.  

Макар моўчкі збіраў на стол. Тут – ягоны дом. Як гэты князь не 

можа зразумець? А можа, ён проста вельмі самотны ў сваім Пісьменску? 

Абодва браты тут. Няма з кім пагаварыць. Вунь як узрадаваўся Аркуш. 

Макар вырашыў даць брату свайго сябра яшчэ адзін шанец. І, 

прычакаўшы, пакуль хлопцы падмацуюцца, прынёс з бакоўкі свой 

кактус. 

- Гэта Кася,– прамовіў ён.  

Сшытак асцярожна ўзяў гаршчочак, з усіх бакоў агледзеў кветку. 

- Бачыш вунь тую пупышку? Гэта дзетка, адростак. Яго можна 

будзе потым перасадзіць. Але, калі хочаш пабачыць кветкі, дзеткі лепей 

абіраць, каб у кактуса было болей сіл, – князь адставіў кветку на 

падваконне. 

- Дзіўныя істоты,– падаў голас Аркуш.– Дзеці не могуць адабраць 

сілы. Наадварот, без іх і кветкі не ў радасць. 

Макар па-свойску ўладкаваўся ў яго на каленях, прытуліўся да 

пляча. 

- Аркуш, Мсціслаў сышоў. Пайшоў удзень яшчэ Браму С 

праверыць і не вярнуўся. Мы будзем сумаваць без яго, так?  

- Будзем. Але ж мы радыя, што ён вярнуўся дамоў, так?– Аркуш 

прыгарнуў малога.– Не сумуй, можа, яшчэ пабачыцеся. 

Асцярожны стук у дзверы прагучаў як стрэл. 

- Мсціслаў проста зайшоў бы. Гэта чужы,– прашаптаў Макар. 

Аркуш павярнуўся да дзверы. 

– Калі ласка, заходзьце смялей. 

- Добры вечар,– на парозе, у той самай шэрай аксамітнай сукенцы, 

стаяла кузіна Старонка, цярэбячы тоўстую касу. 

Хлопцы замерлі. Макар глядзеў на прыгожую паненку раўніва і 

насцярожана, адчуваючы, што яна можа заняць занадта вялікае месца ў 

сэрцы сябра. Што ні кажы, а мужчынскае таварыства стакроць лепшае. 

А як толькі з’яўляюцца побач дзеўкі – гэта капрызы, звады, сваркі, 

зайздрасць і плёткі. Ён нагледзеўся гэтага ў цырку. Калі яшчэ дзеўка – 

“свой хлопец”, куды ні йшло. Але гэтая выкшталцоная багацейка не 

стане ім “сваім хлопцам”. Значыць, чым хутчэй яна сыдзе, тым хутчэй 

адновіцца ў іхным доме лад і спакой. 

Князёўна ўпершыню бачыла гэтага хлопчыка, хоць літары казалі, 

што кузэн прытуліў сіротку, а цётка перадала яму вопратку. “Сіротка” 

апынуўся мурзатым і змрочным, вопратка Артыкула была яму 

“навырост”. І глядзеў непрыхільна, варожа, нібыта лічыў, што яна 

прыйшла на ягонае месца. 



Лемантар бачыў толькі, што дзяўчына спалоханая і змораная. 

Некалі Аркуш выправіў іх з Мсціславам, каб застацца з ёй. Але цяпер 

юнак сам прыняў рашэнне з’ехаць. А брат хай робіць як хоча. Дзеўкі 

патрабуюць шмат увагі, можа, не будзе пачувацца самотным. Няхай 

сябруе. 

Старонка зірнула на юнака і адвяла вочы. Маўклівы брат Аркуша 

падаваўся ёй дзіўным. Такі дужы і такі незразумелы. Што думае? Што 

зробіць у наступную хвіліну? Днямі ён так добра падтрымаў яе. А зараз 

трымаецца адчужана… 

Сшытак не бачыў князёўну шмат гадоў. Пазнаў адразу, пагатоў 

Аркуш паспеў распавесці яму пра сённяшнія “заручыны”. І адразу 

адчуў, што нічога, апроч болю ды клопату, не прынясе гэтая сустрэча 

брату. Ён, далёка не распешчаны малады мужчына, узгадаваны ў 

аскетычным Пісьменску бацькам-ваяром, зразумеў, з якімі штодзённымі 

дробнымі цяжкасцямі сутыкаецца брат, і не хацеў бы сабе такога жыцця. 

А гэтая пястушка князя Зборніка і княгіні Мантысы глядзелася тут як 

квёлая герань сярод дзядоўніка. Іх жыцці адбываліся ў паралельных 

сусветах, якім не варта было набліжацца. 

Старонка адчула сябе чужой у гэтым доме, яшчэ не пераступіўшы 

парог. Яна мела рашучасць кінуць дом дзядзькі і з’явіцца тут, але зараз 

адчула, што, пэўна, гэта была памылка. І толькі гонар трымаў яе, не 

даваў уцячы ў цемру ад трох пар вачэй.  

Аркуш асцярожна паставіў малога на падлогу і падышоў да кузіны. 

- Добры вечар, князёўна. Не чакаў пабачыць вас тут. Праходзьце. 

Прысутнасць сведак прымушала яго быць стрыманым, хоць сэрца 

калацілася ад неспадзявання, і хлапечая радасць ірвалася вонкі. 

- Я прыйшла адказаць вам “так”, княжа. Калі вы не перадумалі,– 

прашаптала яна. 

- Панове, даруйце, я вас пакіну,– Аркуш асцярожна, нібы 

шкляную статуэтку, узяў дзяўчыну пад руку і павёў за сабой у бакоўку. 

Старонка прысела на ложку ў паўцёмнай бакоўцы. Запальваць 

святло князь не стаў, хапала поўні, што лезла ў акно. 

- Кузіна, ваш візіт нечаканы і трывожыць мяне,– Аркуш стаяў 

перад дзяўчынай, склаўшы рукі на грудзях. Першая радасць схлынула. А 

пытанні засталіся.– Вы прыйшлі сюды ўночы, адна? 

- Вы паклікалі, я прыйшла,– прашаптала яна. 

Аркуш прыкусіў адрослыя вусы. Як у яе ўсё проста! 

- Я рады вас бачыць, кузіна. Але што вы меркавалі рабіць далей? 

- Далей?– перапытала Старонка. І змоўкла. 

Гэта было адказам. Далей меркаваць і вырашаць прадастаўлялася 

яму. Жывы розум маладога суддзі тут жа ахапіў карціну цалкам. Хто 

вырашае, той нясе адказнасць. І што б ён зараз ні зрабіў – задаволеных 

не будзе, а вінаваты ва ўсім будзе ён.  

Цішыня. Поўня. Прыгожая дзяўчына насупраць. Пэўна, кожны 

ягоны продак, пачынаючы ад бацькі, ведаў бы, што рабіць. Аркуш 



прыгадаў гарачыя пацалункі Нотафа, гнуткія станы дзяўчат з начнога 

клуба... Але цяпер ён быў іншы. Некалькі хвілін радасці могуць 

прынесці вялікае гора і расчараванне. А яму так хацелася трывалага, 

спакойнага шчасця, не таго, што на хвіліны пазбаўляе галавы, а таго, 

што роўна свеціць кожны дзень, да канца жыцця. 

- Што вы сказалі дзядзьку?– гэта было важна. Гэта вызначала, ці 

можна ўсё адыграць назад. Ён не баяўся гневу дзядзькі. Зараз і гнеў 

Валадара-бацькі не спужаў бы яго. Але нават кепскі мір лепшы за 

добрую бойку. 

- Што іду спаць, бо заўтра хачу рана выправіцца. Ён зачыніўся ў 

бібліятэцы разам з цётачкай, літары былі на кухні, я замкнула дзверы і 

сышла,– Старонка ўсхліпнула.– Я не вярнуся да іх, нават калі вы мяне 

выганіце. 

- Гэта вы зараз пра тое, як вам горка ў іх жылося? Ці пра тое, як вы 

іх вызваліце ад праблем?– “пераклаўшы іх на маю галаву”, хацеў дадаць 

князь, але ў апошні момант яму хапіла розуму стрымацца.– А паліто 

прыхапіць што перашкодзіла? 

- Было паліто,– усхліпнула дзяўчына.– І сумка была. Адабралі на 

суседняй вуліцы, злодзеі нейкія. Літары, Бэ ды эР. 

Каб зараз бандыт Бэ ды рабаўнік эР апынуліся побач, Вярхоўны 

Суддзя Аркуш расцалаваў бы іх як родных дзяцей. Нарэшце перад ім 

была задача з чоткім і зразумелым рашэннем. 

- Што ж адразу не сказалі. Зараз сходзім з Лемантаром, забярэм 

вашыя рэчы,– весела прамовіў ён.  

 

2. 

Калі дзверы за Аркушам і Старонкай шчоўкнулі, хлопцы 

перазірнуліся. 

– Вось дык маеш,– скрывіўся патомны князь Сшытак.– Камедыя 

“Вяселле Аркуша”, частка другая. 

– А першая калі была?– удакладніў Лемантар. 

– Ты пасябраваў з матэматыкай,– пакпіў брат.– Зранку ён хадзіў да 

Зборніка сватацца, той выгнаў брата і блюзнерам аблаяў. А цяпер, як 

бачыш, нявеста блазнуе. Чакаем на трэці акт: з’яўленне патомнага князя 

Зборніка ў вобразе Зеўса з маланкамі. 

– У вобразе каго?– спытаў Лемантар. Сшытак махнуў рукой, 

маўляў, неістотна. Юнак уздыхнуў нявесела: – З маланкамі – гэта ён 

можа. І што рабіць? Не выганяць жа яе. 

- Хай яшчэ і яна тут застанецца!– узвіўся Сшытак.– Ты хочаш, каб 

ён тут дайшоў з усім гэтым? Адна справа – вы. Ты нейкія капейкі 

прыносіш, Макар нешта па хаце робіць, разам пад’елі – добра, галодныя 

– ператрывалі разам. Гэта не назваць жыццём, але такі ваш выбар. А 

кузіна яму выбару не пакідае! Ёй трэба прынц, а не жабрак. А ён за 

тыдзень прынцам не стане. І за год не стане. Што яму рабіць – зрабіць яе 

жабрачкай, як сам? Паглядзі на яе, яна так і месяц не пражыве. Пайсці да 



Зборніка літасці прасіць? Дык князь ім свайго блаславення не даваў. Да 

бацькі ў Пісьменск, і да канца ягонага жыцця хадзіць, як мыш, вачэй не 

падняць? А ўяві сабе, ёсць князь Фаліянт і княгіня Канюшынка, якія 

чакаюць вестак пра заручыны з Біядарам, якому наш дарагі Аркуш 

запабег.  

- І што ты прапануеш?– Лемантар усім сэрцам быў супраць гэтых 

братавых слоў. Але галавою разумеў: мае рацыю будучы Валадар. 

Вялікую рацыю. 

- У мяне Сімвалы. Закінуць яе да Зборніка, хай разбіраецца з ёй. 

Калі ім з Аркушам лёс разам быць – усё наладзіцца пакрысе. А як не лёс 

– няма чаго і нэрвы траціць. 

Браты азірнуліся на рып дзвераў бакоўкі, Сшытак з непрыхаванай 

цікаўнасцю, Лемантар з болем уваччу. 

 – Дарагі браце Сшытку, забаўце кузіну, я буду праз чвэрць 

гадзіны,– зашпіляючы на хаду куртку, прамовіў Аркуш. І расчыніў 

дзверы.– Княжа Лемантару, мне тэрмінова патрэбная вашая дапамога, 

Прынясем рэчы князёўны. Макару, застаешся за гаспадара. Завары 

гарбату. 

– Па ваду так і не схадзілі,– малы абуўся, нацягнуў куртку і 

выйшаў, бразгаючы вядром, услед за Аркушам ды Лемантаром. 

Паўнюткае вядро стаяла ў сенцах, але заставацца з госцем сам-насам ён 

болей не жадаў. 

Старонка нясмела выйшла з бакоўкі. Прысела ля стала. 

- Кузіна, не будзем марнаваць час на свецкія эківокі. Так сталася, 

што брат расказаў мне ўсё ад пачатку, яшчэ не ведаючы пра Вашыя 

намеры.– Сшытак гаварыў упэўнена, нават напорыста.– Не ламайце 

жыццё яму і сабе. Вы нарабілі ўжо спраў, спыніцеся. 

Князёўна прыкрыла твар рукамі. Ёй хацелася збегчы ад гэтай 

суворай копіі Аркуша, ад строгіх чорных вачэй… Пэўна, так Вярхоўны 

Суддзя Аркуш глядзеў на забойцаў ды вораў. Падабенства і адначасова 

непадабенства блізнятаў бянтэжыла і блытала яе. 

- Не трэба плакаць, кузіна, у адрозненне ад брата мне вас ані 

кроплі не шкада. А ведаеце, чаму? Бо вам самой нікога не шкада. 

Бацькоў, дзядзьку з цёткай… 

- Княжа, якое права вы маеце судзіць мяне?– шэптам спытала 

дзяўчына. 

- Судзіць вас? Барані Божа!– усклікнуў малады князь.– Я тут дзеля 

брата. І я бачу, што вы праз свой эгаізм і няўменне глядзець наперад 

можаце моцна пашкодзіць яму.  

- Я слухаю вас,– Старонка не падымала вачэй.– Растлумачце мне, 

недасведчанай, што я раблю не так. 

Сшытак адкінуўся на крэсле, гэтаксама, як рабіў гэта Аркуш. 

- Кузіна, вы ніколі не задумваліся пра сэнс заручынаў? Навошта 

гэта людзям, і чаму людзі не ставяцца да шлюба, як іншыя жывёлы – 

абнюхаліся і пакахаліся? 



Князёўна пачырванела. Упершыню яна падумала, што яе паводзіны 

маглі апісвацца гэтай кароткай і ёмкай формулай. 

- Я раскажу вам тое, што ў жаночых раманах не пішуць,– Сшытак 

змякчыў тон да апавядальнага.– Стварэнне новай сям’і, апроч 

рамантычнай часткі, мае частку тэхнічную. Дзе, на што вы будзеце 

жыць, хто з вас чым будзе займацца, і процьма іншага. Усё гэта 

разумныя людзі вырашаюць разам паміж заручынамі і вяселлем. Гэты 

час трэба, каб дэтальна ўявіць сабе сямейнае жыццё вось з гэтым 

канкрэтным чалавекам і, можа стацца, памяняць рашэнне, вярнуць адно 

адному абяцанак і застацца сябрамі. У выпадку з лордам Біядарам, ці 

каму там мой брат перабег дарогу, вас бралі на ўсё гатовае, вам 

заставалася толькі прыняць іх правілы, і тое ніхто не збіраўся 

прыспешваць час. А патомны князь Аркуш мусіць думаць, ці ёсць у яго 

лішні ложак і лішняя лыжка. І, калі сёння вы застанецеся з ім, ён зможа 

прапанаваць вам ложак Лемантара ці Мсціслава, а прыйдзі вы ўчора – ён 

бы лёг на падлозе сам.  

- Але тады яму няварта было рабіць тое, што ён зрабіў. Навошта 

ён прасіў маёй рукі,– дзяўчына ў непаразуменні глядзела на Сшытка. 

Цяпер, калі Аркуш сышоў, і яна заўважыла, у якой беднаце, не, у галечы 

жыве сын Валадара. Чаму так? 

- У яго меліся важкія прычыны спяшацца, пакінем гэта на ягоным 

сумленні. Бо апошняе слова за вамі,– Сшытак нахіліўся да яе, цяпер 

голас гучаў мякка, даверліва, і чорныя вочы не свідравалі наскрозь, а 

пазіралі спагадліва.– У мяне ёсць Сімвалы. Я гатовы праводзіць вас у 

жаданы куток кніжнага свету, альбо пакінуць тут. Я сказаў усё, што 

меўся сказаць. Вырашаць вам. 

Ён раскрыў далонь, Сімвалы таямніча бліснулі. 

Старонка выцерла набеглыя слёзы. Вярнуцца да дзядзькі Зборніка і 

дачакацца адпраўкі ў Фауну-Флору? Ані князь, ані княгіня не ведаюць, 

што яна сышла, выбраўшыся праз чорны ход. Яна зможа і вярнуцца ў 

той самы спосаб, нікога не турбуючы. Збярэ астатнія рэчы – кніжкі, 

мілыя дробязі – і выправіцца ў дарогу ў князкім вазку… Нейкі тыдзень, 

многа – два, і коні князя даставяць яе па восеньскай слаце на Балотны 

Хутар… 

- Яму будзе балюча, што я сышла, не развітаўшыся… Аркуш ні ў 

чым не вінаваты, ён не заслугоўвае… 

- Паверце, адпускаць вас самому яму будзе куды горш, – 

перапыніў дзяўчыну Сшытак. – Вырашаць Вам, але сёння ці не 

дастаткова з яго эмоцый? Я сам яму ўсё патлумачу. 

Князёўна ўстала. Не, тыдзень трэсціся ў вазку – глупства. Раз ужо 

так склалася, што яе ў кожным разе выправяць да бацькоў, лепей адразу 

выпраўляцца ў Фауну-Флору з дапамогай Сімвалаў. Меней клопату 

дзядзьку з цётачкай. Доўгія провады – лішнія слёзы. 



- Кузэне, правядзіце мяне ў Фаўну-Флору, да бацькоў. Так я і 

споўню дзядзькаву волю, і пазбаўлю іх залішняга клопату, звязана з 

провадамі ды зборамі. 

- Вы не хочаце нават развітацца? – удакладніў кузен. – Ці не 

пашкадуеце потым? 

- Я хачу толькі аднаго: каб усё як найхутчэй скончылася, – 

прашаптала Старонка. – Яны праз мяне нацярпеліся. Найлепей будзе 

вызваліць іх ад клопатаў. Дый я – з Вашае ласкі, кузэне – апынуся дома 

не праз тыдзень ці два, а адразу… 

-  Напішыце хоць некалькі слоў князю Зборніку, ён шмат зрабіў 

дзеля вас,– мякка падказаў Сшытак. Што ж, чым далей ад Аркуша будзе 

дзяўчына, тым прасцей таму будзе выкрэсліць яе са свайго жыцця. А там 

будзе бачна, што будзе. Унутры ён адчуваў задавальненне, але паказваць 

таго не збіраўся.– Вось папера. Некалькі цёплых слоў, каб яны разумелі, 

што вы не ўцяклі ад іх, а проста скарысталіся з выгоднай магчымасці. 

Няроўныя радкі, закрэсленыя словы, кроплі слёз. Малады князь 

асцярожна забраў паперу. 

- Вазьміце маю куртку, кузіна. Ночы халодныя. Вы перакідаліся 

раней? 

- Не, не даводзілася. 

- Проста трымайцеся за мяне. Гэта хутка, – ён дастаў Сімвалы, 

прамарудзіў крыху, чакаючы, пакуль амаль безуважная ў сваім горы 

Старонка ацэніць бляск магічных артэфактаў, і ўрэшце вымавіў: – 

Балотны Хутар. 

Імгненная цемра праглынула ўсё і іх саміх. Яна ўскрыкнула, 

адчуўшы, што ногі апынуліся ў вадзе. Адным рухам патомны князь 

Сшытак (ён толькі моўчкі сцепануўся, адчуўшы, як точыцца ў чаравікі 

ледзяная вада) падхапіў яе на рукі і няспешна зашлёпаў па лужынах 

туды, дзе цмяна свяцілася вакно. 

- Мой брат ужо насіў вас на руках, князёўна?– спытаў ён з 

усмешкай і асцярожна апусціў дзяўчыну на цвёрдую сцежку.– Гэты 

ўспамін застанецца са мной. І я гатовы паўтарыць у кожны момант, 

толькі паклічце. 

Старонка адсунулася ад яго. Весяліцца! Раунівы блізнюк проста 

вырашыў прыбраць з дарогі тую, што стала між ім ды братам. Ды яшчэ 

прыкрываецца добрымі намерамі. Не, нельга было сыходзіць, не 

дачакаўшыся Аркуша! Але патрабаваць, каб яе зноў вярнулі ў Слабаду 

Часцінак… Выстаўляцца дурай, якая не ведае, чаго хоча… Дый не стане 

Сшытак яе вяртаць. Ён дамогся сваёй мэты, і літасці не праявіць. Яна 

чарговы раз зрабіла горай самой сабе, шукаючы простых рашэнняў. Што 

ж, дачка князя Фаліянта не стане прыніжацца ні перад кім. Але ёй 

неадольна захацелася ўесці Сшытка. 

- А вы кахалі каго-небудзь, княжа? Хоць аднойчы?– спытала яна. 

- Ці губляў я галаву з-за жанчыны, ці рабіў несусветныя глупствы, 

ці рызыкаваў усім, што складае гонар і сутнасць мужчыны, дзеля 



погляда, уздыха і няпэўнай надзеі? Вы ж так уяўляеце сабе каханне?– 

Сшытак уздыхнуў, падрабляючы ўздыхі ахвяр кахання.– Не, гэта не мой 

стыль. Я бачыў, як гэта бывае, і што бывае потым.  

- Вам проста страшна пакахаць. Бывайце, кузэне,– яна пабегла 

сцяжынай, распырскваючы туфлікамі балотную ваду. Вось і родны дом! 

Высокі ганак, акеніцы, комін над дахам… 

Нечакана дзверы дома адчыніліся. Агромная фігура засланіла 

асветлены праём. 

- Ці не Валадар Маўляндыі вырашыў адведаць мой сціплы дом?– 

бас князя-волата не змяніўся за тыя дваццаць год, што яны не бачыліся. 

- Не, дзядзька, гэта Сшытак,– адгукнуўся з цемры малады князь, 

ён ішоў следам за князёўнай.– Я вам дачку перакінуў. 

- Што ты кажаш! Дык ідзіце сюды, не бачу вас са святла,– дошкі 

ганка застагналі пад крокамі гаспадара. Старонка ўжо ляцела да бацькі, 

куртка князя звалілася долу, Сшытак падхапіў яе ў апошні момант, 

выратаваўшы ад лужыны. Князь раскрыў абдымкі, дачка кінулася яму на 

шыю, прыціснулася да шырокіх грудзей. Бацька згроб яе шчыльней да 

сябе, верачы і не верачы, што гэтая рослая дзяўчына – тая  дробная 

стрыбаўка, што засталася ў Слоўніку на папячэнні дзядзькі й цёткі. – 

Вось дык неспадзяванка па ночы! 

- Дзядзька Фаліянт, я на сумку забыўся, зараз вярнуся,– Сшытак 

сціснуў у руцэ камяні. І апынуўся на святле ў пакоі Аркуша. 

- Не тое, што я думаю,– заспеў канец фразы Сшытак. 

- Браце, гэта не тое, што ты думаеш,– сярэдні ўбачыў у руках 

старэйшага сумку і паліто, працягнуў руку.– Яна ў бацькоў. Хочаш 

закінуць рэчы сам, ці даверыш мне? 

Аркуш паставіў сумку на падлогу, кінуў паліто зверху. Падцягнуў 

рукавы, двойчы сціснуў і расслабіў кулакі. 

- Братка, так трэба, ты яшчэ дзякуй мне скажаш. Яна сама так 

вырашыла, вазьмі паўзу, узваж усё як след,– і, не чакаючы адказу, 

сярэдні брат знік. 

- Вось дык… – Лемантар хацеў выказацца ў лепшых традыцыях 

слоўнікаўскіх валацугаў, але ў апошні момант стрымаўся і толькі рукой 

махнуў. 

Аркуш сціснуў кулакі, абвёў вачыма пакой, шукаючы, што 

шпурнуць у сцяну. Але на вочы трапіўся толькі вазон з кактусам. 

Лемантар кашлянуў, спрабуючы прыцягнуць увагу брата. Аркуш 

павярнуўся да брата. Той стаяў пануры, злосны. Макар зайшоў і бразнуў 

на падлогу вядро з вадой, вада выплюхнула на падлогу. Юнак мімаходзь 

пагладзіў хлопца па валасах, той адсунуўся, нібыта вожык, якога 

паспрабавалі прылашчыць, унікаючы пяшчоты. Лемантар сунуў руку ў 

кішэнь. 

- Аркушу, я вырашыў вяртацца ў Пісьменск. Я нават на сябе не магу 

зарабіць, таму няма як сядзець на тваёй шыі. Я ведаю, сам бы ты ніколі 



мяне не выставіў. Але табе час падумаць пра сябе. Я прыеду, калі 

змагу… 

- Ты паедзеш з ім, малы?– суддзя паклаў рукі на плечы брату. 

Вочы глядзелі тужліва.– Можа, так і трэба. Толькі зараз я яго не магу 

бачыць. Бывай, братка. Макару, нічога не бойся, ты будзеш са мной. Я 

вярнуся праз некалькі гадзін, кладзіся спаць. Пайду, праветруся. Бывай, 

малы. Бацьку прывітанне. 

 

3. 

- Гаспадару, да вас патомныя князі Маўляндыі,– далажыў Зэ.– 

Загадаеце пусціць? 

- Абодва?– здзівіўся Зборнік.– Натуральна, запрашай, проста так у 

такі час не прыйшлі б. 

Князь ужо астыў, і гатовы быў нават памірыцца з Вярхоўным 

Суддзём. Урэшце, усё атрымалася да лепшага, і нават Старонку ён 

хутчэй прыстрашыў, чым хацеў выправіць у Фаўну-Флору. Ад’езд 

можна было б і адкласці, спісацца з братам, а можа, і сапраўды зладзіць 

вяселле. Калі гэта не фарс. А тут Зборнік быў амаль упэўнены, што 

Аркуш шчыры: каб рызыкаваць адначасова свабодай і рэпутацыяй, 

мужчыну трэба грунтоўныя падставы і сур’ёзныя матывы. А вось 

паставіць усё на карту дзеля кахання – гэта ў стылі Разоркаў, ён сам быў 

з такіх. 

Гэтыя думкі імгненна праляцелі ў ягонай галаве па дарозе з 

бібліятэкі ў сталоўку. І стары арыстакрат вырашыў, калі спатрэбіцца, 

першым прапанаваць згоду. Але ў сталоўцы яго чакаў не той з блізнятаў.  

Браты не селі. Лемантар стаяў безуважны і ледзьве кіўнуў галавой. 

Сшытак, наадварот, адразу зрабіў крок насустрач, разняволена 

пакланіўся. 

– Вітаю, княжа Зборніку. Даруйце позні візіт… 

– Гады ў рады!– стары суддзя ўважліва агледзеў пляменніка. 

Падабенства яго з братам было відавочным. Але пераблытаць іх было 

немагчыма. Паціскаючы будучаму Валадару руку, Зборнік заўважыў, 

што маладзён не такі спакойны, як марыць падацца. 

– Надоўга ў Слоўнік? 

– Ужо з'язджаю. Але я не мог вас не адведаць. Мы з братам 

вяртаемся да бацькі, я падумаў, вы можаце мець што перадаць Вялікаму 

Князю. Да таго ж, маю да вас ліст ад князёўны Старонкі, якую 

паўгадзіны таму на яе просьбу даставіў у дом князя Фаліянта. 

Лемантар заўважыў разгубленасць у позірку дзядзькі. Толькі на 

нейкі момант, бо былы суддзя тут жа авалодаў сабой. Але хлопец не 

вытрываў, прамовіў, каб супакоіць дзядзьку: 

- З ёй усё добра, вашамосць. Дзіцячы капрыз.  

Стары князь кіўнуў, працягнуў руку за паперчынай. Колькі часу 

бегаў вачыма па няроўных радках, залітых слязьмі, нібыта сіліўся 

прачытаць нешта між слоў.  



- Шчыра ўдзячны за турботы, патомны княжа Сшытку,– чужым 

голасам прамовіў ён урэшце. Памаўчаў. Узгадаў нешта і сказаў зусім 

іншым, свецкім тонам: 

– Княжа Лемантару, я хацеў бы перамовіцца з вамі 

канфідэнцыяльна. 

На парозе спальні з’явілася княгіня Мантыса. Зборнік павярнуўся да 

яе: 

– Галубка, складзі кумпанію госцю, пакуль я пагаманю з братанічам 

ды накідаю пару слоў Вялікаму Князю. 

Сшытак прыязна пасміхнуўся цётцы. Сівенькая, маленькая, 

акуратная, далікатная княгіня заўсёды ставілася да яго з асаблівай 

пяшчотай. Вось і зараз, хоць даўно ўжо ён не хлопцык, пагладзіла па 

галаве, узяла за руку, зазірнула ў вочы. 

- Ты такі дарослы стаў, погляд упэўнены. Сапраўдны будучы 

Валадар. 

- Рыхтуюся, калі бацька не перадумае,– малады князь абвёў 

вачыма пакой.– А ў вас як заўсёды: ціха, спакойна, утульна. 

- Гэта зараз цішыня, а зранку князь такія маланкі пускаў – як хата 

не занялася,– лагодна засмяялася Мантыса.– Шкада, што Старонка 

спіць. Вы ж даўно не бачыліся. А заўтра князь загадаў ёй да бацькоў 

ехаць. Спадзяюся, да раніцы перадумае… 

- Не, не перадумае,– Сшытак убачыў на століку старончын ліст.  

- Вы ўсе думаеце, ён такі ўжо сярдзіты. Як рыкне, дык усе 

дрыжаць-хаваюцца. А ён толькі з выгляду такі. Вось Аркуш зранку 

сышоў, Старонка ў слёзы, і мой стары ваяка ледь не плача. Мы яе 

столькі год гадавалі, дык, ведама, сэрца за яе баліць! Брат жа, пэўна, 

табе распавёў… 

- Цётачка, вы, крый Божа, не хвалюйцеся,– асцярожна, нібы крохкі 

сувенір, Сшытак узяў сухенькую ручку ў свае далоні.– З кузінай усё 

добра, я яе праводзіў да бацькоў. 

- Куды праводзіў?– ахнула княгіня.– У Фаўну-Флору?  

- Так, у мяне Сімвалы. Перадаў дзядзьку Фаліянту з рук на рукі. 

Яна ліст напісала, вунь, князь паклаў. 

Сухія ручкі схапілі паперу. “Дзядзечка і цётачка, даруйце, што не 

развіталася. Выбачайце за турботы і хваляванні, люблю, абдымаю, С.” – 

шэптам прачытала княгіня Мантыса.– Вось і засталіся адны на старасці 

год. А мы ж толькі ёю і жылі. Бедны Зборнічак, ён жа з яе пылінкі 

страсаў... 

Няпрошаная слязінка збегла па шчацэ, але княгіня тут жа 

схамянулася: 

- Зэ, зрабі гасцям гарбаты! 

 

4. 

Лемантар агледзеўся. Кнігі, кнігі і кнігі наўкол. Ад сцяны да сцяны, 

ад столі да падлогі. Кнігі, дарагія, у багатых пераплётах, тоўстыя і 



тонкія, агромныя і кішэнныя – валадарства кніг. Яму стала няўтульна, 

ніякавата. Кнігі глядзелі на яго грэбліва: яны не збіраліся адкрываць яму 

свае сакрэты. Чужы сярод іх, юнак канчаткова страціў упэўненасць. Яму 

хацелася збегчы адсюль, будзь-якім коштам. 

- Мая любімая,– князь Зборнік узяў адну з кніг, перагарнуў.– У 

твае гады разоў дзесяць яе перачытваў. Зірні, калі не чытаў. 

Лемантар узяў кнігу так асцярожна, як браў бы небяспечную зброю, 

што магла спрацаваць сама, ці невядомую жывую істоту, што магла 

ўкусіць. Далікатна разгарнуў. Літары, літары, літары, сотні ў кожным 

абзацы, тысячы на кожнай старонцы, мільёны, мільярды літараў – 

чорных, незразумелых. Ён так добра ладзіў з сапраўднымі літарамі, а тут 

не мог даць рады ні з водным словам… Рукі самі згарнулі важкі том і 

працягнулі гаспадару. 

- Я… не магу чытаць. Не навучыўся. 

- Зусім?– спахмурнеў дзядзька. 

- Асобныя словы – шыльды, нешта такое магу разабраць. Кнігі – 

не. 

- І ты кожнаму пра гэта гаворыш? Я б на тваім месцы трымаў такія 

сакрэты пры сабе,– упікнуў стары.– Ганарыцца няма чым. 

- Вы лічыце, я мусіў хавацца ад вас, княжа?– перапытаў 

Лемантар.– Вы нічога благога мне не зрабілі, наадварот, я не забудуся на 

вашую дапамогу. 

- Пакінем гэта,– князь паказаў на фатэль перад сталом, сам сеў 

насупраць.– Раскажы мне, што за гісторыя ў вас выйшла з Лягарытмай? 

Гэта праўда, што Кальк Улятар трымаў Вялікага Князя ў яме? 

Лемантар напружана думаў, што ён можа сказаць, а што бацька 

жадаў бы пакінуць у сакрэце. І вырашыў казаць асцярожна. 

- Чараўнік і бацька неаднойчы сустракаліся ў Пісьменску. Я амаль 

не прысутнічаў пры гэтым. Спачатку стасункі ў іх былі нацягнутыя, 

Затое перад арыштам Улятар гасцяваў у нас, яны пасябравалі. Бацька 

перажываў ягоную смерць як страту блізкага. 

- Дык прысуд быў выкананы?– здзівіўся Зборнік.– Чаму я не чуў… 

- Не. Кальк Улятар памёр да выканання прысуду. Цела спапялілі і 

развеялі над Лягарытмай. А не кажуць пра гэта, бо давядзецца прызнаць, 

што за некалькі хвілін да смерці ён уцёк,– Лемантар адчуў, як сціснула 

сэрца.  

- Я не быў з ім блізка знаёмы. Але аднойчы ён аказаў мне вялікую 

паслугу,– Зборнік засланіў вочы рукой, выклікаючы ўспамін.– Уяві сабе 

маладога суддзю, які, як зараз твой брат, спрабуе ў кожным выпадку 

дабіцца справядлівасці. І галава Слоўніка стаў пісаць на суддзю скаргі, 

маўляў, той дапамагае гандлярам плаціць менш падаткаў, вучыць іх 

махляваць і падахвочвае не плаціць у казну. Твой дзед Прамова быў 

круты Валадар. Ён, бывала, паспяваў пакараць хутчэй, чым разабрацца, 

хто вінаваты. У мяне запатрабавалі справаздачу па падатках. А я з гэтым 

і не сутыкаўся да таго. Сядзіў, глядзеў, як баран, на гэтыя лічбы. А час 



выбягаў. У апошні вечар я ўжо стаў збіраць рэчы, бо разумеў: бацька 

адкліча мяне, і добра, калі не пасадзіць у вязніцу. Валадар тады толькі 

адужваў пасля паранення, быў страх які раздражнёны праз уласную 

немач. І тут прыйшоў ён, Кальк Улятар. Сеў за мой стол, нешта 

пакрэмзаў, падправіў, закінуў справаздачу ў Пісьменск і стаў вучыць 

мяне, як бараніцца пры дапамозе лічбаў, і як пры дапамозе лічбаў 

нападаць. Глыбока ўночы мы скончылі, і я спытаў у чараўніка, што магу 

дзеля яго зрабіць, але той толькі пасміхнуўся і знік. Кальк Улятар моцна 

перажываў, што параніў Вялікага Князя. І хоць так хацеў дапамагчы 

нашай сям’і. А я болей нікому не даваў сябе запалохаць і заўсёды 

нападаў першы, калі адчуваў небяспеку. 

Лемантар слухаў уважліва. Усё, што датычыла сямейных гісторый, 

было для яго таямніцай. Чаму бацька рэдка гаварыў з ім пра такія рэчы?  

- А што ты скажаш пра свайго брата? Я бачыў яго пару разоў 

падлеткам, а ты ўсё жыццё з ім побач. Які ён, Аркуш?– князь глядзеў 

прыязна, і сам ужо столькі распавёў яму. Лемантар адчуў, што ад яго 

чакаюць шчырых адказаў.  

Але за апошні месяц усе дзіцячыя крыўды на брата вымыліся з 

галавы. Юнак мог не пагаджацца з братам, але выдатна разумеў: брат 

любіць яго не менш за Сшытка. Хоць раней ён бы не паверыў, што гэта 

магчыма. Але, пэўна, Зборнік пытаецца пра іншае? 

- Аркуш добры, сур’ёзны, адказны. Хутка прымае рашэнні. Ён 

ведае, чаго хоча. Яму вельмі важна дабіцца свайго... 

- І стаць Валадаром Маўляндыі,– падказаў дзядзька.– Ён гэтага 

хоча, праўда? 

- А вы не хацелі?– Лемантар паняцця не меў, ці думае Аркуш пра 

пасад Маўляндыі – між імі гэтая тэма не ўзнікала.  

Бровы князя папаўзлі на лоб. 

- Ты зараз пра што, хлопчык? 

- Я хацеў сказаць,– спакойна стаў тлумачыць юнак,– што ў свой 

час, напэўна, і вы хацелі быць Валадаром Маўляндыі, бо вы ж старэйшы 

за бацьку. 

Стары арыстакрат падышоў да вакна, паглядзеў на вуліцу. І раптам 

у два крокі падскочыў да Лемантара і навіс над ім, як скала. Свінцовы 

погляд ціснуў так, што, здавалася, раздушыць. Хлопец паспрабаваў 

устаць, але пачуў грымотнае: 

- Сядзець!– і застаўся на месцы. 

- Тут ніхто не пачуе. Можна нават крычаць,– мякка, напаўголаса 

загаварыў князь. Вочы, цёмна-сінія, як у бацькі, праціналі падлетка 

наскрозь.– Так, я хацеў быць Валадаром. І я ім буду. Неўзабаве. І 

дапаможаш мне ты, таму што і ты прагнеш улады. Ты ведаеш, што такое 

– кіраваць, хлопчык? Валадарыць – у тваёй крыві. У мяне больш няма 

сына, ты станеш мне сынам. Адзіным сынам, адчуваеш розніцу? Закон 

на нашым баку. Закон першародства. 



Лемантар уплішчыўся ў крэсла і маўчаў. Па целе беглі мурашкі, але 

ён ведаў: гэта не страх. Проста ўзбуджэнне, што адчувае ваяр перад 

сапраўднай пагрозай, стыхіяй, альбо перад боем. 

- Не!– выразна прамовіў ён і, зрабіўшы падманны рух улева, 

адным рыўком адскочыў управа, адпіхнуўшы фатэль. Глыбока 

ўздыхнуў, цвёрда сустрэўшы позірк дзядзькі.  

- Баішся, маленькі хлопчык,– крыва пасміхнуўся той.– Баішся 

стаць здраднікам. Запомні: здрайцамі называюць тых, хто прайграў. А 

пераможцаў не судзяць. Падрасці крыху. А гэтая размова хай застаецца 

паміж намі. 

- Не магу вам гэтага абяцаць,– ні секунды не марудзячы, выпаліў 

Лемантар. 

- У кожнага з нас ёсць свае сакрэты,– нагадаў стары. 

- Дазвольце адкланяцца, вашамосць,– юнак адчуваў, што 

калоціцца ад агіды. 

- Ідзі, сынок,– перад ім быў ізноў спакойны і прыязны стары.– І не 

турбуй бацьку з-за рознай лухты. Куды мне ўжо валадарыць. Гэта справа 

маладых. А як надарыцца выпадак, спытай у бацькі: хто атруціў нашага 

брата, князя Фаліянта? 

 

5. 

- Прызнайся, малы, ці засумаваў?  

Апынуўшыся пасярод горада-замка Пісьменска, Сшытак адчуў 

невыказную палёгку, амаль як тады, калі вярнуўся пасля 

лягарытмянскай турмы-ямы. Ён і зараз нібыта пабываў у яме, на самым 

дне, у галечы, у роспачы, у безвыходнасці. 

Брат застаўся там, у Слоўніку, апантаны ідэяй даказаць бацьку-

Валадару, што справіцца сам. Ён загадаў Сшытку не ўмешвацца, нічога 

не распавядаць Вялікаму Князю пра безграшоўе, і, наогул, не жадаў 

абмяркоўваць свой дабрабыт: яны спраўляюцца, не трэба нават і 

перажоўваць розную лухту. Усе маладыя спецыялісты так пачынаюць. 

Галоўнае, што ў судзе парадак, ён, Вярхоўны Суддзя Слоўніка, патомны 

князь Аркуш, на варце законнасці ды справядлівасці.  

Сшытак і не спрабаваў пераканаць брата звярнуцца ў Пісьменск па 

дапамогу. Не, ён сам пагаворыць з бацькам. Пісьменск не збяднее, калі 

Вярхоўны Суддзя стане жыць, як належыць людзям ягонага кола. А 

галеча, з якой не можа выкараскацца нашчадак пасада, найперш 

дыскрэдытуе самога Валадара. Увесь Слоўнік ведае суддзю як годнага і 

адданага справе чалавека, няўжо Княскі Дом не цэніць такую службу? 

Але напачатку ён, Сшытак, проста распавядзе навіны, аддасць 

зборнікаў ліст. Пра важнае пагаворыць з бацькам заўтра. Прыкра, што не 

паспеў па-добраму развітацца з Аркушам. Ну чаму той уцёк? Лічаныя 

хвіліны быў Сшытак у Фаўне-Флоры, вярнуўшыся, думаў патлумачыць 

брату, што аддаць Старонку бацькам – адзінае разумнае выйсце. Але 

Аркуш не стаў яго чакаць. Сышоў, пакрыўджаны, невядома куды. Ці 



даруе? Ці гэты вечар неадольным мурам раздзеліць іх, назаўсёды 

адлучыўшы Аркуша ад Пісьменска… Ці не так у свой час зарокся 

бываць у бацькоўскім доме Зборнік… 

Вось ён, дом. Цёмныя вокны ў бацькавым кабінеце здзівілі Сшытка: 

час быў не тое, каб позні. Валадар зазвычай не клаўся так рана. Мо 

проста адлучыўся з палаца? Але, у кожным разе, спачатку трэба гэта 

спраўдзіць, даць справаздачу Валадару, а тады можна і спаць. 

- Вітаю, вашамосць, – сонна буркнуў вартавы. І тут жа радасна 

выгукнуў: – Княжа Лемантару, вы вярнуліся! Болей не з’едзеце? 

- Не, болей не з’едзе, – Сшытак пасміхнуўся у цемры, ляпнуў брата 

па плячы. Той імгненна скінуў руку, быццам на плячо ўпала гадзюка, 

зрабіў вялікі крок убок. Сшытак змаўчаў, але нядобра звузіў вочы. 

Лемантар азіраўся наўкол, нібыта шукаў, што змянілася за гэтыя 

некалькі тыдняў. Бадай нічога. Пісьменск заставаўся такім самым, як у 

ягоным дзяцінстве. Цмяна свяціліся акенцы пакояў літар, крыху ярчэй – 

вокны сталоўкі, смачна пахла смажанінай і свежым хлебам. Цішыню 

парушыла кароткае іржанне бацькавага каня Галіяфа. Дом. 

Але радасці вяртання не было. Нібыта ён кінуў у бядзе брата. А 

бацька? Што пісаў яму Аркуш? А што паведамляў князь Зборнік? Што 

думае пра ўсё гэта бацька? Як сустрэне яго, што загадае рабіць далей? 

- Ганаровая варта спіць, аркестр таксама. Чырвоную дарожку год 

сто таму з’ела моль. Падымайцеся так, без урачыстых цырымоній,– 

голас Валадара ззаду прымусіў братоў здрыгануцца.  

Вялікі Князь ішоў са стайні. Лемантар унутрана напружыўся. 

Выціснуў праз камяк у горле: 

- Вітаю Валадара Маўляндыі. 

- Добры вечар, Валадару,– Сшытку не было калі адвыкнуць ад 

бацькі. Для яго гэта быў доўгі дзень, але толькі дзень.– Прывёз вашага 

пястунчыка. Атрымайце і распішыцеся. 

- Ды нешта ён не рады, што ты яго прывёз,– Навука першы 

падняўся на ганак.  

- Здзічэў крыху. Але ж адкорміцца, павесялее,– брат жартам 

штурхнуў Лемантара ў бок. Юнак адчуў нясцерпнае жаданне адказаць 

усур’ёз, так, як умелі гэта рабіць хлопцы з варты Слоўніка. Але пры 

бацьку нельга. Нічога, будзе час. 

- Пакарміць – гэта з дзецьмі першая справа,– пагадзіўся Вялікі 

Князь.– эН, вячэру нам у кабінет. Ідзіце, хлопцы, распранайцеся, ды 

заходзьце. 

Лемантар абышоў свой пакой. Зазірнуў у шафу, пад ложак. Што ён 

там шукаў? Юнак сеў на ложак. Спружыны крыху рыпнулі. Добры 

матрас. Не тое, на чым спіць брат у Слоўніку: цюфяк са зляжалым 

сенам. А ён уцёк сюды. Дзе цёпла і сытна жыць, незалежна ад таго, што 

ты зрабіў сёння і мяркуеш рабіць заўтра. Выгодная роля – сынок 

Валадара. Хай у галаве пуста, хай рукі ні да чаго, апроч пацешнай зброі, 

не прыкласці, а будзеш сыты, адзеты, абуты… і гэтак далей.  



- Малы, бацька чакае,– Сшытак зазірнуў у дзверы. 

- Праз хвіліну буду,– хлопец кінуў куртку ў шафу. Брат ужо 

перапрануўся, а яму не хацелася зноў рабіцца часткай гэтага дома. 

Вярнуцца, найхутчэй вярнуцца да брата. Толькі не нахлебнікам. Нешта 

прыдумаць, знайсці выйсце... 

Пры мяккім святле свечак у кабінеце было ўтульна, як у маленстве, 

калі бацька, агледзеўшыся, што ў яго не двое, а трое сыноў, пачаў 

аддаваць вольны час малодшаму. Няўжо цяпер Валадар зноў лічыць, 

што ў яго толькі двое сыноў? Толькі гэтым разам лішнім стаўся 

Аркуш… 

Прынеслі вячэру. Ад аднаго паху слёзы наварочваліся: не 

нішчымная бульба, што й казаць. Не пераляжалыя кансервы, з якіх 

Аркуш спрабаваў дастаць вербалайзам мікробаў, інфекцыю, яшчэ 

нейкую трасцу, а потым загадваў Макару доўга грэць у агні бляшанку, 

каб хаця ніхто не патруціўся…  

Зашыўшыся ў кут, Лемантар уткнуўся ў талерку, і, калі падымаў 

вочы, то глядзеў у агонь каміна, унікаючы позіркаў астатніх. Бацька 

зважаў, як знікае ежа, і гэта лепш за любыя словы сведчыла, што сыну 

давялося няпроста. Здзічэлы, схуднелы, змарнелы ды знэрваваны, нібы 

вожык у атачэнні сабак, ён натапырыўся і не жадаў нікога падпускаць. 

Навуку было і смешна, і шкада малодшага сына, але ён не даваў 

выгляду.  

- Сшытку, ці бачыўся ты з князем Зборнікам?– пра жыццё 

старэйшага сына Валадар вырашыў распытаць малодшага, але пазней, 

калі Лемантар здаволіць голад. 

- Вядома, як я мог такое прапусціць,– хмыкнуў Сшытак, і 

Лемантар скалануўся: ніколі раней не было ў брата такой разняволенасці 

ў стасунках з бацькам. Ніколі не трымаўся ён на роўных. 

- Князь у добрым здароўі, княгіня таксама, калі не лічыць, што 

капрызы пляменніцы каштуюць ім спакою і нерваў. Але тут я ім крыху 

дапамог. Перакінуў князёўну Старонку да князя Фаліянта, вам ад яго 

прывітанне. Я не затрымліваўся, але, як па мне, дык за апошнія 20 год 

ваш брат ані не змяніўся. Княгіню Канюшынку не бачыў. 

Лемантар зразумеў, што брат не збіраецца зараз падрабязна 

распавядаць пра стасункі Аркуша і Старонкі. Значыць, і яму ў выпадку 

чаго трэба праявіць стрыманасць. Але раздражненне на сярэдняга брата 

толькі расло. 

- Ці пад’еў, хлопча?– пасміхнуўся яму бацька.  

Лемантар пачырванеў. Ежа скончылася, і толькі зараз ён скеміў, 

што адзін павячэраў за траіх.  

- Шкада, што я перад тваім ад’ездам засечку на вушаку не зрабіў. 

Паглядзелі б, на колькі вырас,– бацька павярнуўся да Сшытка.– Аркуш 

напісаў? 

Сшытак прыкусіў вус. Не да таго было Аркушу. Няўжо давядзецца 

распавядаць бацьку пра іхнае недарэчнае расстане? А ўсё ж так хораша 



ішло… Ён успомніў пра ліст Зборніка. Вось паратунак! Пра Ніка (так 

браты звалі сярэдняга з самага маленства) бацька любіў пагаварыць 

больш, чым пра каго. Сшытак палез у кішэню, працягнуў бацьку ліст.  

- Ад князя Зборніка. 

Навука чытаў уважліва, адзін момант сынам падалося, што князь 

пасміхнецца, але тут жа твар яго стаў непраніцальным. 

- А што не кажаце,– звярнуўся ён да абодвух,– што брат жаніцца 

надумаў? 

- Хай сам кажа. Сёння надумаў, заўтра раздумаў – а нам плёткі 

пераказваць не да твару,– за абодвух адказаў Сшытак, і гэтым разам 

Лемантар быў з ім цалкам згодны. Аркуш лістуецца з бацькам і можа 

сам распавесці пра свае планы. Гэта за малодшага сына ў такім разе 

давялося б казаць іншым. Бо непісьменны. Непісьменны! Лемантар сцяў 

кулакі. Нават Макара Аркуш узяўся вучыць чытаць. А яму толькі 

раздражнёна кінуў: вазьміся за кніжкі! Нібыта былі ў іх тыя кніжкі… 

Але ён вырас, цяпер гэта ягоная праблема, якую яму і вырашаць. 

- А ты чым там займаўся?– на гэты раз пытанне было да яго, 

адкруціцца не было як. 

- Сёння адным, заўтра іншым,– юнак не хацеў распавядаць. Чым 

ганарыцца – тым, што больш за тры дні ні на адным месцы не 

ўтрымаўся? 

- Я цябе доўга не бачыў, мне напраўду цікава, чым ты жыў,– 

настойваў бацька. 

- Вам не спадабаецца, Валадару,– Лемантар разглядаў падлогу.– 

Прынамсі, так мне штораз казалі пры звальненні: калі твой тата 

даведаецца, яму не спадабаецца. 

- Братка, павер, твае асабістыя якасці маглі ўплываць на гэта і без 

тваёй біяграфіі,– Сшытак паклаў руку яму на плячо, але Лемантар тут жа 

таргануў плячом і дэманстратыўна перабраўся з канапы на падваконне. 

- Так, непісьменнаму падлетку няварта разлічваць на сур’ёзную 

працу галавой,– працадзіў ён скрозь зубы.– Але шмат хто працуе і 

рукамі, і грубай сілай. І вось тут, аказваецца, не мае значэння ні тое, што 

я магу без драбіны пафарбаваць столь, ні тое, што адзін падымаю 

сталітровую бочку. Ні тое, што ўмею біцца. А значэнне мае, што 

падумае мой тата. Паверце, Валадару, ніхто ў Слоўніку не жадае мець 

праблемы з вамі. Я не ведаю, што з гэтым рабіць. Таму я вярнуўся. Бо 

апынуўся нахлебнікам на шыі ў брата. 

- Бацькава шыя ямчэйшая,– сам сабе шапнуў Сшытак. 

- Маршалку, вы не маеце рацыі,– Вялікі Князь не падвысіў голас, 

але сярэдні сын тут жа сагнаў усмешку і выпрастаўся. 

- Даруй, братка. Я сказаў глупства. Тут твой дом. Падрасцеш, 

падвучышся, усё будзе добра. 

Хлопец зрабіў выгляд, што не чуў ані першых, ані апошніх слоў 

маршалка. Глядзеў на зыркае полымя. Душа садніла, як апечаная. 



- А што мой брат? Ты звяртаўся да яго па дапамогу? Ён – 

уплывовы чалавек у горадзе. 

- Мы з ім бачыліся за ўвесь час двойчы па пяць хвілін, і толькі 

сёння перад ад’ездам гаварылі крыху даўжэй.  

Юнак раптам успомніў іх размову. “І не турбуй з-за рознай лухты 

бацьку”. Так, гэта магла быць лухта. А раптам не? А можа, гэта праверка 

– наколькі ён адданы бацьку? Што было ў тым лісце? Прамаўчаць – 

могуць палічыць здрайцам. Сказаць – могуць выставіць дурнем. А 

ўрэшце, ён і напраўду дурань, што яму выбіраць... 

- Вялікі Княжа, я мушу сказаць вам, і гэта вам зноў жа не 

спадабаецца. 

- Не будзем загадваць наперад,– спакойна адгукнуўся князь. 

- Мы перамаўляліся з князем Зборнікам сам-насам. Ён распытваў 

пра напад Лягарытмы, ці праўда, што вы былі ў яме. 

- Што яму вядома?– жвава адрэагаваў князь Навука, але не 

ўстрывожыўся. 

- Не магу сцвярджаць. Можа, зусім нічога, а можа, багата. Дзіўна, 

што пра смерць Калька Улятара ён нібыта не ведаў. Я сказаў, што вы з 

чараўніком спачатку не ладзілі, потым паразумеліся. Сказаў, што той не 

быў пакараны смерцю, а ўцёк, але тады ж і памёр. Без падрабязнасцяў. 

Тады ён спытаў, што за чалавек Аркуш... 

- Тут табе было, пра што расказаць. Што да пакрыўджаных 

сваякоў, дзядзька проста ідэальны слухач,– уставіў Сшытак. 

- Па сабе мераеце, патомны княжа,– Лемантар перавёў вочы на 

бацьку.– Я нічога асабістага не закранаў. Сказаў толькі, што брат добра 

ведае, чаго хоча. Зборнік учапіўся за гэтыя словы і заявіў, што Аркуш, 

напэўна, хоча быць Валадаром Маўляндыі і ні перад чым не спыніцца. 

- Якая абазнанасць у людзях,– хмыкнуў бацька.– І ён недалёкі ад 

ісціны. 

- Тата, гэта няпраўда!– ускінуўся юнак. 

- Валадару, вы ведаеце, што мы глыбока шкадуем пра свой 

учынак,– тут жа дадаў маршалак. 

- Ты так і адказаў яму?– удакладніў Валадар.– Князю? 

- Горш, Валадару,– Лемантар толькі зараз скеміў, як правакацыйна 

прагучалі ягоныя словы для Вярхоўнага суддзі. Але сказанага не 

вернеш.– Я спытаў у яго, ці ён сам не хацеў бы... быць Валадаром 

Маўляндыі. 

- Ты спытаў у патомнага князя Зборніка, ці не хоча ён заняць маё 

месца?– бацька выдзеліў слова “маё”.– Гэта ж трэба. 

- Я проста меў на ўвазе падабенства сітуацыі. Сказаў, што, 

напэўна, і ён некалі хацеў, калі прызначылі вас. І тады... ён... 

Словы застравалі ў горле. Юнак некалькі разоў пракаўтнуў і 

таропка працягваў, абы вымавіць усё хутчэй: 

- І тады ён сказаў, што сапраўды хацеў бы, і неўзабаве будзе 

Валадаром з маёй дапамогай. І, паколькі свайго сына ў яго болей няма, я 



стану ягоным адзіным сынам. І закон першародства будзе на нашым з ім 

баку. 

Хвіліны тры панавала цішыня. Бацька глядзеў на сына сувора і 

адчужана. 

- Я б на тваім месцы пагадзіўся,– раптам прамовіў стары князь. 

Лемантар няўцямна перапытаў: 

- Што? 

- Іншым разам пагаджайся,– паўтарыў бацька. 

- На што… пагаджацца?– хлопец збялеў, яму нібыта не хапала 

паветра. 

- Валадару, асцярожней!– усклікнуў Сшытак. 

- Дык нармальны расклад: быў трэці сын Валадара, стаў адзіны,– 

не сунімаўся князь.– Дарма толькі Зборнік на цябе ставіць. Ты ж просты 

як цагліна. Лепей бы ўжо Аркуш... 

- Бацька, до’!–  усклікнуў Сшытак, але было запозна. 

- Валадару, дазвольце, я пайду,– прашаптаў юнак. Галава не 

ўмяшчала бацькавы словы, востры боль працяў скроні, Лемантар 

схапіўся аберуч за галаву, саслізнуў з падваконня і, зносячы са стала 

талеркі, абсунуўся долу. Брат паспеў толькі падхапіць яго пад грудзі, каб 

не ўдарыўся тварам аб кут кушэткі. 

- Дагуляліся, бацька. Давялі дзіцё. Дайце вады,– Сшытак 

асцярожна пасадзіў брата па падлозе, плюхнуў вады на пашарэлы твар.– 

Ну, малы, прыходзь да памяці. Сядзі, не скачы. Валадару, дзядзька ж вам 

напісаў пра гэта, навошта вы здзекваліся? 

Лемантар скрозь звон у галаве чуў гэтыя словы і зразумеў, што брат 

спалохаўся за яго і нібыта заступаецца, але ў чым справа, не цяміў. 

Апошнія некалькі фраз быццам сцёрліся з ягонай памяці. 

- Валадару, даруйце, я не расчуў, што вы сказалі,– прашаптаў ён. 

Бацька выйшаў з-за стала, разам з братам дапамог яму падняцца.  

- Гэта не так і важна. Ідзі, сынку, адпачывай. Дабранач вам 

абодвум. 

 

 



ГЛАВА ВАСЯМНАЦЦАТАЯ 

1. 

- Добрыя ў Навукі хлопцы павырасталі,– пачала за сняданкам 

размову Мантыса. Зборнік хмыкнуў. 

- Ага, куды ўжо лепей. Старэйшы вар’ят і блазен, сярэдні ўсё за 

ўсіх ведае, а малодшы прастакутны, што сабачы будан, і верыць усяму, 

што чуе. 

- Так-так, праўду кажаш. Аркуш вельмі адказны, сумленны і 

годны. Сшытак вытрыманы, выхаванне бездакорнае. А маленькі такі 

шчыры... Зборнічак, ты хоць яго не цвеліў? Нешта ён ад цябе выбег 

спалоханы. 

- Не, ну што ты, ну хіба зусім трошкі,– закаціў вочы князь. 

- Навошта? Ён жа дзіця зусім. Ат, пасварышся з Навукам праз свае 

блазенствы,– дакарала Мантыса.–  Ён жа цяпер і не зойдзе ніколі. 

- Сшытак яго ў Пісьменск забраў. Так і гэтак не зойдзе. А 

падрасце – паразумнее. Але праўду ты кажаш, хлопцы нішто сабе. 

Вытрыманыя. Брат у іх гады зусім шалёны быў. Па маці характарамі 

пайшлі. Святаянка і сама спакойная была, і Навуку ўтаймавала. Ты ж 

памятаеш яго халастога? 

- Ты напішы яму пра дзяцей. Хай бы яны з Фаліянтам памеркавалі. 

Аркуш Старонку не пакрыўдзіць. 

- А яна яго? Што ў яе ў галаве, ніхто не ведае. Што, калі 

пабяруцца – а ёй зноў шляя пад хвост?– буркнуў Зборнік.– Ды напісаў я 

ўжо. І Фаліянту напісаў, наўздагон. Але Стары памяркоўны, мусіць 

зразумець, што не мы Старонку выгналі, што сама яна… Хай, напраўду, 

самі мяркуюць. Нам у гэта лезці няварта. 

- А можа, хай Аркуш у нас жыве? Дом пусты. Нам сумаваць, а яму 

галадаць – нядобра гэтак,– Мантыса пагладзіла мужа па руцэ.– Дый 

плётак з нас хопіць. 

- Не пойдзе,– паківаў галавой той.– І ў прымакі не пайшоў бы. А 

так проста, без прычыны – і пагатоў... 

- А ты пагавары, як ты ўмееш, без кпінікаў ды падколаў. Брат ад 

яго з’ехаў – ці ж яму не самотна?– Мантыса сама падліла князю 

гарбаты.– Ён жа, лічы, без маці гадаваўся. За такім бацькам, як Навука, 

ваяром станеш, самастойным ды адказным станеш, а пяшчоты ды 

спагады дзе там узяць. 

- Я пагавару,– здаўся князь.– Толькі глядзі, адмовіцца – ягоная 

справа.  

- Гаспадару, да вас пан следчы,– Зэ прапусціў у пакой Прыгожага і 

стаў побач, прычыніўшы дзверы. 

- Добрай раніцы, пане Прыгожы. Радыя вас бачыць, праходзьце, 

сядайце. Зэ, падай госцю гарбаты. Дарагі, я буду ў сябе,– княгіня 

Мантыса сышла. Зборнік паказаў следчаму на крэсла, але той і не 

падумаў садзіцца. 



- Вашамосць, у горадзе бачылі Радаўлада. І, падобна, ён ізноў 

крадзе людзей.  

 

3. 

- Вашамосць, ужо раніца. Час вам ісці,– хваля чорных валасоў 

лёгка слізганула па твары, нібы працяг сну. Маленькая ручка церабіла 

мускулістае плячо.– Вашамосць, прачніцеся. Сонца хутка ўстане. 

- Дзе я?– мужчына няўцямна круціў галавой. Ложак, дыван, 

крэсла, ягоныя рэчы, складзеныя акуратным стосам. Фіранкі абапал 

акна... Ён устаў і падышоў да вакна. Перад ім раскінуліся дахі Слоўніка. 

То бок ён у высотцы, у хмарачосе. За чый жа кошт адбываўся банкет? 

- Колькі я вам... 

- Не-не, вашамосць, вы нічога не вінныя. Першае наведванне за 

наш кошт. Спадзяюся, вы наведаеце нас зноў... Хоць гэтай ноччу вы 

былі не са мной... 

- Даруйце,– ціха прамовіў мужчына, не павярнуўшыся.– Так 

сталася. 

- Гэта не варта прабачэнняў,– яна падышла да яго, лёгкія пальцы 

ляглі на плечы, сталі масіраваць цягліцы.– Не турбуйцеся ні пра што. 

Ніхто не будзе ведаць. 

- Вы – чараўніца,– ён выгнуў шыю ад задавальнення.– Як вас 

зваць? 

- Я не пыталася вашае імя і не скажу сваё. Так лепей. Промні 

сонца разгоняць таямніцу ночы, і мы не пазнаемся ўдзень, і вам не будзе 

няёмка. І тая, пра каго вы марылі сёння, не адчуе болю. 

Ён апрануўся хутка, як прывык апранацца з дзяцінства, а калі 

павярнуўся, яе не было. 

Дарогай, пракручваючы ўчорашні дзень, Аркуш адчуваў 

стомленасць і абыякавасць. Усё нібыта ішло, як найлепей: на дваіх ён 

заробіць і ў судзе, болей часу вызваліцца на вучобу. Добра, што летам – 

як адчуваў, што прыдасцца!– не раз зазіраў у падручнікі.  

 

Лемантару з бацькам будзе лепей. Самастойнасць – добра, ды голад 

і нястача – кепскія выхавацелі. Такое жыццё шмат каго – Аркуш 

выдатна бачыў гэта ў судзе – штурхала на сумнёўныя ўчынкі.  

Пра Старонку ён думаць пакуль не мог, таму забараніў сабе 

згадваць яе. Адно толькі ведаў: шлюб з Біядарам стаўся б памылкай. 

Значыць, і тут – да лепшага. Знойдзе яшчэ сваю долю, якія ейныя гады… 

- Дзе ты быў?– Макар сустрэў яго на ганку. Аркуш замест адказу 

пагладзіў дзіця па галаве і зайшоў у хату. У душы было пуста, у галаве – 

лёгка: дапамог гадзінны шпацыр з вуліцы К да Слабады Часцінак. Што 

ж, жыць далей... 

- Зробіш гарбаты? 

- Ужо,– Макар выцягнуў вербалайз, і слова “гарбата” 

ператварылася ў два кубкі, над якімі курэла пара, разносячы водар зёлак. 



- Дзякуй, што ты ў мяне ёсць,– Аркуш палез у кішэню.– Частуйся. 

- Шакаладныя?– Макар запхаў цукерку за шчаку.– Гэтая табе. 

Пойдзеш зараз у суд? 

- Напэўна. Спазнюся, але халера з ім. Хай Бутрым іх забаўляе. А 

ты прыбярыся крыху, добра? Крэсла складзі, цяпер у нас ложкаў хапае. 

Раскладушку прыбярэм на гарышча, спальню зробім у бакоўцы, а тут – 

заля, як у прыстойных дамах належыць… 

- Ідзе нехта,– Макар падскочыў да акна, адсунуў фіранку.– Ого! Да 

нас начальнік варты... і яшчэ нехта. Ты ўночы нікога не абрабаваў? 

- Суддзі рабуюць белым днём і на вачох усяго народа,– малады 

князь адчыніў дзверы. На ганак падымаўся следчы.– Пане Прыгожы, 

нешта здарылася?  

- Добрай раніцы,– Прыгожы падгаіў нагу і зноў скакаў на пратэзе. 

- За раніцу ўпэўнены, за добрую – па вашым твары не скажаш. 

Што за бяда ў вас?– спытаў Аркуш і паказаў рукой, каб госць праходзіў. 

- Падобна, бяда найперш у вас, княжа. А можа, і ва ўсіх нас,– на 

парозе наўздагон Прыгожаму ўзнік былы Вярхоўны Суддзя. Аркуш ужо 

наставіў хіб, але перадумаў агрызацца. Напэўна, важкай была прычына, 

якая прымусіла старога дзядзьку ехаць сюды праз увесь горад.  

Макар з цікаўнасцю агледзеў старога суддзю і выслізнуў за дзверы. 

Бразнула вядро: малы пайшоў па ваду. 

- Сядайце, панове. Слухаю вас,– гаспадар апусціўся ў макараў 

фатэль. 

- Дзе твой большы хлопец, ведаю. Меншага бачыў. А трэці? 

Флейтыст?– стары арыстакрат трымаўся так, нібыта ўчора яны наогул не 

бачыліся. 

Аркуш задумаўся. Хтосьці ўчора яму казаў, што Мсціслаў сышоў у 

свой свет, але хто... 

- Напэўна не ведаю,– асцярожна адказаў ён.– А вы ведаеце? Ці вы, 

пан следчы? 

Прыгожы ўздыхнуў. 

– Я бачыў учора па абедзе… не, ўжо прыцемкамі, хлопца, 

падобнага да вашага. Ён стаяў ля самай брамы эС, потым павярнуўся 

адыходзіць. І ў гэты момант яго паклікалі. Высокі чалавек у доўгай, да 

зямлі, свіце гаварыў да яго, і раптам абодва зніклі – так, як гэта бывае з 

чараўнікамі. Аранжавая ўспышка – і пуста. Артэфакт з аранжавай 

успышкай быў шмат гадоў таму ў Радаўлада, чараўніка, асуджанага на 

выгнанне з Маўляндыі за катаванні людзей ды іншыя брыдкія рэчы. Я 

распытаў навакольных. Радаўлада апісваюць дакладна. Пра хлопца 

кажуць, што ваш. 

– Дык ён у небяспецы. Чаму, чаму менавіта ўчора, калі я не мог сам 

прасачыць!– Аркуш правеў далоняй па твары. Не час біцца ў роспачы, 

не час!– Што мы можам зрабіць, каб знайсці гэтага злыдня ды выбавіць 

Мсціслава? 



– Распачаць міжнародны вышук і аб’явіць па рэха-сувязі. А далей – 

чакаць. Маўляндцы ахвотна дапамагаюць такім пошукам. Калі хоць 

нехта нешта ведае – рана ці позна будзем ведаць і мы. Не стану адбіраць 

час,– Прыгожы падняўся.– Буду паведамляць пра ўсё. І вы мне 

паведамляйце. 

Следчы выйшаў. Зборнік павярнуўся да пляменніка. 

– Адкуль ён да цябе прыбіўся, гэты Мсціслаў? Навошта ён мог 

спатрэбіцца злыдню? Што рабіў ля Брамы С? 

– Адкуль прыбіўся?– Аркуш задумаўся.– Гэта сябра Лемантара. 

Аднойчы ён прыйшоў да нас з сапраўднага свету. Трапіў у Пісьменск 

праз Браму А. Яны разам былі ў паходзе падчас… непаразуменняў з 

Лягарытмай. Так сталася, што хлопца прысвяцілі ў Ахоўнікі Летапісу. 

Вось і ўсё. 

– Ахоўнік Летапісу? Колькі яму год?– стары князь вушам сваім не 

верыў.– Мне было 18, і тое бацька лічыў, што рана. 

– І наш так лічыў. Нам з братам па дзевятнаццаць было – ледзьве 

выпрасіліся. Маршалкамі раней сталі, чым Ахоўнікамі. А Лемантар і па 

сёння не стаў. Відаць, таму ён мусіў прызначыць Ахоўнікам Мсціслава. 

Каб нехта мог кіраваць Летапісам. 

– Лемантар, які не чытае нават сваё імя, прызначыў Ахоўнікам 

Летапісу малое дзіця – вы што там, з глузду паз’язджалі?– абурыўся 

стары суддзя.– Вы куды глядзелі? 

– А што рабіць, калі Летапіс яго прызнае,– ускінуўся Аркуш.– Вы ж 

ведаеце, непрыдатны чалавек не стане Ахоўнікам, артэфакт проста не 

прыме яго. 

Зборнік згодна кіўнуў галавой. 

- Гэта так. Але артэфакт дзейнічае толькі па загадзе чалавека. Сам 

ён дзейнічаць не можа. Яму трэба загадаць. І загадаць яму могуць, па-

першае, Ахоўнікі Летапісу, па-другое, чараўнікі, і, па-трэцяе, Валадар 

Маўляндыі. Дзе ў гэтым спісе Лемантар? 

- Дзядзька, вы такі разумны чалавек, юрыст з хутка 

пяцідзесяцігадовым досведам, а задачку для першага класа не можаце 

рашыць, – горка пакпіў Аркуш. Ці не ўпершыню ён дазволіў сабе так 

казаць дзядзьку, раней толькі стрымана бараніўся ад зборнікавых 

досціпаў ды кпінаў. Але не было ў ягоным голасе ні каліва весялосці. 

Відаць, дорага аддаў бы, каб не было нагоды разважаць пра гэта. – Я 

кажу вам: Лемантар не Ахоўнік. Вы самі бачыце, што ён не чараўнік. 

Застаецца адзін адказ.     

- Гэты падшыванец дачакаўся, пакуль вы трое будзеце за межамі 

краіны, і саманазваўся Валадаром Маўляндыі, а потым вы вярнуліся і 

паправілі яму мазгі. І выкінулі з Пісьменска, каб пыху збіць. Гісторыя!– 

пакруціў галавой Зборнік.– У Летапіс хоць пра гэта не пішыце. Там 

сямейных анекдотаў і так хапае. 

- Насамрэч, было крыху іначай. Калі сярод ночы мы трое зніклі, 

малы разгубіўся і не ведаў, што рабіць. Літары падказалі яму, што з усіх 



прэтэндэнтаў на пасад у наяўнасці толькі ён. Іншых людзей у 

Пісьменску наогул не было – акурат з’ехалі на Фэст. І вось паміж 

безуладдзем і сабой на пасадзе ён абраў назвацца Валадаром Маўляндыі. 

І Летапіс не меў нічога супраць. А калі мы вярнуліся, усе дружна зрабілі 

выгляд, што нічога і не адбылося. Хлопчыка крыху паўшчувалі і 

папрасілі болей так не рабіць, – Аркуш адвярнуўся, унікаючы погляду 

суддзі, і дадаў, нібыта апраўдваючыся:- Сюды ён паехаў сам, бо ніколі 

не бачыў Слоўнік. А як вырашыў застацца, я пагадзіўся.  

- Зрабілі выгляд, што нічога не адбылося,– працадзіў Зборнік.– 

Якія малайцы. А што кажа закон? 

- Я ведаю, што кажа закон. Не сумняюся, што і бацька ведае. 

Думаю, Сшытак пацікавіўся гэтым незалежна ад мяне. А вось Лемантар 

не ведае. Ён не ведае, што, пакуль ён жывы і не адцураўся пасада, у 

Маўляндыі няма іншага законнага Валадара апроч яго. Бяда ў тым, што 

Лемантар, даведаўшыся пра гэта, адцураецца, ён не супрацьпастаўляе 

сябе бацьку нават у думках. І страціць права заняць пасад назаўсёды. А 

Маўляндыі можа спатрэбіцца менавіта такі Валадар, як ён. Я думаю, 

бацька таму і не стаў яму ўсяго казаць. І вы не кажыце, дзядзька. Вы ж 

разумееце: Лемантар не гатовы кіраваць… 

- Падумаць толькі, я ўчора цвеліў абяцанкамі валадарства самога 

Валадара Маўляндыі і нават пра гэта не ведаў!– усклікнуў Зборнік. І 

дадаў: – А навошта ты мне расказаў? Што ведае Зборнік, тое ведае 

Слоўнік. 

- Прыказка гучыць наадварот: усё, што ведае Слоўнік, яшчэ лепей 

ведае Зборнік. Таму, што вы ніколі нічога не зрабілі супраць інтарэсаў 

Маўляндыі. І таму, што вы самі прапанавалі бацьку прызначыць мяне на 

вашае месца. І яшчэ сёе-тое. Мне пара ў суд. Можаце мяне падвезці? 

Аркуш узяў куртку. Але стары князь не паварушыўся. 

- Пра гісторыю з Лемантаром не хвалюйся: ад мяне ніводная душа 

не ўведае. Брат валадарыць, перадасць пасад таму, каму пажадае. 

Разоркі не Лапікі: адзін аднаго за пячатку ніколі не душылі. І ты 

запомні: калі ў дынастыі спрэчкі за пасад – гэта звычайная справа. А 

вось калі брат на брата йдзе, са зброяй ці з атрутай, альбо сын на бацьку 

– чакай бяды. Не змогуць дамовіцца нашчадкі – давядзецца звяртацца да 

Адвечнага Летапісу, каб паказаў Валадара. Толькі Летапіс абярэ самага 

годнага, з усёй краіны, а мо і з усяго кніжнага свету. Так і змяняюцца 

дынастыі, калі асабісты інтарэс пераважае над дзяржаўным, – Зборнік 

глядзеў сувора, адчужана. Памаўчаў і дадаў: 

-  Я папярэдзіў Бутрыма, што ты сёння не будзеш у судзе. 

Малады суддзя спыніўся ў парозе. Макар вярнуўся: Аркуш пачуў, 

як з бразганнем стала на месца поўнае вядро. 

- А можна, я сам гэта буду вырашаць, вашамосць? Муніцыпалітэт 

не аплочвае мне ані бальнічныя, ані прагулы. І спраў назапасілася 

багата. Мне трэба пачынаць разграбаць гэтую кучу. Дый пошукі 

Мсціслава… 



- Дзесяць хвілін,– папрасіў Зборнік. І нешта ў ягоным голасе 

спыніла Аркуша і прымусіла ўстрымацца ад з’едлівых заўваг. Ён прысеў 

на край стала, хоць звычайна так не рабіў, і чакаў. Хвіліны беглі ў 

цішыні, а князь маўчаў. І, каб спыніць гэтую цішыню, нясцерпную для 

абодвух, малады суддзя спытаў, так, як часам пытаўся ў судзе ў 

разгубленых, напалоханых літар: 

- Што я магу дзеля вас зрабіць? 

- Княгіня запрашае цябе пераехаць да нас... Мы з ёй запрашаем... 

вас абодвух. 

- І як мне цяпер адмовіцца, каб вас не пакрыўдзіць,– Аркуш 

глыбока ўдыхнуў і выдыхнуў. 

- А ты пагадзіся,– падказаў Макар. Ён стаяў ля дзвераў і, 

зазіраючы ў вочы то аднаму князю, то другому, працягваў:– Цябе ж 

добрыя людзі клічуць, не злодзеі якія. Княгіню ўсе ведаюць, якая яна 

добрая. Хто з цыркавых ні пакалечыцца, яна ўсім дапамагае. Кажа: хто 

нясе людзям радасць, той гора не заслужыў. Фанфарон так баяўся, што 

яна пра мяне даведаецца, што жывога чалавека ў камара ператварылі. 

Княгіня такое не даравала б. 

- Вазок чакае, збірайцеся,– Зборнік падняўся і выйшаў. Аркуш 

дагнаў яго на ганку. Макар пратачыўся следам. 

- Дзядзька, я не змагу вам замяніць сына. А нагадваць міжволі 

буду. 

- А я і не збіраўся на яго забывацца. І наконт аплаты за ежу і 

кватэру не турбуйся: гэта мая інвестыцыя ў развіццё Права і панаванне 

Закону ў Слоўніку. І малы твой нас не аб’есць. Затое адным 

беспрытульнікам будзе меней. У нармальнай сям’і пажыве, гэта важна 

дзеля ягонай будучыні. 

- Але ў нас расце кактус,– прывёў апошні аргумент Аркуш. 

- Наўрад ці ён больш калючы за цябе. Паладзім і з кактусам. 

- Аркуш, а можна, я прадукты нашыя аддам?– Макар гаварыў ціха, 

але стары суддзя мог пачуць.– Я адну сям’ю ведаю, ім трэба... 

- Далёка?– спытаўся Аркуш. 

- У канцы вуліцы Р, завулак РЫ. 

- Добра, занясі,– адказаў замест пляменніка дзядзька.– Мы памалу 

паедзем, дагоніш. 

Макар выслізнуў за дзверы. Зборнік хмыкнуў. 

- Вось табе і дзіця вуліцы. Колькі яму? 

- Восьмы год ідзе. 

- Чаму ў школу не аддаў? 

- А за што я яго ў школу сабраў бы? Сам вучу,– Аркуш 

адвярнуўся.– Налета трэба, вядома. Толькі ці захоча. Вольніца 

зацягвае… 

- Не сумнявайся, захоча. Скажы лепей, ці варта даваць зараз 

абвестку па рэха-сувязі, ці лепей пачакаць? Дамо – Радаўлад стане 

сцерагчыся, але і звесткі пойдуць хутчэй. 



- Можа стацца, Мсціслаў таксама пачуе, што яго шукаюць, яму 

будзе лягчэй. Зараз ён лічыць, што ніхто не клапоціцца пра яго, усе 

думаюць, што сышоў у сапраўдны свет. А так зразумее, што яго не 

кінулі, – Аркуш апошні раз агледзеў пакой. 

- Тады абвесцім, проста сёння, – пагадзіўся Зборнік. 

 

4. 

- Пане Піліпе, дазвольце вам дапамагчы,– Лемантар патрымаў 

дошку, пакуль конюх забіў цвік. 

- А я і не чуў, калі вы вярнуліся, княжа,– Піліп паспрабаваў 

дошку.– Трымаецца. А верхнюю ці прыб’яце?  

Лемантар у два ўдары засадзіў цвік, побач яшчэ адзін. 

- Кажыце, што яшчэ трэба. Каб вам не чапляцца. 

- Вы ўжо назусім, ці зноў у Слоўнік паедзеце?– конюх аглядаў 

свае ўладанні, але ўсё было спраўна. 

- Як скажа Вялікі Князь,– з горыччу прамовіў юнак.– Як усё ў 

парадку, то я пайшоў. 

Куды сябе прыкласці? Дзе падзецца? Паправіў кухару кран, 

замяніўшы пракладку, змазаў дзверы ў каравульным памяшканні, дошку 

ў стайні прыбіў. А яшчэ толькі раніца. І наперадзе дзень бессэнсоўнага 

бадзяння. Бо тут, у Пісьменску, ува ўсіх усё ў парадку, кожны ведае 

сваю справу, і нікому не трэба такі памагаты.  

- Зэ, стой!– малады князь падхапіў дзіду, якая ледзь не выпала з 

ахапка, паправіў.– Ідзі. 

Так і павінна быць у доме, дзе валадарыць Вялікі Князь. Жаўнеры 

як на падбор, акуратныя, зашпіленыя... 

- У, завяжы матузок, бразнешся... 

Снег з дарожак счышчаны, сумёты акуратныя. І кветнікі лапкамі 

яловымі прыкрытыя… 

 Малады князь нахіліўся, паправіў лапы, што распаўзліся з кучы, 

прыціснуў камянямі.  

Вялікі Князь з маршалкам нешта ў кабінеце плануюць. Сшытак 

цяпер адзін камандуе Гвардыяй Пісьменска. І няхай. Жаўнерам трэба 

адзін маршалак, а не штотыдзень новы. Няма чаго ўмешвацца. Тым 

больш, маршалак з яго так сабе… 

- Пан Марцін, насоўку згубілі. 

- Што такі сумны?– пранізлівыя вочы зірнулі праз шкельцы 

акуляраў.– Не захварэў? 

- Ды што мне зробіцца. 

- Хадзем, таблетку вясёлую дам. Прымеш – і цэлы дзень добры 

настрой,– Марцін пасміхнуўся. 

- Дзякуй, не трэба. Мяне мой настрой задавальняе. Ці перадаў вам 

Валадар прывітанне ад сына? 

- Так-так, і сын напісаў. Як ён там? 



- Ды няблага, працуе шмат, затое грошы мае. Добры чалавек, 

спагадлівы. Па вас пайшоў,- Лемантар кіўнуў на развітанне і рушыў 

далей. 

Кожны мусіць мець сваю справу. Лекар лечыць. Конюх песціць 

коні. Кухар гатуе. Пакаёўка прыбірае. Суддзя судзіць. Маршалак кіруе. 

А ён хто? Навошта ён? 

- Гуляеш, братка?– маршалак літараў ішоў у бок збройні. 

- Ты нешта хацеў?– юнак зірнуў спадылба.– Не? Тады не чапіся да 

мяне. 

- Спакайней крыху, малы!– Сшытак падышоў бліжэй.– Тут табе не 

Слоўнік, і я не гэты, як там яго... Макар! 

- А чым ты лепшы?– Лемантар насунуўся на брата.– Чым ты 

лепшы? 

- Высветлім?– з нядобрай усмешкай спытаў маршалак.– Праз 

гадзіну на нашым месцы. 

- Без абароны,– дадаў хлопец. 

- Як пажадаеце, дарагі браце,– жартоўна пакланіўся той. 

Вялікі Князь паказаўся на ганку, і браты імгненна разышліся кожны 

ў свой бок. Навука адсачыў гэты манёўр, але ўмешвацца не стаў. 

Разбяруцца самі, не малыя. 

- Валадару,  дазвольце сказаць,– Зэ дагнаў Вялікага Князя ля 

кабінета. Навука агледзеў узбуджанага ахоўніка. 

- Кажы. 

- Я выпадкова пачуў, даруйце, калі не мая справа, а толькі 

маршалак Сшытак з братам двабой прызначылі. За сцяной. Без 

абароны… 

- Добра, ідзі,– Валадар нічым не паказаў сваёй занепакоенасці. І 

месяц таму спакойна заняўся б сваёй справай. Моладзь заўсёды 

высвятляе стасункі, нічога страшнага, калі паставіць каторы катораму 

гуз ці сіняк. Але ўчора малодшы сын не спадабаўся яму. Злы, зацяты, 

поўны горычы. 

- эН, а пакліч да мяне маршалка. І Лемантара. 

- Іх абодвух бачылі за сцяной, Валадару, з вучэбнай зброяй,– 

далажыў эН.– Але куды яны пайшлі – не заўважылі. 

Навука асабліва не спяшаўся. Хай выпусцяць пару, парубяцца. 

Абодва добра падрыхтаваныя, ніводзін значна не пераважае.  

І сапраўды, пошчак драўлянай зброі даносіўся з паляны, як заўсёды. 

Ды раптам сціх. Навука прыспешыў крок. Сшытак ляжаў на вытаптаным 

снезе. Меч Лемантара быў ля ягонага горла. 

- Я паслізнуўся. Патрабую рэванша,– прахрыпеў маршалак. 

- У сваёй смерці?– удакладніў Лемантар, адыходзячы ўбок. 

Сшытак ускочыў на ногі. 

- Княжа Лемантару, я патрабую працягу. Наш паядынак 

прынцыповы, выпадковая перамога нічога не вырашае. 



- Вы пашкадуеце, княжа Сшытку. Я мацнейшы. Не прымушайце 

мяне гэта даказваць,– у голасе юнака была нежартоўная пагроза. Вочы 

пацямнелі. Твар скамянеў. Але і маршалак зацяўся. 

- Пустыя пагрозы. Бараніцеся, княжа! 

- Нападайце, калі жыццё надакучыла, княжа,– Лемантар пайшоў 

па колы, уважліва сочачы за братам. Той атакаваў – Лемантар адскочыў 

убок. Сшытак паўтарыў прыём, Але хлопец схапіў драўляны меч за два 

канцы, сярэдзінай адбіў удар і, крутнуўшыся праз спіну, ударыў з 

разварота локцем у сківіцу, уклаўшы ўсю вагу. Маршалак паваліўся 

долу як сноп, і не бачыў ужо занесенага мяча, які гатовы быў прабіць 

ягоныя рэбры, не прыкрытыя нават скураным нагруднікам… 

Рэзкі свіст прарэзаў паветра. Лемантар спыніўся. Павярнуў галаву і 

апусціў меч. Вялікі Князь Навука нетаропка падышоў да сыноў. 

- Не дапаможаш брату падняцца?  

- Не. Хай паляжыць. А то зноў біцца палезе,– Лемантар воўкам 

глядзеў на бацьку. 

- Вар’ят,– прастагнаў Сшытак, спрабуючы круціць галавой.– 

Ідыёт… 

- Вы здаволіліся, дарагі браце?– не хаваючы пагарды, спытаў 

Лемантар.– Ці мне давядзецца вам што-небудзь зламаць усур’ёз? 

- Такіх, як ты, на ланцугу трымаць трэба,– малады князь сеў. 

Вялікі Князь працягнуў сярэдняму сыну руку, той з цяжкасцю падняўся. 

Лемантар ужо рушыў прэч, не спытаўшы бацькавага дазволу. 

- Пачакайце, княжа!– Навука падабраў меч Сшытка.– Знойдзеце 

хвілінку дзеля мяне? 

- Хочаце паставіць мяне на месца, Валадару?– з горыччу прамовіў 

юнак.– Каб не задаваўся? Лепей не спрабуйце. Ганьба выйдзе. 

- Пабачым. Бараніцеся, княжа! 

- Гэта загад?– Лемантар адчуў боль, такі, што хацелася плакаць.– 

Не трэба, тата. Я не хачу. 

- А я не пакідаю вам выбару, княжа,–  Навука падняў меч.– 

Бараніцеся! 

Лемантар развярнуўся. Меч свіснуў ля самых вачэй. Хлопец толькі 

зглытнуў. 

- Я не жартую, сыне,– наступны выпад адчувальна зачапіў рэбры. 

Юнак стаяў як скала. 

- Слабавата, тата. Шкадуеце дурня. Навошта? Дабіце, усім стане 

прасцей. 

Каб меч быў сапраўдны, наступны рубячы ўдар каштаваў бы яму 

левай нагі. Лемантар перанёс вагу на правую нагу. Свой меч ён трымаў 

лязом наніз. Прамы выпад цэліў у грудзі. Юнак адхіліўся ўбок, 

прапускаючы меч паміж рэбрамі і рукой. Крок наперад – і рука князя 

апынулася заціснутая пад пахай, А далонь сына лёгка кранула шыю. 

- Вы забітыя, Валадару. 



Навука глядзеў, як сыходзіць сын. Каб яны былі адны – спыніў бы. 

Але побач стаяў Сшытак, паціраў сківіцу. Атрымалася, што іх двое 

супраць аднаго. 

І тут загаварыла рэха-дрэва. 

Лемантар не прыцішыў крок. Чаго стаяць, разявіўшыся? Рэха-дрэва 

чуваць было і на хаду. Таму напрыканцы абвесткі ён ужо быў ля стайні. 

Гаркнуў, як ніколі не дазваляў сабе раней: 

- Піліпе, каня! 

- Нешта здарылася, княжа?– конюх ужо сядлаў высокага варанога 

жарабца, ні на секунду не прамарудзіўшы, нібыта скамандваў яму сам 

Вялікі Князь.– Далёка едзеце? 

- Будзе відаць. Вялікаму Князю скажаш: Лемантар паехаў да 

цмокаў. Далей буду вырашаць,– юнак ускочыў у сядло і крыкнуў 

ахоўніку, які йшоў цераз двор: – Зэ! Дай які даўжэйшы меч! А гэтую 

цацку забяры. 

  Вялікі Князь бачыў, як меншы сын паскакаў дарогай у бок Пушчы. 

Спыняць не стаў. Глыбока ў душы ён радаваўся, што малодшы сын, 

урэшце, узбунтаваўся. Вельмі глыбока ў душы радаваўся. Бо выклік, 

кінуты ў твар, дараваць аказалася не так лёгка, пагатоў, быў сведка.  

Сшытак моўчкі ішоў ззаду бацькі, перажываючы сваю паразу. Ён і 

раней быццам бы разумеў, што ў бойцы добры не той прыём, што 

прыгожа выкананы, а той, што прынёс перамогу. І ўсё ж, атрымаўшы 

ўрок паводле законаў вулічнай бойкі, унутрана абураўся. Што сабе 

дазваляе гэты…  

Сшытак скасавурыўся на бацьку. Што той пра ўсё гэта думае? 

Вялікага Князя Навуку зараз куды больш займаў лёс Мсціслава. Як 

хлопчык ізноў апынуўся ў краіне? Чаму гэтым разам у Слоўніку? Нашто 

ён чараўніку? У кожным разе, Валадар Маўляндыі мусіў ратаваць 

Ахоўніка Летапісу.  

- Што ты пра ўсё гэта думаеш, сыне? 

Пытанне заспела Сшытка знянацку. Ён паціснуў плячыма, не 

спяшаючыся з адказам. 

- У цябе струсенне мазгоў, ці іх прыродная адсутнасць? Вы 

абвестку чулі, маршалку?- раздражнёна ўсклікнуў Навука.   

- Даруйце, Валадару, якім бокам мы да гэтай абвесткі?– Сшытак 

паспрабаваў прыгадаць змест аб’явы, якую прапусціў міма вушэй, хоць 

падзея была не штодзённая.– Мы тут ніякіх чараўнікоў не бачылі. 

Убачым – паведамім. 

- Чараўнік, якому забаронены ўезд у Маўляндыю, верагодна, 

спрычыніўся да знікнення Ахоўніка Летапісу, а вы, маршалку, 

пытаецеся, якім бокам гэта нас датычыць. Бліскуча. Давай прыкладу з 

другога боку, каб мазгі на месца сталі!- Валадар у гневе паднёс кулак 

пад нос сыну. Сшытак адступіў на крок, не маючы настрою 

спраўджваць, ці стрымаецца бацька, ці сапраўды дасць волю рукам і 



гневу. А той, цяжка сапучы, склаў рукі на грудзях, прыціснуўшы 

кувалды кулакоў. 

- Заўваж, твой малодшы брат, якога ты працягваеш лічыць 

недавумкам, ужо дзейнічае. Хай у сваім стылі, бязбашанна і спантанна, 

аднак дзейнічае, – раздражнёна выгаворваў ён нашчадку. – І без 

падказак разумее, што часу вобмаль: хлапчука трэба шукаць і ратаваць 

як найхутчэй.  

- Дык размова пра гэтае дзіця? Які з яго Ахоўнік, гэта ж гульня,– 

махнуў рукой Сшытак. Але тут жа спахмурнеў.– Аж чараўнік можа не 

ведаць... Летапіс хлопца прызнае, можа, для планаў Радаўлада гэтага 

дастаткова? Тата, а Летапіс пры вас? 

- Не, у кабінеце. Але варта праверыць. 

Спяшаючы ў палац, Валадар болей не азіраўся на сярэдняга сяна, 

але чуў ягоныя крокі за спінай. Думкі зноў вярнуліся да выбрыка 

Лемантара. Навука прыгадаў, як сам ледзьве не штодня лез на ражон, 

даказваючы то бацьку, то братам, што ён дужэйшы, адважнейшы, 

нахабнейшы… Малы ж толькі абараняўся. Ён нават не ўзняў меч, проста 

даў зразумець, што вырас з пацешных двубояў, што не жадае лічыцца 

дзіцём, што ад сёння яго трэба прымаць усур’ёз. Відаць, так і 

давядзецца, калі Валадар хоча захаваць павагу малодшага сына. 

Адпусціць і трымаць за роўнага, хоць і недасведчанага.  

Хваляванні былі дарэмныя: Адвечны Летапіс і Агністы Прамень 

мірна ляжалі ў шуфлядцы. Сшытак за бацькавым плячом шумна 

выдыхнуў. 

- Наспеў візіт да Каралевы Рэха,– Валадар Маўляндыі падкінуў на 

далоні Сімвалы.– Табе пара з ёй пазнаёміцца.  

 

5. 

– Ух ты! А што гэта? А можна паглядзець? А гэта навошта? А гэта 

для чаго?– Макар хадзіў па пакоі Артыкула нібы па музеі. Князь Зборнік 

адказваў. Аркуш стаяў ля вакна і глядзеў на вуліцу. Як гэта – калі блізкі 

чалавек не вярнуўся дахаты? Выйшаў, як заўсёды, і не вярнуўся ніколі? 

Ён падумаў пра Мсціслава. Не, не так. Мсціслаў вернецца. Яго бачылі, 

яго шукаюць… Але ж і кузэна шукалі, больш за год. 

- Артыкул збіраў зброю?– Аркуш прысеў на падваконні. Макар, 

задраўшы галаву, разглядаў нажы ды кінжалы, развешаныя на сцяне. 

- Не, гэта твайго дзеда. Я ў свой час выпрасіў у Вялікага Князя як 

памяць. Навука – хлопец без сантыментаў, ён бы імі сала рэзаў ды 

дзічыну патрашыў. А я люблю зброю як твор мастацтва. Асцярожней, 

лязо вострае,– апошнія словы адрасаваліся Макару. Хлопец прыбраў 

руку. Але ўвесь ягоны выгляд сведчыў, што пры першай магчымасці ён 

пазнаёміцца з калекцыяй бліжэй. 

- Хадзем, Макару, нешта яшчэ пакажу,– варта было старому князю 

працягнуць руку, як малы тут жа даў сваю. Аркуш падышоў да княгіні, 

якая з усмешкай глядзела ўслед мужу. 



- Мы не надта напружым вас, цётачка? 

- Яшчэ як напружыце,– Мантыса падняла на яго добрыя 

празрыстыя вочы.– Але той, хто не напружваецца, той не жыве! 

- Макар – хлопец з характарам.   

- Тут усе хлопцы з характарам. І не толькі хлопцы,– цётка прысела 

ля стала, паказала пляменніку на крэсла побач.– Прысядзь, я нешта табе 

скажу, пакуль мы адны. 

Аркуш сеў, падпёр галаву рукой. Княгіня спагадліва глядзела на 

пляменніка. 

- Вы гадаваліся без маці, бацька ваш старанна рабіў з вас мужчын. 

Але ёсць рэчы, якіх ты не ведаеш. Табе важна быць моцным, 

самадастатковым ды паспяховым. Але моцныя і паспяховыя таксама 

маюць патрэбу, каб пра іх клапаціліся. Не таму, што не могуць самі. А 

таму, што любоў і падтрымка робяць нас людзьмі. Ты аддаеш свае сілы, 

але той, хто аддае, мусіць браць. Таму мы б хацелі, каб ты быў тут. Нам 

хочацца даць табе нашую падтрымку. Гэта несправядліва, калі ўмееш 

любіць, а тых, каго любіш, побач няма. Але можна любіць тых, хто 

побач ёсць. 

- Я зразумеў вас, цётачка,– Аркуш заплюшчыўся з усіх сіл, для 

вернасці прыкрыўшы вочы рукой. Правы кулак сцяўся, аж збялелі 

костачкі. 

Лёгкія пальцы пагладзілі валасы, плечы. 

- Ты дома,– прашаптала яна.– І даруй мне тыя недарэчныя 

заручыны. Я не ўяўляла, што для цябе гэта – не жарты, не думала, што 

ты маеш да Старонкі сур’ёзныя пачуцці. Старонка не казала… А 

дзіцячая перапіска – хто ўспрыме ўсур’ёз… 

Аркуш праз сілу пасміхнуўся, прыбраў руку з твару.   

- Я, мабыць, сам толькі зараз зразумеў, што ўсё сур’ёзна. Сам 

вінаваты. Ды неяк будзе. Пайду, зірну, што Макар робіць.  

У бібліятэцы панавала сямейная ідылія. Патомны князь Зборнік 

уладкаваўся на ўлюбёным высокім крэсле. Макар сядзеў на каленях у 

князя і ўголас чытаў кніжку з малюнкамі. Азірнуўся на Аркуша і 

спалохана ўскочыў на ногі. 

– Я... тут... 

– Адпачні і падмацуйся. Абед калі яшчэ будзе,– загадаў князь. 

Малы шмыгнуў у дзверы.  

- Вы так хутка яго прыручылі,– заўважыў малады суддзя.– Як вам 

гэта ўдалося? 

- Сакрэт. З табой, відаць, давядзецца павазіцца даўжэй, але і цябе 

прыручу,– пацвеліў Зборнік.– Насамрэч, усё проста. Дзецям патрэбныя 

бацькі. А што такое бацькі? Гэта любоў без умоўнасцяў, увага да патрэб 

– фізічных і эмацыйных – і цвёрдыя правілы. Першае дзеці адчуваюць 

самі. Гэта іх крылы. Другое – неабходныя ўмовы для росту. Трэцяе 

дзецям даюць адчуць дарослыя. Гэта іх грунт. Не маючы грунту, ты не 



можаш адштурхнуцца і ўзляцець. Не маючы крылаў, ляцець можна 

толькі ўніз. 

Так, гэта было тое, што ён зараз адчуваў. Што народжаны поўзаць, 

а спрабуе ўзляцець. Што не мае грунту, і крылы трымаюць слаба. Не 

бусел у небе – сляпое шчаня ў палонцы. Аркуш прытрымаў дзверы, 

прапускаючы малога з падносам. 

- А я вам таксама перакусіць прынёс! Частуйцеся,– хлопец 

паставіў на стол два кубкі гарбаты і талерку з піражкамі. 

- Дзякуй за клопат. Але мы дамаўляліся: грукаць перш, чым 

заходзіць,– нагадаў князь.. 

- Прабачце,– Макар знік, але тут жа, ўзгадаўшы нешта, 

пагрукаўся. 

- Аркуш, можна цябе на хвілінку? 

Малады князь зірнуў на дзядзьку. Той жаваў піражок і пасмейваўся.  

І тут загаварыла рэха-дрэва. 

Голас следчага Прыгожага змяніўся амаль непазнавальна. Суха і 

чотка ён назваў прыкметы Мсціслава, нават знак на падбароддзі, на які 

сам Аркуш не звярнуў увагі. Другая абвестка датычыла Радаўлада. 

Абывальнікам мусіла падацца, што між гэтымі абвесткамі ніякай сувязі. 

Але ў Маўляндыі даволі рэдка карысталіся рэха-аб’явамі, толькі ў 

скрайне тэрміновых выпадках.  

Макар застыў на парозе, забыўшыся, што хацеў сказаць сябру. Рэха 

сціхла. З хвіліну ўсе маўчалі. Потым Аркуш адчуў, што малы цягне яго 

за рукаў. 

- Ты ведаў? Чаму ты мне не сказаў, што Мсціслаў прапаў? Яго 

Радаўлад забраў? Ты пойдзеш яго вызваляць? Што ты маўчыш? 

- Бо ты не даеш слова сказаць. Я даведаўся гадзіну таму. Так, яго 

забраў Радаўлад. Я пайду, як толькі буду пэўна ведаць, куды ісці,– без 

раздражнення адказаў Аркуш. Макар падскочыў. 

- Я ведаю, дзе ён! У Радаўлада дом на вяршыні вулкана 

Бруднаслова, ля Каньёна Закінутых слоў. Ён сам казаў Фанфарону, што 

жыве там. 

- Гэта вельмі далёка. А дзейнічаць трэба хутка: пасля рэха-аб’явы 

Радаўлад будзе ўпэўнены, што мы не ведаем, дзе ён. Тут бы яго і 

заспець. Але дзеля гэтага мне трэба ў Пісьменск. Буду прасіць у бацькі 

артэфакт,– уголас разважаў Аркуш.– Макару, застаешся тут. І каб 

слухаўся князя Зборніка. А я вярнуся, як толькі змагу. Дай мне наш 

вербалайз. 

- Аднаго будзе мала!– усклікнуў малы. Ён збегаў у пакой, і, 

вярнуўшыся з жэзлам, працягваў: – Неяк раз Фанфарон стаў пагражаць 

Радаўладу вербалайзам, дык той хваліўся, што яму страшны толькі 

адначасовы ўдар некалькіх вербалайзаў. І што вербалайз мацнейшы ў 

руках разумных людзей, а Фанфарон – ёлупень, якіх мала. 

- Затое ты – малайчына,– стрымана пахваліў князь Зборнік, стоячы 

ў парозе бібліятэкі.– Аркуш, знойдзеш сабе напарніка? 



- Сшытак – мой ідэальны напарнік. Толькі дзе ўзяць другі 

вербалайз... 

- Бяры мой. Глядзі, не паламай. Мы ім павуцінне збіраем,– стары 

суддзя працягнуў пляменніку яшчэ адзін жэзл.– Бяры каня, сынку. Яшчэ 

ёсць шанец заспець яго знянацку. Зэ! Каня патомнаму князю! Таксоўку 

не раю – у таксоўшчыкаў кантракты на паломкі. 

- Я яго дастану,– сказаў Аркуш невядома каму. І шырокім крокам 

выйшаў.  

Макар падышоў да старога. 

- Ён жа вернецца, праўда? Я не застануся зноў адзін? 

- Ты больш ніколі не застанешся адзін,– абяцаў стары. 

 

ГЛАВА ДЗЕВЯТНАЦЦАТАЯ 

1. 

- Добры чалавек, спыніцеся на хвілінку,– крыкнуў нехта збоку. 

Аркуш прытрымаў каня. Кожны патомны князь навучаўся ездзіць 

верхам, але шмат часу гэтаму не прысвячалі: абы трымаўся ў сядле, а 

большаму навучыцца, калі сам захоча. Аркуш да коннай язды асаблівай 

ахвоты не меў, апошні раз садзіўся ў сядло колькі год таму, і ўжо праз 

паўгадзіны малады князь стаміўся падскокваць на конскай спіне, дык 

рады быў перадышцы. 

- Не бачу вас,– ветліва адгукнуўся ён.– Пакажыцеся, дзе вы ёсць. 

- Рады быў бы, але я ў канаве, і не дам рады выбрацца,– 

патлумачыў голас.  

- Тады гаварыце далей,– Аркуш спешыўся і пайшоў на гук, 

трымаючы каня за аброць.  

- Сюды-сюды, добры чалавек, толькі асцярожна, каб самому не 

ўкінуцца,– клікаў голас, салодка-зычлівы. Аркуш спыніўся. Нешта не 

тое. У сухой траве не бачна было ніякай канавы. Князь уважліва аглядаў 

кожную купіну. І раптам з травы вылецела вяроўка. 

Князю пашанцавала: ён не толькі ўхіліўся ад пятлі, але паспеў 

схапіць аркан. Таргануў з усіх сіл... На заснежаную траву выкацілася 

нешта круглае, бруднае, падобнае да ўкормленага дзічка. 

- Дзякуй, добры чалавек,– “дзік” падняўся на ногі. Вочы ў яго былі 

пукатыя, рот да вушэй, рудая вопратка ўся ў багавінні.– Даруйце, калі 

спужаў. Хоць мала каму ўдаецца спужаць патомнага князя Маўляндыі. Я 

тутэйшы багнік. Мы стараемся не паказвацца людзям, але выйшла 

нявыкрутка: выбраў нязручную яміну, пакуль агледзеўся – берагі схапіў 

мароз, я сам бы не выбраўся. А вы мяне так лоўка выцягнулі. Я больш на 

вашага каня спадзяваўся, што ён аркан пацягне ды мяне выбавіць, але і 

гаспадар не зломак, то ўсё так хораша і атрымалася.  

- Ну, добра тое, што добра скончыцца,– Аркуш не надта верыў у 

гэтую казку і ўсё яшчэ чакаў падвоха.– Я нешта яшчэ магу дзеля вас 

зрабіць? Бо мне бракуе часу на пустыя размовы. 



- На гэты раз я магу дзеля вас нешта зрабіць,– кароценькі багнік 

смешна пакланіўся.– Я магу вас перакінуць сваімі балотнымі сцежкамі. 

Куды вам? 

- У Пісьменск. Далекавата?– малады суддзя не быў упэўнены, што 

багніку можна давяраць, але ж не павінна мясцовая нечысць шкодзіць 

патомнаму князю!  

- Вылезем метраў за 500 ад брамы, там, дзе рэчка пятлю робіць. 

- А конь?– спахапіўся Аркуш.– Конь чужы, калі прападзе – не 

разлічуся. 

- Каня не змагу. Але я яго назад адашлю проста зараз, слоўца 

ведаю адно,– багнік наблізіўся да жывёлы. Конь двойчы ўсхрапнуў, але 

не ўцякаў. 

- Чакай, цыдулку напішу. А то князь Зборнік можа моцна 

здзівіцца, як мяне па вясне з багны вылавяць,– Аркуш ужо прыдбаў 

звычку насіць з сабою нататнік з алоўкам. 

- Барані божа, княжа, жартачкі ў вас,– шчыра пакрыўдзіўся багнік.  

І Аркуш рашыўся. Заткнуў цыдулку ў кішэньку на сядле, каб край 

было відаць, адпусціў аброць. Багнік цмокнуў, свіснуў – конь пабег 

напрасткі ў бок Слоўніка. Аркуш агледзеў наваколле. “Хораша жыць на 

зямлі. Ці не апошні раз гляджу на свет...” Але авантурная натура не 

давала адступіць ад рызыкоўнага плану. 

Багнік, валюхаючыся, рушыў у поле. Крокаў праз сто адшукаўся 

ставок з рудой вадой, пацягнуты тонкай лядовай скарынкай. 

- Абхапіце мяне, княжа, ды не адпускайце ні ў якім разе, бо 

застанецеся ў дрыгве,– папярэдзіў нячысцік.  

Аркуш ашчаперыў мокрую істоту. Багнік быў цёплы, склізкі. Каб не 

згубіцца, малады князь усунуў рукі яму пад пояс і счапіў пальцы. 

- Выдыхніце ўсё, што ёсць, заплюшчыце рот ды вочы і трывайце. 

Гэта хутка. Раз, два, тры! 

Ліпкая цёплая твань заляпіла настылыя на ветры рукі і твар. 

Хацелася выскачыць, любым коштам выбрацца з цемры, што 

варушылася вакол яго. І раптам, нібы з гарматы, з аглушальным чвякам 

вылецелі яны з балаціны на люты холад. Змоклая вопратка тут жа стала 

колам. Аркуш хапаў ротам смачнае ледзяное паветра і не мог 

надыхацца, хоць падарожжа доўжылася секунд сорак, максімум – 

хвіліну. 

- Бяжыце дадому, княжа, так і прастыць нядоўга,– гігікнуў багнік.– 

Да вясны! 

- Да вясны!– адгукнуўся князь. З гучным плюхам багнік знік. А 

патомны князь Аркуш з усіх ног кінуўся бегчы да цацачных вежаў 

Пісьменска, і незразумелы смех ірваўся з грудзей, нібы адпусцілі яго з 

таго свету, адкуль не вяртаюцца. А пакуль ён бег, рэчы на ім высахлі, 

бруд адваліўся, і нават валасы, у якіх спачатку цялепалася багавінне, 

сталі чыстыя. Ачуўшы гэта, Аркуш спыніўся, агледзеў сябе. Ён быў ва 



ўсім новым! Зіхцелі гузікі, блішчэлі, нібы наваксаваныя, чаравікі. 

Штаны – нібы хвіліну таму з-пад праса. 

- Ну, багнік, аддзячыў! Хай ведае бацька, што я не лыкам шыты!– 

Аркуш ізноў засмяяўся. Дом. Ён вярнуўся дадому, хай на кароткі час... 

 

2. 

Вёсачка Гукі згубілася ў векавой пушчы, амаль на паўдарозе між 

Пісьменскам ды Літаравам. Хутчэй нават не вёска, а хутар з некалькіх 

невялічкіх дамкоў, якія стаіліся ў гушчары. Жылі некалі ў гэтых дамках 

старыя майстры, што рабілі музычныя інструменты. Жылі там – і ў 

старыя часы, і зараз – гукі, самыя розныя: гукі мовы, гукі музыкі і гукі 

наваколля. Гукі не маюць целаў, але паводле свайго жадання могуць 

паказвацца людзям. Толькі людзі рэдка завітваюць у Гукі – гэта ўладанні 

Каралевы Рэха. 

Апроч дамкоў, зараз пустых (бо разышліся майстры-музыкі хто 

куды), былі ў Гуках і іншыя збудаванні. Вялікія, гулкія павільёны ў 

форме рэзанатараў розных музычных інструмантаў. Каб нехта трапіў у 

сярэдзіну такога корпуса, дык пачуў бы лепшыя мелодыі, што 

выконваліся некалі на гэтым інструманце. Гэта быў музей Каралевы 

Рэха, яе ўлюбёная калекцыя, што збіралася з тых самых часоў, калі 

першым музыкам – дзятлу, мядзведзю ды чмялю, а можа, слану, трусу 

ды салавейку, а можа, яшчэ камусьці -уздумалася сыграць ці праспяваць 

першую музыку кніжнага свету. 

Навука з сынам стаялі на ўскрайку паляны. Гэта быў не звычайны 

прагал у лесе. Нешырокая палоса вольнай прасторы абягала паляну 

колам. У цэнтральнай частцы раслі магутныя дрэвы, адно ля аднаго, 

некалькі радоў. А між імі, нябачны звонку, на лапіку вольнага месца, 

збудаваны быў паўкруглы дом. Трохметровы купал уздымаўся над 

зямлёй. У гэтым доме Каралева Рэха захоўвала ўлюбёныя песні. 

- Чакай мяне тут,– загадаў Вялікі Князь і знік за жывой сцяной.  

Маршалак трывожна азіраўся. Ён не надта любіў зімовы лес, ціхі і 

велічны, пусты і халодны. Перамінаючыся з нагі на нагу, ён чуў толькі 

рыпенне снегу пад уласнымі чаравікамі. Бацькавы ж крокі сціхлі адразу 

ж, як схаваўся ён за дрэвамі. І толькі кароткі ланцужок слядоў, які 

перасякаў паляну, быў знакам, што Сшытак тут не адзін.  

Раптам у ягонай галаве пачуўся шэпт: “Праходзьце, княжа, я рада 

вас бачыць”. 

Сшытак апошні раз агледзеў паляну. Нікога. Значыць, сама 

Каралева гаворыць да яго, як бывала ў казках. Ён таропка рушыў па 

бацькавых слядах. 

Вачам ягоным адкрыўся купал, над якім стаяла зялёнае ззянне. 

Сляды вялі да дзвераў. Маршалак адчыніў дзверыну й застыў. 

Гэтага не здаралася ўжо год пятнаццаць ці больш. Бацька спяваў. 

Заліты чароўным зялёным святлом, ён стаяў насупраць празрыстай 



зялёнай здані, і спяваў песню Святаянкі, якую блізняты чулі ўсё 

маленства – простую і прыгожую песню жыхароў Фаўны-Флоры. 

 

На досвітку хмары абдымуць неба – 

Напэўна, гэта любоў. 

Ачысціць вецер дарогу Сонцу – 

Напэўна, гэта любоў. 

Ад цёплых промняў снягі растануць – 

Напэўна, гэта любоў. 

Ручай напоіць траву і дрэвы – 

Напэўна, гэта любоў. 

 

Толькі бясконцая, як неба, 

Толькі салодкая, як дождж. 

Быццам надзейная, як глеба, 

Ды недасяжная, а ўсё ж, 

Як за вясной прыходзіць лета –  

Не адмяніць, не загадаць –  

Мы напаткаем цуд, і будзе 

Сэрца спяваць... 

 

Калі адзін ты застаўся ў змроку – 

Цябе гартуе любоў. 

Калі ўраганы ламаюць крылы – 

Цябе гартуе любоў. 

Калі прытулак апошні страціў – 

Цябе гартуе любоў. 

Выпрабаваннем і адплатай 

Цябе гартуе любоў... 

 

Толькі бясконцая, як неба, 

Толькі салодкая, як дождж. 

Быццам надзейная, як глеба, 

Ды недасяжная, а ўсё ж, 

Як за вясной прыходзіць лета –  

Не адмяніць, не загадаць –  

Мы напаткаем цуд, і будзе 

Сэрца спяваць... 

 

Сшытак узіраўся ў прывідную постаць Каралевы Рэха. Жывое 

зялёнае святло складвалася ў пяшчотныя рысы твару ягонай маці. Ён 

зрабіў яшчэ некалькі крокаў... Песня скончылася, прывід знік. 

- Я загадаў табе застацца звонку,– не павярнуўшыся, глуха 

прамовіў бацька. 



“Даруйце, Валадару, хлопчыка паклікала я,– пачуўся той самы 

шэпт.– Мне хацелася, каб ён гэта запомніў, не толькі я. Такі падарунак! 

Гэта было чароўна і непаўторна. Але з чым вы прыйшлі да мяне, Вялікі 

Княжа?” 

- Маленькі хлопчык, Мсціслаў Цярэшка. Што з ім, дзе ён?– Навука 

справіўся з сабой, звычайны голас вярнуўся да яго.  

“Ахоўнік Летапісу не можа згубіцца ў Маўляндыі, але я не чула ані 

голасу хлопчыка, ані крокаў ягоных ад учорашняга дня. Гэта 

тлумачыцца проста: Радаўлад загадаў яму стаць словам, а напісаныя 

словы не выдаюць гукаў. Напісанае слова лёгка забраць з сабой, але 

Радаўлад зараз далёка, ля Каньёна забытых словаў.” 

- Каралева, ці маглі б вы перадаць гэтыя звесткі майму малодшаму 

сыну?– князь нічым не выдаў сваёй занепакоенасці.  

“Ён ведае,– адказаў голас у галаве.– Я чула посвіст цмока і пошчак 

капытоў у Замоўнай пушчы. Конь вернецца дахаты адзін, а ў вашага 

сына ёсць крылаты конь. Я не ведаю будучыні, затое мінуўшчына 

адкрытая мне. Такім, як ён, шчырасць і адвага пракладаюць дарогу там, 

дзе тупяцца мячы і спыняюцца стыхіі”. 

- Тады проста перадайце яму, што я... люблю яго і ганаруся ім,– 

Валадар Навука зрабіў сярэдняму сыну знак ісці за ім і выйшаў з 

дзіўнага дома. 

Малады князь ішоў следам за бацькам да мяжы паляны. Там 

Валадар дастаў Сімвалы і працягнуў сыну.  

- Табе трэба трэніравацца. Перакідай нас у Пісьменск. 

Сшытак асцярожна вытрас на далонь Сімвалы. Колькі разоў браў іх 

у рукі – штораз хваляваўся. Каб не даць выгляду, спытаўся пра іншае. 

- Тата, а чаму вы ніколі дома не спяваеце? Вы ж раней любілі 

спяваць... Я ўспомніў... 

- Без слёз не магу. А слёз мне і так хапае, – адрэзаў Валадар. 

- Вы маму дасюль любіце? Прабачце, мне цяжка гэта зразумець, 

прайшло столькі год... Я ўжо з цяжкасцю яе магу прыгадаць… 

- Закахаешся – зразумееш,– з сумнай усмешкай бацька зірнуў на 

сына. 

- Не, я так не хацеў бы. Жаніцца з нармальным палітычным 

разлікам – гэта лагічна. А каханне – яно для тых, каму няма чым 

заняцца. Для такіх, як кузіна Старонка. А мне гэтыя глупствы 

недарэчныя не трэба. Я пра кузіну,– дадаў ён, спахапіўшыся. 

- Закахацца – гэта звар’яцець,– стары князь разглядаў Сшытка з 

прыхаванай усмешкай.– Што праўда, чым большы вар’ят ты да таго, 

тым круцейшыя вар’яцтвы вытвараеш, калі закахаешся. Так што тваёй 

каханай, можа стацца, і ўзгадаць пад старасць не будзе чаго. А наконт 

палітычнага разліку – у гэта паверу. Гэта з вас траіх толькі ты і можаш. 

Адна бяда: які б ні быў разлік да таго, а жыць пасля з жывым чалавекам. 

Таму падумай, сыне. А што той раз апёкся… Я так разоў пятнаццаць 

апякаўся, нічога не паробіш. 



- Цвеліце, Валадару,– дакорліва прамовіў сын.– Я з вамі шчыра, а 

вы... 

- Такі ўжо табе гадкі бацька дастаўся. У сваю абарону магу 

сказаць толькі, што Зборнік раз у дзесяць горшы. Праўда, Фаліянт 

лепшы. Калі дачка па ім пайшла, то добрая нявестка будзе камусьці. 

- А можа, вам і будзе,– не стрываў Сшытак.– Аркуш на яе запаў. 

Яго паслухаць, дык усур’ёз. 

- Вось дык навіна!– ажывіўся Вялікі Князь.– Я думаў, блазнуе, 

Біядару назло. А Фаліянт ведае? 

- Я яму не казаў, бо дурасць гэта, а я дурное пераказваць не 

ахвотнік. 

- Цікава. З дзяцінства сімпатызуюць адно адному, а можа стацца, і 

да старасці, да смерці разам будуць. Зайздросны лёс! 

- Бацька, вы дазволіце брату пабрацца з кузінай?– абурыўся 

Сшытак. 

- Забараняць у кожным разе не буду. Не малы, галава на плячах 

ёсць. Калі любіць, хай жэніцца. Дык ты перакінеш нас, ці мне самому? 

Маршалак утаропіўся ў Сімвалы. 

- А калі б я прыйшоў і сказаў, што ажанюся з... ну, няма розніцы з 

кім, тэарэтычна. Вы б дазволілі? 

- Ты ж паўналетні. Можаш і не пытацца. Забараняць не буду,– 

паабяцаў Вялікі Князь.– Дык мы сёння абедаць будзем, ці як? 

 

 

3. 

Радаўлад расхінуў сваю світу. Слова ўпала на чэзлую прамерзлую 

траву. 

- Станьчымёсць!– у адно слова выкрыкнуў чараўнік.  

Мсціслаў падняўся з травы. Дзе ён?  

Першае, што хлопец адчуў – пякельны холад. Паўзмрок і холад. Ані 

добра знаёмых будынкаў Слоўніка ці Пісьменска, ані шатаў Замоўнай 

пушчы. Голае чорнае месца, накрытае аблокамі так нізка, што рукой 

дастаць. Аблокі ружавелі знізу ад закатнага сонца, якое ўжо схавала 

край за даляглядам. Свяцілася толькі неба і вершаліна гары, расколатай 

напалам доўгім бяздонным каньёнам. 

Колькі ён быў словам? Колькі часу ён не існаваў ні ў водным свеце? 

Хлопец не ведаў. Секунда, хвіліна, тыдзень, год... Ледзяны вецер 

прадзьмуваў наскрозь, вопратка, што някепска дапамагала ў Слоўніку, 

не замінала ветру працінаць яго. Вушы, нос і нават скулы адразу 

застылі. Ведаючы, што гэта небяспечна, Цярэшка стаў расціраць твар 

далонямі. 

- Пан Аховнік Летапісу Мсціслав Церьешка!– з дзіўным акцэнтам 

прамовіў салодкі голас.– Мне нада твая помашч! 

- Вам трэба дапамога?– аўтаматычна перапытаў Мсціслаў, 

павярнуўшыся да чараўніка.– У чым рэч? 



- Нягеглая мова!– з лютасцю і агідай прашаптаў Радаўлад.– 

Быдлячая мова! 

Цярэшка адчуў абурэнне і гнеў. Ён не ўпершыню чуў такія словы. 

Але тут, у Маўляндыі! 

- Вы кажаце брыдкае глупства,– зацята выкрыкнуў ён.– Яшчэ адно 

такое слова, і я не стану вам дапамагаць ні ў чым! 

- Ты пажалееш!– выкрыкнуў стары, робячы крок яму насустрач. 

- Мы кажам: ты пашкадуеш,– паправіў Мсціслаў, адступаючы на 

крок. 

- Я прывёў цябе сюды не спорыць... 

- Спрачацца! 

Радаўлад скочыў наперад і схапіў яго за рукаў. Тут жа сціснуў з 

усёй моцы плячо. Малы цялепнуўся – не вырвацца. 

- Калі хочаш жыць, табе давядзецца мяне слухацца! 

- Пагрозы ды лаянку вы ведаеце лепш за людзкія словы! Пэўна, з 

кім водзіцеся, ад тых і набраліся!– Цярэшка злаўчыўся і вольнай рукой 

ударыў чараўніка пад локаць. Пальцы на момант аслаблі, хлопец 

вырваўся і адскочыў. За ім строма падымалася вяршыня.  

Бегчы не было куды. Злева пашча каньёна. Справа абледзянелы 

схіл, стромы і коўзкі. Ступіш – і пакоцішся ўніз, на злом галавы.  

Чараўнік падняў вербалайз. Мсціслаў сцяўся. Хай на ледзяным 

ветры, хай твар да твару з ворагам, але ён хацеў быць чалавекам, а не 

словам. 

- Ад-зенне. Абу-так,– зноў з моцным акцэнтам прахрыпеў 

Радаўлад.  

Два словы на момант павіслі ў паветры і ўпалі долу. Стары 

падышоў да іх і нагой адкінуў у бездань. 

Мсціслаў стаяў непадалёк як маці нарадзіла. Вецер лізаў скуру, 

холад тысячамі іголак калоў паўсюль. Пупырышкі па ўсім целе, валаскі 

на скуры дыбам – прырода марна спрабавала захаваць цяпло. Вострыя 

камяні ўпіліся ў падэшвы, пальцы адразу страцілі адчувальнасць. Ён 

спруцянеў. І толькі сэрца скакала ад жаху. 

- Рабі тое, што я скажу, іначай... 

Чараўнік ізноў падняў вербалайз і нацэліў на дзіця. 

– Хадзі сюды. 

Мсціслаў усё яшчэ не разумеў, што ад яго хочуць. Але ён ведаў 

іншае: на добрую справу не агітуюць шляхам пагроз.  

- Вярні мяне туды, адкуль узяў, іначай і гаварыць няма пра што!– 

усклікнуў ён. 

- Ты плоха зразумеў мяне,– паківаў галавой Радаўлад. 

- Я кепска зразумеў?– Мсціслаўка ўвесь калаціўся, але хацеў 

верыць, што гэта – толькі ад холаду, не ад жаху. 

- Валасы!– скамандваў Радаўлад. І хлопец адчуў ледзяныя абцугі 

ветра на голай патыліцы. 



Цяпер ён зразумеў усё. Гэтаксама, як паляцелі ў прорву ягоныя 

вопратка і чаравікі, як панесліся па ветры ягоныя валасы, з дапамогай 

вербалайза могуць перастаць быць ягонай неад’емнай часткай рукі, ногі, 

вочы... Любая частка ягонага цела магла стаць проста словам. Вось калі 

яго затрэсла ад жаху. 

- Ды што ты ад мяне хочаш?– праз слёзы выкрыкнуў ён. 

- Ага! Паняў!– радасна ўсклікнуў злодзей.– Ідзі сюды. Ідзі-ідзі! 

Мсціслаў наблізіўся. “Я яму патрэбны,– угаворваў ён сябе.– Я, 

альбо нехта такі самы, як я. Значыць, ёсць шанец. Ён хоча, каб я баяўся. 

Значыць, яму ад мяне трэба паслушэнства. Трэба толькі зразумець, чаго 

ён дабіваецца. Каб не дапамагчы яму выпадкова. І першае – перамагчы 

сябе, не баяцца. Без вачэй я не застануся, вочы, вушы, рукі і ногі трэба, 

каб выконваць загады. Але яны дапамогуць і ўцячы, калі будзе зручны 

момант. З астатнім разбярэмся потым...” 

- Бачу, ты паняў, што я магу з табой зрабіць,– пагардліва прамовіў 

чараўнік.– Што ж, і не такіх ламалі. 

- Так, я зразумеў,– ціха адказаў Мсціслаў. 

- Перастань папраўляць мяне, інакш развітаешся са сваім 

балбатлівым языком!– узвіўся стары. 

“Ага, працягвае пужаць. Хоць ужо напужаў дастаткова. Відаць, 

няўпэўнены, сам баіцца,” – пранеслася ў галаве. 

- Зараз ты спусцішся ў Каньён закінутых слоў. І вось гэтым,– 

Радаўлад паказаў кавалак крэйды,– напішаш на сцяне літару Ў. Тады я 

цябе адпушчу! 

- І дзеля такой лухты столькі цыркавых нумароў?– не вытрываў 

Мсціслаў.– Самі не ўмееце пісаць, ці што? А чаму гэтую літару, а чаму 

адну? Я вам і тры магу напісаць, калі ўжо пэцкаць сценку, дык... 

- Язык!– шалёна круцячы вачыма, зароў Радаўлад. Мсціслаў 

адчуў, нібы ён пусты знутры. З грудзей ірваліся немыя гукі, але на 

ўдыху сліна пацякла не ў тое горла, ён пакутліва закашляў. У роце не 

балела, зусім. Толькі мозг у паніцы спрабаваў зразумець, дзе падзеліся 

зубы, нёба... 

- Я не буду выкідаць яго, пакуль ты дзелаць, як я сказав,– стары 

злыдзень скамечыў гнуткае слова і сунуў у кішэню світы.– А цяпер 

слухай, бо толькі так ты можаш маўчаць. Я спушчу цябе ўніз на 

вяроўцы. Ты напішаш літару. Я падыму цібе і вірну цібе язык, ты 

пракажаш словы, як толькі пракажаш – здзелаю такім, як раньшэй, вярну 

туды, дзе взяв. 

Цярэшка стаяў перад ім, нізка нахіліўшы галаву, а сліна 

струменілася па падбароддзі і на грудзях пачынала замярзаць. 

- Гэта мел, не ўрані, бо астатній кусок... 

“Крэйда,– упарта падумаў хлопец.– Кавалак”. Ён не супраціўляўся, 

калі халодныя пальцы абвязалі яго пятлёй пад пахамі. Заціснуў у далоні 

крэйду. 

- Запамінай словы: 



Цяпер ты належыш не мне. 

Заставайся на гэтай сцяне. 

Больш у словах цябе няма, 

Гэты гук не прамовяць дарма. 

 

- Запомніў?  

Мсціслаў сцвярджальна кіўнуў галавой. Усё стала ясна, як дзень. 

Прамовіўшы гэтыя словы, ён звяжа, знішчыць літару Ў. Знішчыць ва 

ўсім кніжным свеце. А значыць, і ў свеце сапраўдным. Што ж, ён гэта 

запомніць. 

– Малайдзец!– хіхікнуў Радаўлад.– Думаеш, лёгка найці в вашым 

свеце таго, хто знае быдлячую мову? А ты ідэальна падыходзіш! Ты сам 

прыйшоў у Маўляндыю, ты друх людзям і буквам, ты можаш заказваць 

Адвечнаму Летапісу. І не маеш зашчыты ад вербалайза! Утарога такога я 

за ўсё жыццё не найду. Так што не выдумай чаго, інача астанешся у 

Каньёне! 

 

4. 

“Хутчэй-хутчэй-хутчэй!” – тупаталі па мяккай лясной дарозе, 

злёгку прысыпанай снегам, капыты. Лемантар здалёк пабачыў 

раздвоеную бярозу. Завярнуў каня ў лес. Разумная жывёла акуратна і 

хутка несла яго пушчанскімі сцежкамі, але пад канец князю усё ж 

давялося спешыцца і прывязаць каня. Да паляны, абароненай глогам, 

было ўжо рукой падаць. Апошнія промні сонца залацілі голыя кусты і 

кашлатыя елкі. 

Цмокі былі дома. Каралева Шышшына, заплюшчыўшыся, грэла 

шурпатую пысу, паклаўшы яе на асветлены сонечнай плямай пень. 

Малеча Шышш – двухмятровыя крылцы і паўметры пашча – 

уладкаваўся на мамчынай спіне. З насоў рэптылій валіла пара. 

- Добры дзень,– павітаўся малады князь.– Як пачуваецеся? 

- Найлепшшшшым чынам, прыўкрассссны віцясссссь! Хоць ляці 

да Каньёна закінутых ссссловаў! Шшшшто прывяло цябе?– Шышшына 

расплюшчыла левае вока. 

- Я прыйшоў параіцца. 

- Сссядай, княсссь,– цмачыха ссунула пысу ўбок, юнак прысеў на 

цёплы пянёк і пяшчотна правёў рукой па шурпатым грэбні. Шышш 

працягнуў крыло, захінаючы чалавека ад ветра. 

- Частуйцеся!– Лемантар успомніў пра хлеб ды сала, што прыхапіў 

па сняданку ў сталоўцы. Смешны пачастунак для цмока, але ж іншага ён 

не меў. Таму, падняўшыся, выклаў на край пня тры скарынкі з трыма 

скрылёчкамі сала. 

Драконіца лёгенька пыхнула, хлеб умомант скамянеў, запахла 

смажаным. 

- Сссухарыкі ссса шшшкваркамі!– узрадваўся Шышш.–  Сссмачна 

есссці! 



Маці асцярожна змахнула языкам у пашчу адзін сухарык, сын тут 

жа падхапіў другі. Трэці дастаўся князю. Маладыя зубы захрабусцелі 

гарачым сухарыкам, а шкварка атрымалася акурат па ягоным гусце. 

Пражаваўшы, Лемантар загаварыў: 

- Прапаў Мсціслаў, мой сябра з сапраўднага свету. 

- Мы чулі абвессстку. Калі твайго сссябра ссскраў чараўнік 

Радаўлад, ён у небяссспецы. Маленькаму хлопшшыку цяжка 

сссупраціўляцца болю, ссстраху, падману. Ты едзешшш шшшукаць яго? 

- Я нават не ведаю, дзе шукаць. І хто такі гэты Радаўлад? 

- Мой ссспрадвечны вораг. Вораг усссёй Маўляндыі. Усссяго 

кнішшшнага сссвету. Хітры, падссступны і жорсссткі. Ён жыве на 

Бруднассслове, ля Каньёна закінутых сссловаў! Але пешшу ты туды не 

трапішшш. І конна за тры дні не дассскачашшш.  

- Тады я мушу ісці проста зараз!– Лемантар ускочыў на ногі.– 

Дзякуй, я пайшоў! 

-  Ссстой! Княсссь – няўрымссса! Я сссама аднясссу цябе, – 

Шышшына пяшчотна сцебанула юнака ніжэй спіны канцом хваста.  

- А мой конь... 

- Я паклапачуссся пра яго,– умяшаўся Шышш.– Не турбуйссся. 

Шышшына падставіла шыю, хлопец усеўся паміж шыпамі грэбня, 

праверыў, ці добра трымаецца ў похвах меч. Праз момант зямля сышла 

з-пад ног, і аблокі навіслі над самай галавой. Мерна ўзмахваючы 

крыламі, каралева цмокаў павярнула да яго галаву: 

- Паглядзі, якое сссонца. Можа, ты бачышшш яго ассстатні раз. 

- Я не баюся смерці,– крыкнуў ён праз вецер. 

Шышшына пусціла яму ў твар агнiсты спалох. Лемантар ледзьве 

даў рады прыгнуцца, струмень агня праляцеў над галавой.  

– Абы не марна паміраць,– удакладніў ён. 

- Сссловы мушшшчыны і ваяра!– прасвісцела драконіца. 

- А чаму Радаўлад – вораг Маўляндыі?– вайна з Калькам Улятарам 

навучыла маладога князя дазнавацца прычын.– Адкуль ён? 

- Ён з’явіўссся ссто год таму з невядома адкуль. Радаўлад прагнуў 

улады. Моцны чараўнік, ён уссступіў у Звяз чараўнікоў і ведзьмаў. 

Кожны чараўнік кніжнага сссвету мусссіць гэта зрабіць, прыняць 

правілы. Інакшшш ніхто не мае права чараваць. Але Радаўлад не хацеў 

прымаць Першае правіла: перад чараўніком усссе ісссстоты роўныя, і 

чараўнік не мае права першшшым прыносссіць шшшкоду, калі толькі 

гэта не выклікана неабходнасссцю пасссбегнуць большшшай бяды. 

Натуральна, чараўнікі ўсссе – інтрыганы і махляры, але ім даводзіцца 

дзейнічаць чужымі рукамі, падссстройваць абссставіны пад сссваю 

выгаду. А Радаўлад ішшшоў напрасссткі: забіваў, нявечыў любога, хто 

перашшшшкаджаў яму, прымушшшаў ссслужыць сссабе чараўніцтвам. 

Гэтаму трэба было паклассці канец. Малады сссуддзя Ссслоўніка 

першшшы пассставіў пытанне пра арышшшт Радаўлада. Але чараўнікі 

ўссяго нашага сссвету не пагадзіліссся: кожны з іх хоць раз ды 



парушшшаў Першшшае правіла, яны не хацелі ўмяшшшальніцтва 

людзей. Княсссь Зборнік не адссступіўссся, звярнуўсся ў Пісссьменссск. 

Твой бацька абвясссціў паход сссупраць чараўніка. І той знік. Уцёк 

надоўга, каб пра яго забыліссся. А потым цішшшком вярнуўссся і ссстаў 

шшшкодзіць Маўляндыі. Ён пашшшкодзіў вулкан, раскалоў гару, каб 

выпусссціцль лавіну брудных ссслоў. Раней у Маўляндыі ніколі не 

брыдкасссловілі. Не было гэтага ў кніжным свеце. А тут пачаліссся 

вывяржэнні, і шшшмат хто прывык ужываць брыдкія сссловы. Вялікі 

княсссь звярнуўссся да чараўнікоў, каб далі рады. Яны ўтаймавалі 

вулкан, вывяржэнні цяпер рэдкія, але брудныя сссловы засссмеццілі 

чыссстую звонкую мову. Радаўлад ізноў знік на некалькі год. А потым 

з’явіўссся таемна і ссстаў красссці сссамыя звонкія і мілагучныя сссловы 

і ссскідаць іх у Каньён, каб людзі забыліссся на іх.  

- А нашто яму знішчаць словы?  

- Ключ да гэтай зямлі – мова. Чужынец Радаўлад апынуўссся 

нямком, з пятага на дзясссятае зрасссумее, а сссказаць па толку не можа, 

хіба некалькі зацяганых фрассс. 

- Дык мова ж вучыцца! Кальк Улятар – лягарытмянін, яны лічбамі 

размаўляюць ад нараджэння, а як прыгожа гаварыў па-нашаму. Нават 

прымаўкі ведаў, – адказаў на гэта малады князь. 

- Параўнаешшш!– прашалясцела Шышшына.– Кальк Улятар быў 

выбітны чараўнік! Я сама ў маладосссці яго пацалавала, і ганаруссся 

тым, што мой подых сссрабіў яму апошшшнюю пассслугу. А Радаўлад – 

гнюсссная навалач, атрымаў пацалунак цмока падманам. Каб не гэта, я б 

даўно ссспапяліла яго сссама! Але неўзабаве чараўнік зрасссумеў: 

ссслоў у мове так многа, як кропель у акіяне. Забываюцца адны – 

з’яўляюцца іншшшыя. Так мова можа жыць доўга. А яму гэта – як ношш 

у сссэрцы. І зарассс, баюссся, ён замысссліў новае зладзейссства, іначай 

не ссстаў бы красссці чалавека. Але восссь і Каньён. Я скіну цябе ў тым 

ляссску і пачакаю, каб потым забраць. 

Цмачыха знізілася. Лемантар на развітанне прытуліўся шчакой да 

лускаватай шыі. І раптам у галаве ягонай загучаў пяшчотны голас: 

“Хлопчык, спяшайся. Вось-вось будзе позна. Твайму сябру вельмі 

цяжка. І памятай: Вялікі Князь любіць цябе і ганарыцца табой...” 

  

5. 

Аркуш утульна ўладкаваўся на бацькавым крэсле насупраць каміна. 

Агонь лізаў бярозавыя чуркі. Цяпло хіліла ў сон. Ён пазяхнуў, вочы самі 

заплюшчыліся... 

Нешта бліснула праз павекі. Малады суддзя страпянуўся. Перад ім 

стаялі Вялікі Князь Навука і Сшытак. 

Аркуш ускочыў на ногі. 

- Вітаю Валадара Маўляндыі. 

- Сядзі-сядзі, добра глядзішся,– падбадзёрыў бацька, працягваючы 

руку.– Змерз дарогай? 



- Па шчырасці, ледзь не акалеў. Звязаўся з багнікам. Больш ні ў 

жыцці праз багну перакідацца не буду, хіба летам, і тое ў скрайнім 

выпадку. Здароў, братка,– нарэшце звярнуў ён увагу на Сшытка.– А дзе 

малы? 

- Пачуў рэха-абвестку – толькі яго і бачылі,– Сшытак стрымана 

паціснуў брату руку. Гэта быў зусім не той Аркуш, што ўчора сышоў, 

каб нават не развітацца з ім.– А ты якім лёсам да нас? 

- Прыйшоў спытаць, хто са мной вызваляць Ахоўніка Летапісу,– 

брат ва ўпор глядзеў на брата. Сшытак перавёў вочы на бацьку. 

- Не ведаю, што і адказаць вам, дарагі браце. 

- У агульных рысах я зразумеў,– Аркуш стаў сур’ёзным.– 

Валадару, вы дазволіце ўзяць Сімвалы? Іначай я буду вельмі доўга 

дабірацца да Каньёна забытых слоў. І магу не паспець. 

- А мяне ты нават не разглядаеш у якасці напарніка?– Валадар 

глядзеў строга. 

- Бацька, гэта гонар для мяне, але рызыка для краіны. Вырашаць 

можаце толькі вы самі. 

- А мы маршалка дома пакінем, калі што – хай кіруе,– так, нібыта 

Сшытка ў кабінеце і не было, адказаў Вялікі Князь. 

І тут кабінет запоўніла таямнічае зялёнае святло. 

- Каралева Рэха?– Валадар Навука прыслухаўся да голаса ў галаве. 

Сыны нічога не чулі. Яны глядзелі на бацьку, падобныя нібы кроплі 

вады, у сіметрычных паставах, напружыныя, гатовыя адгукнуцца на 

першае слова… 

“Маленькі хлопчык стаў сабой. Ён ля каньёна. Чараўнік пагражае 

яму. Калі хлопчык не вытрывае, Маўляндыю чакае бяда…” 

Вялікі Князь выпрастаўся. 

- Абедаць зараз не выпадае, хлопцы. Краіна ў небяспецы. 

Перакідаемся ў Каньён закінутых слоў. 

- Адну хвіліну, Валадару,– папрасіў Аркуш і працягнуў брату 

вербалайз.– Ведаеш, як з ім упраўляцца? 

- Дай прыгадаць!– Сшытак скіраваў жэзл у бок каміна.– Стань 

словам! 

Вуглі ў каміне пацямнелі, языкі полымя зніклі. На вуглях ляжала 

слова “агонь”.  

- Стань чым ёсць,– агонь ізноў заплясаў па вуголлі. 

- Штукарства,– пасміхнуўся бацька.– Што-небудзь яшчэ, Аркушу? 

- Біць трэба адначасова, іначай яго не скруціш. Ператвараць 

будзем у імя,– зашпіляючыся, гаварыў той брату.– Мы гатовыя, 

Валадару. Але давайце абмалюем план на словах. Прапаную пачаць з 

самога Каньёна, адтуль успышка не будзе заўважаная. Агледзімся і 

вырашым, што далей. 

- Добра, так і зробім. А цяпер паслухайце, што я раскажу вам пра 

гэтага злыдня,– Навука прысеў на край стала.– Бо ўпершыню я звязаўся 

з Радаўладам шмат год таму. 



Аркуш і Сшытак перазірнуліся. Вось чаму іх на ўсё лета саслалі ў 

балоты Фаўны-Флоры, куды бацька не паказваўся, а маці аднойчы 

заскочыла на 10 хвілін. Як яны крыўдавалі на тату! Цэлае лета 

праседзець у мядвежым куце, дзе цётка Канюшынка штодня ўсаджвала 

іх чытаць Старонцы казкі, дзядзька а шостай раніцы выганяў рабіць 

зарадку, а ўсіх забаў было – слухаць расповеды пра балотных птушак, і 

ад хаты нават на 10 метраў не адыходзь... А Валадар Маўляндыі ў гэты 

час паляваў на ворага кніжнага свету. І, рызыкуючы сваім жыццём і 

спакоем цяжарнай жонкі, не мог рызыкаваць самым дарагім.  

- Тата, а каб нешта з вамі здарылася, хто б кіраваў краінай?– 

Сшытак хаваў вочы. Не яму пытацца пра такія рэчы.– Нехта з вашых 

братоў? 

- Фаліянт паводле першародства, бо простыя нашчадкі 

непаўналетнія. Але я думаю, ён саступіў бы Зборніку. Я тады не рабіў 

ніякіх афіцыйных папер. Хоць мог прызначыць кагосьці з вас, а іх 

абавязаць на рэгенцтва да вашага паўналецця. Ведаў: міжсобку яны 

разбяруцца, маю сям’ю ў бядзе не кінуць. І вас прашу ў кожным разе 

памятаць, што вы – браты. І дамаўляцца. Сшытак, ты ведаеш, дзе папера. 

А цяпер до’ губляць час, хадзем. 

- Бацька, лепей мы самі,– ціха прамовіў старэйшы з блізнятаў. – 

Пачакайце нас тут. 

- Я наперад не палезу. Але і лішнім не буду. Прыкрыю ў выпадку 

чаго. Лемантар ужо дзесьці там, майце гэта на ўвазе. 

Навука апусціў руку ў кішэню. Без ніякай каманды абодва сыны 

паклалі рукі на плечы Вялікаму Князю.  



ГЛАВА ДВАЦЦАТАЯ 

1. 

Вяроўка разгойдвалася ветрам, нібыта яго і не было. Мсціслаў 

бачыў, як верхні край сонца, абрэзаны берагам каньёна, знікае з вачэй. 

Шэры граніт то насоўваўся на яго, то адсоўваўся, ізноў, ізноў, ізноў…  

Ногі сталі на зямлю. Не, не на зямлю – на тоўсты пласт закінутых 

слоў. Хто скінуў іх сюды – вецер, людзі? Ці выцягне спагадлівая рука іх 

на святло, ці верне ў мову? 

Хлопец праз боль расціснуў адубелую далонь, кавалак крэйды 

бялеў у прыцемках. Крэйда як крэйда.  

“А можа, усё лухта, і нічога кепскага не здарыцца? Мала што 

напрыдумляў стары вар’ят. Тры рухі рукі, чатыры радкі – і можна ізноў 

смяяцца, спяваць, гаварыць, есці... Цёплы дом з прапаленай печкай, 

Аркуш, Макар… Рука сама пацягнулася да сцяны. “Я ўвайду ціха і 

скажу: – Здароў, Макар! А ён завішчыць ад радасці: – Здароў, 

Мсціслаў!” 

І тут простая і ясная думка нарадзілася ў галаве: ніхто больш не 

скажа яму: “Здароў, Мсціслаў.” Гэтага гука, самага адметнага гука 

ягонай мовы, не будзе. Здаро... Мсцісла...? Здаров, Мсціслав? Гэта будзе 

не ягоная мова. Знявечаная, чужая… Не, ён не зможа нават у вочы 

зірнуць сваім сябрам. А значыць, нельга гэтага рабіць. Нельга 

адступацца. 

Дзіўна, але холаду ён больш не адчуваў. Ахоўнік Летапісу 

ўспомніў: так бывае перад канцом. Перш, чым замерзнуць насмерць, 

чалавек перастае адчуваць холад. Так было напісана ў кніжцы.  

Мсціслаў успомніў кніжкі, што запаўнялі сцелажы дома. Казкі, 

падручнікі, энцыклапедыі, гістарычныя кнігі, біяграфіі выбітных 

людзей. І вось гэта ўсё знікне? І сястра не прачытае любімых казак, да 

якіх цяпер вялікая аматарка…  

– Гэй! Хто-небудзь!– гукнуў ён, але толькі немы крык вырваўся з 

глоткі. Ніхто не ведае, што ён тут. Ніхто не шукае.  

“Хто можа ўратаваць мяне? Толькі той агідны стары, што скача і 

размахвае рукамі на беразе каньёна. А навошта яму трымаць сваё слова і 

адпускаць сведку ягоных злачынстваў? Дзеля чаго? Выжыву я – захачу 

ўсё выправіць. Пайду шукаць дапамогі, буду расказваць, і, рана ці позна, 

знойдзецца сродак усё аднавіць. А калі я застануся тут – трупам ці 

словам – ніхто не будзе ведаць, што адбылося. Значыць, няварта і 

верыць, няварта і спадзявацца, што чараўнік стрымае слова. А раптам 

здарыцца так, як бывае падчас падарожжаў у часе: ланцуг перарвецца, 

мова знікне, нібыта ніхто ніколі не гаварыў, не думаў і не пісаў ёй?” 

Ён пахукаў на рукі. Пальцы закалола, хлопец паспрабаваў зручней 

узяць крэйду. Пальцы з цяжкасцю самкнуліся на белым крохкім кавалку. 

Цяпер ён мог пісаць. 

“Не, па-ягонаму не будзе. Дый, па шчырасці, чаго варты адзіны 

язык супраць мовы? Так, я болей не магу гаварыць ёй, але думаць ёй 



буду да апошняй секунды. Ты сам сказаў, стары: іншага чалавека на 

гэтую ролю падшукаць амаль немагчыма. А са мной, дзядзька, ты 

пралічыўся. Я здрайцам не быў і не буду.” 

Мсціслаў выбраўся з вяроўкі і марудна, няўклюдна напісаў вялікімі 

літарамі: тут быў Мсціслаў Цярэшка. Потым, сам не верачы, што гэта 

мае сэнс, дадаў стрэлку ўправа. І з апошніх сіл шпурнуў кавалак крэйды 

ў начны змрок, што імкліва запаўняў Каньён закінутых слоў. 

Радаўлад узвыў так, што Мсціслаў пачуў слабое рэха. Вербалайз 

скакаў у руках злодзея, і, каб не стаць ягонай ахвярай, Мсціслаў рушыў 

прэч, няспрытна перастаўляючы адубелыя калоды, што раней былі яму 

нагамі, абхапіўшы грудзі рукамі, сплёўваючы неслухмянымі вуснамі 

сліну, каб не сцякала па твары. Ён памрэ чалавекам, сумленным 

чалавекам. Гэта ягоны выбар… 

Ён прыхінуўся да гранітнай сцяны, споўз долу, згрупіраваўся і 

заплюшчыўся. Выў вецер. 

 

2. 

Змрок накрыў іх, але не растаў. Ледзяны вецер Каньёна закінутых 

слоў ударыў у твары, пераняў на момант дыханне. Уверсе на секунду 

вызірнуў месяц і схаваўся. І ў месяцовай пляме князі ўбачылі проста 

перад сабой надпіс крэйдай: “Тут быў Мсціслаў Цярэшка”. І стрэлку 

ўправа. 

– Я пашукаю малога ўнізе. Бярыце Сімвалы. Удачы,– Валадар 

Маўляндыі рушыў у правы бок, а блізняты, счапіўшыся рукамі, зніклі ў 

бялюткім спалоху артэфакта, каб з’явіцца на 30 метраў вышэй 

 

3.  

Лемантар падымаўся вузкай сцяжынай лёгкай хадой ваяра на 

маршы. І раптам пачуў дзікі крык роспачы. Маладзён ірвануў напрасткі 

па крутым схіле, абдзіраючы рукі аб калючыя кусты і збіваючы калені аб 

ледзяную скарынку, якая дзе-нідзе пакрывала траву. Да вяршыні было 

метраў дваццаць. Юнак упаў на жывот і папластаваў схілам, напружана 

ўзіраючыся ў змрок. Апошні куст. Лемантар прыўзняўся на руках, 

вызірнуў... Як ашалелая малпа, скакала ды размахвала рукамі на фоне 

светлага неба чорная постаць. І вось, нахіліўшыся, чалавек стаў нешта 

разглядаць у глыбіні прорвы. Цмяна бліснуў у руках вербалайз. 

Радаўлад! Чалавек упрыскочку пабег берагам каньёна, малады князь, 

ужо не хаваючыся, кінуўся за ім. Толькі б не паспеў скарыстацца 

артэфактам! Толькі б не сышоў! Яшчэ тры крокі... 

Злыдзень азірнуўся і, не збаўляючы ход, ткнуў праз плячо 

вербалайзам:  

- Стань словам! 

Юнак адчуў, што знік цяжар мяча, босыя ногі сустрэлі вострыя 

коўзкія камяні. Але, скочыўшы, як леў, выпрастаўшыся ў палёце 

моцным доўгім целам, ён левай рукой схапіўся за вербалайз і пацягнуў 



да сябе. Чараўнік выпусціў жэзл і паспеў аберуч пхнуць князя ў грудзі. 

Юнак кульмігнуўся ў бок прорвы, упаў, слізгануў па лёдзе, скуру на 

сцягне апякло, але правай рукой хлопец ухапіўся за выступ і затрымаўся 

на самым краёчку бездані, левай сутаргава сціскаючы вербалайз. 

Нешта бліснула ззаду, заліўшы наваколле белым святлом. 

Убачыўшы ў гэтай успышцы, куды ўцякае Радаўлад, юнак ткнуў у той 

бок вербалайзам: 

- Стань словам! 

І голас ягоны зліўся з двума такімі знаёмымі і такімі ўладнымі 

галасамі: 

– Стань словам! 

Цемра пасля ўспышкі, здавалася, была чарнейшай удвая. Лемантар, 

не выпускаючы вербалайза, паспрабаваў ускараскацца на ледзяны адхон. 

Пальцы адубелі і не хацелі трымацца. 

- Давай руку, малы. Вечна ты трапляеш у гісторыю,– Аркуш 

дапамог брату падняцца.  

Лемантар дыхаў як паравоз і ўсё парываўся зазірнуць у прорву. 

- Не спяшайся. Супакойся, кажу, бо звалішся. Там бацька, ён ужо 

шукае Мсціслава. Дзе распранаўся, памятаеш? 

- Метра тры ўніз па схіле,– адказаў Лемантар. Неба пацямнела. На 

зямлі нічога не было відаць. Юнак стаў шарыць параненымі далонямі па 

снезе. Аблокі рассунуліся, зноўку вызірнуў месяц. 

- Знайшоў,– падаў голас Аркуш.– Стань чым ёсць. Твой 

памерчык? Апранайся, уяві сабе, калі б з намі былі дамы… 

- То ў наш з табой бок, дарагі Аркуш, гэтыя дамы болей і не 

зірнулі б,– гэта вярнуўся Сшытак. З усмешкай агледзеў брата.– Але ж ты 

вырас, малы. Зашпіляйся хутчэй, застынеш. 

Лемантар улез у штаны. Пальцы на ветры адубелі, гузік выслізваў. 

Аркуш не стаў глядзець на ягоныя марныя спробы. 

- Адвярніцеся, маршалку!– строга скамандваў сярэдняму брату і 

адзін за адным спрытна зашпіліў гузікі на штанах, на кашулі. 

Зашмаргнуў маланку на куртцы.– Што ж ты без шапкі, малы. 

- Я так рады цябе бачыць,– Лемантар акуратна абняў старэйшага 

брата, стараючыся не дакранацца параненымі далонямі, каб не пакінуць 

крывавых слядоў на куртцы. Павярнуў галаву да Сшытка.– І цябе, брат. 

Дзякуй, што прыйшоў. Ты знайшоў яго, гэтага злыдня? 

- У кішэню сунуў. Хадзем да бацькі. У гэтай цемры іх з малым 

яшчэ шукаць давядзецца. 

- Хай Летапіс шукае,– падказаў юнак. 

- Малайчына, братка, я і забыўся! Трымайцеся… 

 

4. 

“Моладзі прыйшоў час займаць сваё месца,” – супакойваў сябе 

Валадар Навука, марудна прабіраючыся па дне каньёна. Крокі заглушаў 

вецер. Цемра была шчыльнай, як у шафе. Вялікі Князь гнаў з галавы 



думкі пра тое, што адбывалася наверсе. Дзесьці тут хаваецца 

перапалоханае, а можа, нават параненае і знясіленае дзіця. Гэта зараз 

галоўнае. А два бамбізы з вербалайзамі сяк-так справяцца і без ягонай 

дапамогі, ці мала часу ён патраціў на іх падрыхтоўку. 

Побач абсыпаліся камяні.  

- Мсціславе, ты? Гэта Навука,– гукнуў ён.  

Нешта халоднае ткнулася яму ў калені. Князь нахіліўся. Хлопец 

быў амаль непрытомны. І зусім голы. Сцяўся, седзячы на кукішках, 

скура халодная, бы ў тапельца, дыхае ледзь–ледзь. 

Стары расхінуў куртку, прыціснуў хлопца да грудзей, захінуў 

крысом. 

- Трымайся, хлопча, трымайся, Ахоўніку.  

Ён паклаў руку на галаву дзіцяці. Голая скура. На скроні ледзьве 

трапечацца жылка. 

- Дзе ж вы, хлопцы,– Валадар углядаўся ў цемру. Мсціслаў крыху 

паварушыўся. Танюткая рука абвіла шыю князя-волата.  

- Усё добра. Зараз прыйдуць хлопцы, мы адразу ж перакінемся 

дахаты, сагрэешся, пад’ясі, выспішся і забудзешся на ўсё гэта, як на 

дурны сон,– Навука радасна ўсклікнуў, убачыўшы ўспышку: – Мы тут! 

- А мы тут, усе, утраіх,– Сшытак паклаў руку на бацькаву.– 

Дахаты? 

- Давай хутчэй у кабінет,– загадаў Вялікі Князь. І ўздыхнуў з 

палёгкай, убачыўшы камін з вясёлым полымем.– Даволі хутка 

справіліся. Распранайцеся, хлопцы.  

Аркуш падышоў бліжэй да бацькі, устрывожана ўглядаючыся ў 

малога. 

- Мсціславе, як ты пачуваешся? 

Хлопец зірнуў і адвярнуўся. Але малады суддзя заўважыў тое, што 

трэба. 

- Валадару, дайце Сімвалы. Я супакою дзядзьку і вазьму хлопцу 

апрануцца, у цёткі сёе-тое засталося пасля Артыкула. 

Стары Навука кіўнуў і пайшоў у спальню.  

- Лезь, хлопча, пад коўдру, грэйся. 

Сшытак аддаў брату камяні.  

- Вяртайся, трэба ж са злодзеем разабрацца. 

- І вербалайз дзядзькаў аддам,– Аркуш знік. 

- Брат, дапамажы расшпіліцца,– папрасіў Лемантар.– Кроў яшчэ 

точыцца. 

Ён паказаў далоні. Маршалак аккуратна сцягнуў з яго куртку, 

дапамог адчыніць дзверы, адкруціў і закруціў кран.  

- Хочаш, Марціна паклічу? 

- Дастань лепей з кішэні мазь. Трошкі выцісні,– Лемантар хутка 

расцёр далоні. Адвярнуўшыся, запусціў руку ў штаны, пацёр разадранае 

сцягно.– Як твая сківіца? Намаж, калі баліць, заўтра і не згадаеш. 

- Такое забудзеш,– пасміхнуўся брат.– Але ты не задавайся… 



- Не пачынайце, княжа,– папярэдзіў юнак.– Лепей вернемся да 

бацькі. 

- Я ўсё адно люблю цябе,– ледзь чутна прагаварыў Сшытак.– Я не 

хачу з табой варагаваць. 

 

5. 

Макар скруціўся калачыкам у сваім фатэлі, які Аркуш перавёз 

разам з рэчамі. Князь Зборнік зайшоў у пакой. Хлопец пачуў яго, але 

галавы не падняў. 

- Хадзем вячэраць. 

- Я пачакаю, раптам Аркуш вернецца,– прашаптаў малы.– Я 

заўсёды яго чакаю. Ён жа вернецца? 

- Думаю, не сёння,– мякка прамовіў князь.– Дадзім яму час 

разабрацца з чараўніком. 

- Яны разам пайдуць, з князем Сшыткам?  

- Можа, з ім, а можа, з Лемантаром. Ідзі сюды,– стары князь 

выцягнуў малога за руку з фатэля.– Княгіня будзе перажываць, што ты 

не пад’еў. 

- А яны заб’юць Радаўлада?– Макар сярдзіта зморшчыў лоб.– 

Няхай бы забілі. Ад яго столькі няшчасцяў. 

- І сталі забойцамі? Не, браце, так справы не робяцца. Злыдня 

трэба судзіць... 

- І забіць паводле рашэння суда,– падхапіў Макар. 

- У Маўляндыі няма смяротнага пакарання,– спакойна адпавёў 

юрыст. Але Макара з тропу было не збіць. 

- Аддамо яго пад суд у Лягарытме. Там смяротнае пакаранне ёсць! 

- Адкуль ты ўзяўся, такі крыважэрны!– усклікнуў Зборнік.– Што 

табе за радасць, калі яго заб’юць? 

- Мёртвы вораг – бяспечны вораг,– безапеляцыйна заявіў Макар.– 

Ці наадварот, я забыўся. 

- Добры індзеец – мёртвы індзеец, але гэта не тое выслоўе, якім 

след кіравацца, – хмыкнуў былы суддзя.– А калі Радаўлад не вінаваты? 

Калі гэта не ён, што тады? 

- Мінулым разам ён, пазамінулым разам ён, а гэтым разам не ён? 

Так не бывае, - паматаў галавой малы.– І гэтым разам ён, і наступным 

разам будзе ён. Таму лепей забіць. Надзейна. 

- Выдатны спосаб перадухілення злачынстваў,– князь задумаўся.– 

Але ж закон аднолькавы для ўсіх? 

- Для ўсіх, так Аркуш кажа,– кіўнуў Макар. 

- Значыць, калі ўжо злыдзень, то трэба, каб адказваў у кожным 

разе. Веры ім няма. 

- Няма. 

Патомны князь Зборнік болей нічога не сказаў. Макар нарэшце 

ўзяўся есці. Мантыса, якая да таго не ўмешвалася ў іх размову, раптам 

спытала: 



- Дарагі, ты не браў мой будзільнік? 

- Гэта Макар,– упэўнена адказаў князь.– Дакладна, гэта ён. Нават 

следства праводзіць не будзем. Макар, дзе падзеў? 

- Я не браў!– абурыўся малы. 

- Лухта. Вы як толькі прыйшлі, ты яго браў і стрэлкі круціў. Я 

яшчэ цябе папярэдзіў, каб ты не паламаў. Другі раз ты яго браў, калі 

Аркуш сышоў, званок накручваў. Я табе казаў, каб ты не гуляўся. 

Значыць, і гэтым разам ты. Нясі назад. 

- Я болей не браў!– Макар ад адчаю ледзь не плакаў. 

- А я ведаю, што больш нікому гэтая рэч не патрэбная. У мяне ёсці 

кішэнны гадзіннік, і ў бібліятэцы на сцяне яшчэ адзін. Аркуш не мог 

узяць, бо калі ён сышоў, будзільнік быў тут. Княгіня па-за падазрэннем. 

У літараў у кухні таймер ёсць. Застаешся ты,– насядаў князь. 

- То бок, вы мне на слова не верыце?– голас дзіцяці дрыжэў.– 

Клянуся, гэта не я... 

Князь глядзеў на яго строга. Малы ўвесь сцяўся ў камяк. 

- Ды вось жа ён!– усклікнула княгіня.– Пэўна, эМ выцірала пыл і 

пераставіла будзільнік. Мілы, не плач... 

- Так, сапраўды, з чаго б яму плакаць. За першы крадзёж у Аль-

Джэбры толькі руку адсякаюць. Калі раптам памыліліся – другая рука 

ёсць. Вялікая важнасць – судовая памылка,– князь Зборнік прымусіў 

Макара падняць вочы, узяўшы за падбароддзе.– Дайшло? Мала ведаць, 

што гэты чалавек – злыдзень. Трэба даказаць, што гэтае канкрэтнае 

злачынства здзейсніў гэты злыдзень. Тады невінаватыя не будуць 

памылкова пакараныя.  

- Затое вінаватаму можна адкруціцца,– Макар ізноў стаў сярдзіты, 

злосна размазаў па шчаках слёзы. 

- Як бачыш, так і вінаватым лепей, і невінаватым,– пасміхнуўся 

стары кручкатвор. 

Мантыса таксама пасміхалася. Возячыся з малым, яе Зборнік 

маладзеў на вачох.  

- Дарагі, калі Аркуш вернецца сёння, хай не кладзецца галодны.  

- Добра, галубка мая. Не хвалюйся, Навука яго аднаго ў Каньён не 

адпусціць. А можа, і сам з ім пойдзе. А брат – ваяр выбітны, нікому не 

адужаць. Усё будзе добра. 

Чакаючы пляменніка, патомны князь Зборнік мякка ступаў па 

дыване. З аднаго кута ў другі і назад. Азірнуўся на ўспышку. 

- Ну? 

- Усё добра, усе жывыя-цэлыя. Я на хвілінку, бацька чакае. 

Цётачка спіць? 

- Цябе чакала. Зазірні ціха, не будзі, калі задрамала. 

Мантыса чытала. Тут жа адклала кнігу, працягнула рукі. 

- Аркушу, ці ўсё ўдалося? 



- Удалося, цётачка,– малады князь даў сябе абняць, наўзаем 

пяшчотна прыгарнуў княгіню да моцных грудзей.– Цётачка, наш 

флейтыст без вопраткі застаўся. Ці ёсць нешта з рэчаў гадоў на дзевяць? 

Княгіня выйшла і вярнулася з пакетам.  

- Тут усё, што трэба. Як ён, небарака? 

- Маўчыць. Спалохаўся, відаць. І змерз,– Аркуш узяў рэчы.– 

Цётачка, вы мяне не чакайце. Я ў бацькі павячэраю, а можа і пераначую, 

як атрымаецца. Не хвалюйцеся за мяне. Дабранач. 

- Дабранач, Аркушу,– Мантыса пасміхнулася. 

 

6. 

Мсціслаў ужо мог рухацца самастойна. Убачыў вопратку, 

вынырнуў з-пад коўдры і стаў апранацца. Аркуш выйшаў, каб не 

бянтэжыць сябра лішняй увагай. Калі хлопец завязваў матузкі на 

чаравіках, зазірнуў Лемантар. 

- Як справы, Мсціславе? 

Мсціслаў абцёр мокрыя вусны рукавом. Выпрастаўся. Юнак 

сустрэў поўны болю і жаху позірк. Ніколі не было ў сябра такіх вачэй. 

Для яго жах гэтай ночы не скончыўся.  

- Што ён зрабіў з табой? Чаму ты нічога не гаворыш?– Лемантар 

глядзеў так заклапочана і спагадліва, што Мсціслаў рашыўся. На 

імгненне адкрыў рот, амаль адразу закрыў і развёў рукамі: сам бачыш. 

- Гэта Радаўлад? Вербалайзам?– Лемантар змяніўся з твару.– 

Пабудзь тут, я скажу бацьку. 

- Неяк я не зразумеў, ад якой такой небяспекі мы ўратавалі 

краіну,– Сшытак разваліўся на невялічкай канапе справе, а Аркуш – 

злева, хоць люстэра між імі стаў.– Было цікава, але што да чаго?  

- Каралева Рэха, па-першае, не хлусіць, па-другое, не памыляецца, 

па-трэцяе – не ўмешваецца. Калі яна палічыла магчымым прыйсці сюды 

асабіста, павер: прычына была дужа сур’ёзная,– Вялікі Князь нахіліўся, 

паварушыў качаргой у каміне.– А яснасць у гэтай справе могуць навесці 

альбо Радаўлад, альбо Мсціслаў. Калі той паспеў даведацца 

падрабязнасцяў. Дарэчы, а дзе падзеўся чараўнік? 

- Скармілі цмоку,– адказаў Сшытак. 

- Скінулі ў Каньён,– адначасова з ім прамовіў Аркуш. 

Яны перазірнуліся і дадалі хорам: 

- Скармілі цмоку, недаедкі скінулі ў Каньён!– абодва зарагаталі і 

далі адно адному “пяць”. 

- Чараўнік у кішэні ў маршалка, Валадару,– Лемантар не падзяляў 

агульнай радасці. Прычыніў дзверы ў спальню. 

- Цікава, што ён не быў абаронены. Чараўнікі такого не 

дапускаюць,– здзівіўся бацька. 

- Ды проста двое маладых, перспектыўных Ахоўніка Летапісу...– 

пачаў Аркуш. 



- І адзін малады чалавек, у якога цягліц яшчэ доўга будзе больш, 

чым мазгоў...– працягнуў Сшытак. 

- Трох вербалайзаў было дастаткова, каб прабіць ягоную абарону,– 

злосна буркнуў юнак. 

- Трох? Адкуль трэці?– здзівіўся Вялікі Князь.– У цябе свой ёсць? 

- Цяпер ёсць. У чараўніка адабраў. Акурат паспеў,– Лемантар не 

стаў удакладняць, як ледзь не зваліўся са скалы ў Каньён.  

- А што Мсціслаў? Ён сказаў табе, што планаваў чараўнік? Пакліч 

яго. Ці ён там прыснуў? 

- Мсціслаў зараз нічога не можа сказаць. Бо гэты ...– упершыню ў 

жыцці Лемантар дазволіў сабе пры бацьку брудна вылаяцца,– Адабраў у 

хлопца язык. І дасюль не аддаў. Той вады глынуць не можа, не тое, што 

гаварыць. 

Сшытак і Аркуш, перазірнуўшыся, усталі. Сшытак выцягнуў з 

кішэні пакамечанае слова. Аркуш наставіў вербалайз. Брат кіўнуў. 

- Стань кім ёсць,– прамовіў Аркуш. Чараўнік узнік між імі, але 

нават таргануцца не паспеў, як рукі ягоныя апынуліся выкручанымі за 

спіну, а Аркуш зняў з шыі Радаўлада стужку з аранжавым каменем. 

- А вось і артэфакт бабулі Арыфмы. Яе ўнучак Кальк Улятар 

палову кніжнага свету ператрос, шукаючы,– Валадар Навука забраў 

камень у сына. – Маршалку, ламаць руку не ёсць праявай гасціннасці. 

Адпусціце яго. Нікуды не падзенецца. 

- Сядайце, пане чараўніку,– нагой падсунуўшы крэсла, Сшытак з 

усёй сілы ўсадзіў на яго Радаўлада. Злодзей зыркаў вачыма і раз’юшна 

соп. 

- Дык раскажы нам, што ты задумаў супраць Маўляндыі,– голас 

Вялікага Князя быў абсалютна спакойны. Толькі сінія вочы глядзелі 

жорстка.– Навошта табе спатрэбіўся маленькі хлопчык? І хто даў табе 

права выкарыстоўваць супраць чалавека вербалайз? 

- Не панімаю вашу быдлячаю мову,– прасіпеў Радаўлад. 

- Сядзь на месца, Аркушу,– апярэдзіў бацька старэйшага сына.– 

Мы не станем здзеквацца з чалавека толькі за тое, што ён не здатны да 

моў. А тым больш, калі ён і родную не ведае. Дзе хлопцаў язык? 

Спадзяюся, ты яго не згубіў?  

- Выкінуў у Каньён! Ішчыця!– ашчэрыўся той. 

- Валадару, не турбуйцеся, я ведаю, што рабіць,– Сшытак паклаў 

далоні на плечы чараўніку і працягваў лагодна.– Ягоны язык, відавочна, 

паскуны, нягеглы ды балбатлівы без меры, да таго ж, не ўсе гукі 

прамаўляе. Але на першы выпадак пойдзе. Тым больш, добрая галава 

самаму дурному языку рады дасць. Забіраем ягоны язык. А самога яго 

адправім у Каньён, той, выкінуты язык пашукаць. Давай, братка, я 

патрымаю яго, каб не круціўся. 

І спрытна абхапіў галаву старога. 

– Сам разявішся, ці нос заціснуць? 



Немы крык ад дзверы спальні спыніў іх. Мсціслаў адчайна круціў 

галавой: не трэба! 

- На, забірай,– прахрыпеў чараўнік, выцягнуў кароткае слоўца з 

кішэні і кінуў у хлопца.  

- Стань чым ёсць,– тут жа махнуў вербалайзам Аркуш. Слоўца 

знікла. пяць пар вачэй – адна з нянавісцю, іншыя са спагадай – глядзелі 

на малога. Цярэшка асцярожна абмацаў нованабытым языком нёба і 

зубы, каўтануў сліну і пасміхнуўся. Лемантар шумна выдыхнуў. Вялікі 

Князь з палёгкай адкінуўся на спінку крэсла. Сшытак адпусціў 

чараўніка, грэбліва абцёр рукі аб вопратку. 

- Тваё шчасце,– прамовіў Аркуш,– што наш брат табе даруе. 

- Адкуль я ведаў, што ён – ваш брат!– агрызнуўся чараўнік.– Ці 

мала такіх падшыванцаў. 

- Вы ведалі, што я – Ахоўнік Летапісу,– Мсціслаў павярнуўся да 

князя Навукі.– Валадару, гэты чалавек прымушаў мяне запісаць на сцяне 

літару Ў і сказаць замову, каб прывязаць і літару, і сам гук да Каньёна 

закінутых словаў. 

- Вось бачыце, хлопцы, Каралева Рэха не памыляецца. Абкрасці 

нашую краіну, знявечыць нашую мову – і ўсё толькі таму, што сам не 

навучыўся гаварыць ёю. Цягніце яго ў Лікенбург, хай магічная турма не 

прастойвае. Артэфакт аддасцё Трыгону, прывітанне яму ад мяне. І 

вяртайцеся хутчэй, мне ўжо абрыдла за вас хвалявацца,– Вялікі Князь з 

хрустам пацягнуўся. –Дый час ужо позні. 

Мсціслаў Цярэшка ціха сядзеў насупраць каміна і глядзеў на агонь. 

Цяпло ў кожнай клетачцы – гэта было непаўторна. Нязвыкла голая 

галава падавалася безабароннай. Ён узгадваў Лемантара, калі той хадзіў 

лысы. Таму пасавала. А ў яго, відаць, зараз вушы тырчаць, як ручкі ў 

рондля. Ці адрастуць валасы? Можа, гэта назаўсёды застанецца так? 

Лысы ў дзесяць год – невясёлая перспектыва. Усе будуць думаць, што 

хворы. Але ў параўнанні з адсутнасцю языка валасы – такая дробязь! 

Лемантар стаяў ля вакна за бацькавай спінай і глядзеў у цемру. 

Напруга сённяшняга дня – двабой з братам, спрэчка з бацькам, бойка з 

чараўніком, пакуты сябра, якія ён адчуваў, як уласныя – ніяк не 

адпускала. На душы было неяк прыкра і няўтульна. Больш за ўсё на 

свеце хацелася апынуцца ў сваім ложку. Але дзеля гэтага трэба было 

прайсці паўз бацьку. А той, здаецца, забыўся на ягоную прысутнасць... 

- Усе зоркі пералічыў?– голас Валадара заспеў яго знянацку. 

Лемантар павярнуўся. Вялікі Князь глядзеў на яго, відаць, не першую 

хвіліну. Юнак апусціў галаву. 

- Чаму ні ты, ні Аркуш нічога не паведамілі мне пра Мсціслава? Я 

казаў табе: усё, што адбываецца паміж кніжным і сапраўдным светам, 

мае выключнае значэнне. Нам сёння проста пашанцавала. Мала што 

праз некалькі хвілін хлопец мог змерзнуць насмерць. Мы маглі страціць 

і мову, і краіну. Таму што былі не гатовыя. Іншым разам, калі ласка, 

уключы мазгі і ўспомні, што я табе сказаў: паведамляць адразу. А не 



кідайся невядома куды, нават не папярэдзіўшы. У бацькі сэрца не 

жалезнае. 

- Я больш не буду,– Лемантар гатовы быў праз падлогу 

праваліцца. 

- Не слухайце яго, Валадару, будзе, яшчэ як будзе. Ён жа па вас 

пайшоў,– Аркуш і Сшытак, вясёлыя, узрушаныя, увайшлі ў кабінет. 

- Валадару, гэта вам Трыгон перадаў у якасці падзякі, славуты 

лягарытмянскі трыплекс,– Аркуш паставіў на стол бутэльку.– Што, 

браце Мсціславе, язык за зубамі лепей за язык у кішэні? 

- А вы бы напраўду зрабілі гэта з ім? Адабралі язык? – Мсціслаў 

пераводзіў вочы з аднога на другога, трэцяга. Вочы не ўнікалі ягонага 

погляду, але мужчыны не спяшаліся з адказам, задумаліся.  

- Значыць, зрабілі бы,– зрабіў выснову Мсціслаў. Адвярнуўся 

ізноў да каміна. Полымя скакала перад вачыма. На душы было прыкра, 

расчараванне атручвала сэрца. Князі перазірнуліся. Словы малодшага 

Ахоўніка чаплялі, як калючкі глога. 

- А я за тое, каб кожны на сабе спрабаваў свае штучкі,– Сшытак 

сустрэў позірк малога, які, пачуўшы, што яму адказваюць, азірнуўся.– 

Хаця задавальнення я б не атрымаў. 

- Ну, а я проста быў упэўнены, што мне не давядзецца гэтага 

рабіць,– Аркуш паглядзеў на брата.– Ты яго добра напалохаў. Я рады, 

што абышлося без гэтага. 

- А я зрабіў бы!– Лемантар змрочна звузіў вочы.– Проста, каб 

дапамагчы табе. Бо ты – мой брат. 

- А я не стаў бы,– пазіраючы ў агонь, падаў голас Вялікі Князь.– 

Па-першае, нашто такому добраму хлопцу такі паганы язык. А па-

другое, я князь усё ж такі, а не кат. Князі маюць права караць ад імя 

закона. Гэта лепей, чым помсціць ад уласнага імя. Так лягчэй быць 

справядлівым. А ты сам? 

Цярэшка задумаўся. Лёгка пытацца ў іншых. Асабліва, калі ўсё 

скончылася добра. 

- Не стаў бы. Гэта значыць стаць такім, як ён, нават горшым. І 

потым гэтага не адменіш, не сатрэш... 

- А калі б гэта быў адзіны спосаб?– Аркуш падаўся наперад.– Ты і 

ён, так – ці ніяк, зараз – альбо ніколі? 

Цішыню можна было лыжкай перамяшаць. Не пачуўшы адказу 

адразу, яго пакінулі ў спакоі. Кожны, відаць, думаў нешта сваё. Але 

Ахоўнік ведаў, што мусіць даць адказ. І хлусіць не было як. 

- Зрабіў бы. Але мяне б сташніла. 

І сарамліва пасміхнуўся ў адказ на ўсмешкі старэйшых. 

Лемантар і сам не ведаў, які чорт пацягнуў яго за язык. 

- Валадару, скажыце, а хто атруціў вашага брата, Фаліянта? 

Аркуш прысвіснуў і паглядзеў на брата. Сшытак развёў рукамі. 

Паўза зацягвалася, і ўрэшце адказ стаў яму відавочны. Навошта ён 

пытаўся... Каб яшчэ хоць калі ён пераступіў парог дома Зборніка, чорт 



бы пабраў таго дзядзьку з ягоным з’едлівым языком! Юнак спадылба 

назіраў, як выпростваецца Валадар Навука, як набліжаецца ўшчыльную. 

Хацелася заплюшчыцца, каб унікнуць гнеўнага полымя ў сініх вачах. 

- Бацька, як па мне, то ўжо занадта позна дзеля кашмарных 

сямейных гісторый,– падаў голас Аркуш. 

- Тата, пашкадуйце яго. Вы ж літасцівы Валадар,– падхапіў 

Сшытак. 

- Вялікі Княжа, няўжо вам у маленстве дарослыя не казалі, што 

нельга крыўдзіць коцікаў, адрываць крылцы мухам,– Аркуш павярнуўся 

да Цярэшкі: – Мсціслаў, скажы яму хоць ты! 

- Нельга крыўдзіць слабых,– сур’ёзна прамовіў малы, хоць і не 

разумеў, што адбываецца перад ім. І на ўсялякі выпадак прысунуўся да 

Лемантара. 

- А што гэта вы за яго заступаецеся? Мсціслава я разумею, а вы 

двое?– Навука не адводзіў пагляд. Сын трымаўся з апошніх сіл, 

заціснуты ў кут, і, па ўсім відаць, збег бы і ў вакно, каб не другі паверх. 

- Валадару, нам адкрылася ісціна,- урачыста прамовіў Аркуш. 

- Так, да нас дайшло, можна сказаць, - падхапіў Сшытак. 

І хорам, як гэта ўмеюць блізняты, душачыся ад смеху, яны выдалі: 

– Гэта наш брат! 

– Валадару, адпусціце яго,– дадаў Сшытак. 

– Не, я хачу скончыць з гэтым сёння,– Вялікі Князь упёр рукі ў бокі, 

грозны, магутны.– У чым яшчэ вы мяне падазраеце, патомны княжа 

Лемантару? Выкладвайце ўсё, я не хачу больш марнаваць на гэта час. 

– Больш нічога,– юнак пачырванеў да слёз. 

– Тады слухай і запамінай. Яшчэ адно такое пытанне, і я цябе з 

вачэй далоў адпраўлю паўнамоцным паслом у глухія балоты Фаўны-

Флоры, каб цябе там камары загрызлі. Запомніў? 

– Запомніў, Валадару. 

– Цяпер наконт брата. Так, я яго атруціў. Мне было гады тры, яму 

год трынаццаць. Зборніку штосьці каля васьмі. Брат папрасіў прынесці 

яму бутэльку з сокам. А я паблытаў і прынёс яму разведзенае ў бутэльцы 

з-пад бярозавіка мыла, якім пакаёўка падлогу мыла, а схаваць забылася.. 

Брат каўтануў, потым пляваўся і двойчы званітаваў. Падслепаватую 

пакаёўку выгналі, узялі на гэтае месца яе дачку, маці нашай Агаты. І каб 

не Зборнік, на гэтую гісторыю забыліся б 50 год таму. 

Навука нарэшце даў сыну выйсці з кута, чым той імгненна і 

скарыстаўся, апынуўшыся ля дзверы. 

- Не пераймайся, братка. Гэта нашае сямейнае выпрабаванне,– 

Сшытак гігікнуў.– Мы гэтаксама патрапіліся, як і ты. Толькі з намі 

бацька столькі слоў не траціў. Мова папругі яму здавалася званчэйшай. 

Цяпер кожнае слова ўзважваем. 

Мсціслаў, не стрымаўшыся, пазяхнуў. 

- Ідзіце спаць, хлопцы,– махнуў рукой Валадар.– Аркушу, ці 

застанешся? 



- Не, Вялікі Княжа. Не хачу затрымлівацца,– малады суддзя 

працягнуў брату руку.– Заскочыш да мяне на тыдні? 

- Пастараюся,– маршалак зірнуў на бацьку.– Калі Вялікі Князь 

пазычыць Сімвалы. 

- Пан Ахоўнік Мсціслаў Цярэшка,– усмешка за ўсмешку, моцна, 

па-мужчынску паціснутыя рукі.– Веру: не апошні раз бачымся. 

Лемантар сумна стаяў ля дзвераў. Папрасіцца зноў з братам? Не, 

нельга. Бо нічога за гэтыя пару дзён не змянілася. Але свой боль няварта 

паказваць нікому...  

- Да сустрэчы, братка,– юнак прымусіў сябе пасміхнуцца і выйшаў 

прэч. Ужо за парогам паклікаў:– Хадзем, Мсціславе, у мяне крэсла, не 

горшае за тое, дзе Макар спаў. 

- Дабранач,– Сшытак адчуў, што Аркуш хоча перамовіцца з 

бацькам. 

Яны былі ўдваіх. Чаму ён не сказаў, што застанецца? Гэтыя 

некалькі гадзін нічога не вырашылі б... Аркуш абвёў вачыма бацькаў 

кабінет. Не, ягонае месца не тут. І, пастараўшыся надаць свайму голасу 

весялосці, малады князь спытаў: 

- Перакінеце мяне, тата? Ці каня пазычце... 

- Перакіну. Хадзем, правяду крыху,– прапанаваў бацька.  

 

 



ГЛАВА ДВАЦЦАЦЬ ПЕРШАЯ 

1. 

Аркуш ішоў за ім начнымі калідорамі Пісьменска. Калі яшчэ ён 

сюды завітае. Вось так з’ехаў – і некалькі месяцаў не бачыў сваіх. А 

жыццё тут і без яго ідзе сваім ходам. Ёсць ён, няма яго – пэўна, каб не 

лісты, і не ўзгадалі б пра ягонае існаванне.  

На сходах Валадар прыпыніўся, Аркуш зачапіў яго плячом, не 

разлічыўшы крок. 

- Даруйце, Валадару, сплю на хаду. 

- Скажы пару слоў, як ты там спраўляешся? 

- Няўжо дзядзька паскардзіўся?– Аркуш уздыхнуў.– У нас з ім 

розныя погляды на юрыспрудэнцыю і прававую практыку. Вучуся 

памалу. Зараз да яго пераехаў, дык бібліятэка будзе ў маім 

распараджэнні. А чаго там толькі няма! Аж зайздрасна! Прыдасцца, каб 

да іспытаў рыхтавацца. Хачу ў магістратуру паступаць, на завочнае. 

- Ці не шкадуеш, што ад нас з’ехаў?– Вялікі Князь штурхнуў 

дзверы. Халодны вецер падзьмуў у твар. 

- Ніводнага разу. Ніводнай хвіліны,– глуха адказаў сын і нават 

адсунуўся на крок. 

- Добра, калі так,– Навука палез у кішэню, выцягнуў тоўсты 

пергаментны канверт з пячаткамі.– Гэта тваё. 

- Што тут?– не працягнуўшы рукі, спытаў Аркуш. 

- Твае грошы. 

- Валадару, прабачце, на марожанае мне хапае,– сын схаваў рукі ў 

кішэні. 

- Гэта, хутчэй, на піва і дзяўчат,– у тон яму адказаў бацька.– Бяры, 

пакуль Валадар не перадумаў! 

- Не, спачатку скажыце, што там,– Вярхоўны Суддзя глядзеў 

адчужана. – У падачках патрэбы не маю… 

- Я падзяліў паміж вамі спадчыну. Гэта паперы для банка на тваю 

долю. Можаш запатрабаваць грашыма і траціць, можаш укласці ў 

каштоўныя паперы. Парайся са Зборнікам, ён добра ў гэтым кеміць. 

- Тата, вы здаровы?– Аркуш так і не працягнуў рукі.– Можа, 

дапамога трэба? Вы толькі скажыце... 

- Не турбуйся, паміраць не сабраўся і сябе не абдзяліў,– Навука 

сунуў пакет пад паху сыну.– Не згубі, аднаўляць доўга. Ты не бедны 

чалавек. А калі падыйдзеш з розумам, то і дзеці твае бедаваць не будуць. 

Аркуш старанна запхнуў паперы ў кішэню, зашпіліў. 

- Не ведаю нават, што і сказаць. 

- “Дзякуй, тата”, сапраўды, занадта банальна,– кіўнуў Валадар. 

- А браты? Ім таксама? 

- Усім пароўну. Лемантару пакуль рана пра гэта думаць, хай 

падрасце. А Сшытак ведае. З тыдзень таму здымаў нейкія грошы, 

паштар даставіў; на марожанае, як ты кажаш... 



- Частаваўся я тым марожаным,– Аркуш закінуў галаву, зірнуў у 

неба. Зоркі гаслі. Белы месяц ужо не свяціў – проста прысутнічаў на 

небе, перадаўшы эстафету сонцу, гатоваму выплюхнуць з-за далягляда 

свае промні. 

- Тата, даруйце дурное пытанне: чаму зараз? Чаму не тады, калі 

мне пазарэз трэба была хоць якая капейчына, а зараз, калі я пераехаў да 

дзядзькі Зборніка, і мне нашмат стане прасцей? 

- Наконт твайго пераезду я ад цябе першага чую. Рады, што ты з 

Нікам паладзіў, я спадзяваўся на гэта, хоць брат – чалавек складаны. 

Трымайся яго, але і свайго трымайся. А чаму не раней… Па праўдзе, я 

не ведаў, наколькі табе цяжка. Ты трымаў гонар і не прасіў дапамогі, я 

не ўяўляў сабе ўзровень твайго сапраўднага дахода: я ў краму даўнавата 

апошні раз хадзіў, ты ж разумееш, і для штодзённага жыцця ў мяне ёсць 

больш, чым мне трэба. А ты, відаць, думаў, што я цябе кінуў, як 

шчанюка ў вядро, маўляў, выплывай, як можаш, захлынешся – твае 

цяжкасці? Ці можа, думаў, што гэта пакаранне табе за летнія выбрыкі? 

- І тое думаў, і шмат чаго думаў,- прызнаўся сын.- Але я лічу гэта 

справядлівым. Дарослае жыццё, яно ж такое і ёсць: разлічвай на сябе. 

Схібіў – разграбай сам. 

- Не, сынку, я не хацеў цябе караць, і помсціць не хацеў. Як ты 

з’ехаў, я амаль адразу вырашыў, што твае грошы мусяць належаць табе 

зараз. Ды на афармленне папер пайшоў добры месяц, дарма што я – 

Валадар гэтай бюракратычнай краіны. І толькі пабачыўшы галоднага і 

знясіленага Лемантара, я ўявіў сабе, з якімі цяжкасцямі табе давялося 

сутыкнуцца. 

- Цяжкасці... цяжка мне зараз,– вырвалася ў маладога князя.– 

Грошы гэтыя... Цяпер, што ні скажы – усё неяк фальшыва, усё не тое... 

- Тады давай памаўчым разам,– прапанаваў бацька. І Аркуш 

здзівіўся, як проста і натуральна ўсё стала на свае месцы.  

Пісьменск спаў, ніводнга гуку не даносілася і з ваколіц. Паветра з 

густа-сіняга стала шэрым. 

- Віднее. Памятаеш, мы з табой пайшлі глядзець сонца? Брат твой 

спаў, а ты чагосьці спужаўся ўначы і прыбег да мяне... 

- І вы сказалі, што ночы баяцца – глупства, таму што ў кожным 

разе настане дзень,– падхапіў Аркуш.– Я памятаю. 

- На плечы, як тады, не падыму, прабач. Але мне было б прыемна 

раздзяліць гэты світанак з табой. 

Неба ружавела і залацела. Літары аблокаў спяшаліся па ветры і не 

складваліся ў словы, бо словы былі б лішнія. 

- А Сшытак бы зараз вершы чытаў,– Аркуш адчуваў цяпло 

бацькавай рукі на плячы.– Вы ведаеце, што ён паэт? 

- Сур’ёзна? Гэта ж трэба! Не, не ведаў.  

- Толькі вы мяне не выдавайце. Ён нікому, апроч мяне, не 

паказвае. Кажа: я пішу для сябе, а ты – гэта таксама я. Шмат піша. Я, 

можа, і дзясятай часткі не чуў. 



- А пісаць спрабаваў? 

- А як жа! Мы такія, што адзін, тое і другі. Але сам бачу: слаба. У 

яго талент! 

- А Лемантар ведае? 

- Само сабой. Ён амаль усё пра нас ведае. Назіральны. Аднойчы і 

верш пачуў. Здзівіўся: як у цябе так лоўка атрымліваецца? Сшытак 

спалохаўся, што той разбалтае. А я адвёў малога ўбок і кажу: брат 

дапамог аднаму чараўніку, і той зрабіў яго паэтам, але сакрэтным. Калі 

хто даведаецца – здольнасці прападуць. Малы аж заплакаў: навошта я 

даведаўся! Давялося супакойваць, маўляў, брату можна, я ж ведаю – і не 

пашкодзіў. Гады тры малы ў мяне пытаўся, ці не адвучыўся Сшытак 

вершы складаць. 

- Ты каму хочаш галаву задурыш. З табой хіба Ніку цягацца. А 

дзядзька цябе хваліць, піша, кемлівы, вытрыманы, годны. 

- Ці не пасля таго, як ён за намі шпіёніў ды шалік з манаграмай 

згубіў?– засмяяўся Аркуш.– Князь Зборнік штукар, якіх мала. Мэблю 

сваю праз увесь Слоўнік загадаў везці, каб на сметнік ля майго дома 

выкінуць. Хлопцы так узрадваліся, прыцягнулі. А я гляджу: знаёмае 

крэсла! Так і абставіліся на першы час. 

- Прынізіць цябе не хацеў. Маўляў, мне не трэба, а ты як хочаш. Я 

даваў не табе, ты ўзяў не ў мяне. Мне штораз пісаў, як ты хораша 

спраўляешся, я ўсё думаў: раўнівы Нік так цябе хваліць, з чаго б гэта? 

Цяпер разумею: ён хацеў, каб я табе дапамог, а сам адкрыта напісаць не 

рашаўся, каб я не падумаў, што ён між намі клін убіць хоча. 

- Ён сумуе без вас, тата. Штораз, як ліст атрымае, цётцы жаліцца. 

Уявіце: была праца – сышоў. Быў сын – няма. Была Старонка – з’ехала. 

Я яму ніхто, дый драбната супраць яго. А вы – асоба ягонага маштабу. 

- Няўжо?– скептычна зірнуў бацька.– Ды ён мяне паўдуркам 

лічыць, акурат як вы Лемантара. Асоба ягонага маштабу ў ягоным 

люстэрку. Ну і Старога, Фаліянта, ён напраўду паважае. А я… ганьба 

сям’і, вось як ён пра мяне думае. 

- Тата! У вас таксама дзіцячыя крыўды? Трэба з гэтым працаваць,– 

Аркуш палез у кішэню па нататнік.– Асадку даць? 

- А папера ёсць? 

- Я ж суддзя. Папера заўсёды пры мне. І спіна пры мне. 

Карыстайцеся. Акурат і развіднела. Не даў я вам паспаць. 

- У каго дзеці, выспіцца на тым свеце,– махнуў рукой Валадар.  
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- Колькі цябе чакаць?– Зборнік павярнуўся ад вакна. 

- Дзядзька, навошта не спалі,– Аркуш пазяхнуў. Плечы яшчэ 

адчувалі цяпло бацькавых абдымкаў. І на сэрцы было цёпла і спакойна.– 

Я ж казаў, што магу затрымацца. 

- З вамі заснеш!– сярдзіта буркнуў стары суддзя.– Злодзея куды 

падзелі? З малым усё добра? 



- Злодзей у Лікенбургу, малы адсыпаецца ў Пісьменску. 

Падрабязнасці, даруйце, пазней,– малады князь ізноў пазяхнуў, прысеў 

на край фатэля.– Бацька вам пару слоў напісаў. 

- Спадобіўся, бач ты,– князь, хаваючы нецярпенне за павольнымі 

рухамі, разгарнуў цыдулку, прабег вачыма. А калі павярнуўся праз 

хвіліну да пляменніка, той спаў, нязручна адкінуўшы галаву, нават не 

расшпіліўшы куртку. 

Зборнік выйшаў у калідор, грукнуў у дзверы пакоя літараў. Зэ тут 

жа выскачыў. 

- Князь Аркуш заснуў у бібліятэцы. Уладкуй яго там зручней і 

Макару скажы не хадзіць.  

- Зборнічак, гэта ты?– ціха паклікала княгіня Мантыса, пачуўшы 

крокі мужа. 

- Спі, галубка мая,– стары князь прысеў пад вакном, у першых 

промнях сонца бланк судовай позвы стаў ружовы, як дзявочая паштоўка. 

Почырк Валадара, звычайна цвёрды і ўпэўнены, зараз скакаў і ўспаўзаў 

канцамі радкоў угару. 

- На каленцы ў чыстым полі пісаў, ці што?– прамармытаў былы 

Вярхоўны Суддзя, ізноў прабягаючы вачыма паперу. 

“Вітаю, шаноўны браце. Шчыры дзякуй табе за падтрымку Аркуша 

і своечасовы клопат. Прыглядвай за ім па магчымасці, ён з табой 

чалавекам стане. Ты для яго аўтарытэт ці не большы за мяне, асабліва 

цяпер, калі твае прафесійныя парады яму так патрэбныя. 

Я зрабіў, як ты раіш, паперы для банка ў яго. Я падказаў сыну 

звярнуцца да цябе па кансультацыю, тут табе роўных няма. Дзякуй, што 

пазычыў вербалайз, без гэтага ці справіліся б. 

Мае шанаванні княгіні Мантысе. Выбірайцеся ў госці, буду рады 

пабачыцца. Навука. 

П.С. Беражы шалікі. П.П.С. Наконт планаў ажаніцца маўчыць.” 

– Што здарылася, сэрца маё, чаму ты не кладзешся?– маленькая 

княгіня, запахнуўшы цёплы халат, прытулілася да магутнага пляча 

мужа. 

– Усё добра, галубка мая. Навука ліст даслаў. Нарэшце адчуваю, 

што ён мне брат, а не Вялікі Князь,– адвярнуўшыся, стары суддзя сцёр 

няпрошаную слязу.– Класціся ўжо сэнсу няма, пайду, разамнуся. Дзе 

гэты соня? Зэ, давай нажы! 

– А можна, я з вамі?– Макар сунуў галаву ў дзверы.– Вой, забыўся! 

Ён знік, пагрукаўся і ўсунуўся зноў: 

- Можна? 

Старыя перазірнуліся. Усё ж такі ў кожным доме мусяць быць 

дзеці, як без іх. 

- Можна,– дазволіў князь.– Апранайся цяплей! 

 

3. 



Усю ноч ён спрачаўся з Радаўладам, круцячыся ў фатэлі. Пра што – 

не мог зараз успомніць, але жах і ледзяны холад памятаў дакладна. 

Толькі пад раніцу сон стаў спакайнейшы. Але падрабязнасці адразу ж 

сцерліся. Лемантар спаў на самым краёчку ложка, рука звесілася да 

падлогі. 

Мсціслаў асцярожна ўстаў, апрануўся і адчыніў вакно насустрач 

сонцу. Ад марознага паветра на момант заняло дыханне. Унізе дваром 

ішоў Вялікі Князь. Пачуўшы, як адчынілася рама, стары падняў галаву. 

Іх вочы сустрэліся. 

- Добрай раніцы, Валадару,– павітаўся малы. 

- Цудоўная раніца. Лемантар спіць? Хай спіць. Апраніся цяплей 

ды спускайся. 

Мсціслаў надзеў і зашпіліў куртку. У жываце трывожна ныла. 

Двойчы падыходзіў Цярэшка да дзверы і двойчы вяртаўся зірнуць, ці 

сапраўды спіць сябра. Як жа так, сысці і не развітацца... Урэшце цягнуць 

долей было немагчыма. Ён ціха прычыніў дзверы, накінуў на голую 

галаву каптур і спусціўся ў двор, з кожным крокам адчуваючы, ак цяжэе 

камень на душы. 

Вялікі Князь стаяў на тым самым месцы і глядзеў у неба. Блакітнае і 

ружовае адначасова, высокае і празрыстае, яно накрывала Пісьменск 

звонкім шкляным купалам. Аблокі несліся краем, імклівыя, 

засяроджаныя. Сонца яшчэ не зазірнула ў двор, але прыцемкі імкліва 

радзелі. Мсціслаў адчуў, што нехта за ягонай спінай высунуўся з праёма. 

- эН, князь Лемантар спіць. Калі прачнецца ў хуткім часе, скажаш, 

што мы з Ахоўнікам каля брамы. Хадзем, дружа, – Навука пасміхаўся ў 

вусы. 

- Бывайце,– азірнуўшыся праз плячо, прамовіў Мсціслаў. Літара 

пакланілся. Хлопец збег па прыступках і дагнаў Вялікага Князя, які ўжо 

скіраваўся да брамы.  

Вецер скінуў каптур, Цярэшка хуценька ізноў накрыў галаву: было 

не столькі халодна, колькі няёмка. Валадар не спяшаўся. Ужо за брамай, 

далёка адышоўшыся, малы ізноў азірнуўся на Пісьменск. Ніхто не 

спяшаўся за ім следам. Урэшце, колькі ні заплятай нага за нагу, канец 

вядомы. Дык што цягнуць. Ён падняў галаву. Вецер зноў скарыстаўся 

гэтым і скінуў каптур. Ахоўнік Летапісу Мсціслаў Цярэшка адстаў на 

два крокі. Але Навука, відаць, адчуў гэта і павярнуўся. 

- Дома ты станеш такім, як быў. Прынамсі, знешне. Вернуцца і 

валасы, не перажывай. А я малады хадзіў так. Купацца зручна. Насамрэч 

табе добра. Проста, каб прызвычаіцца ды перастаць зважаць, трэба пару 

дзён. 

Ён не стаў адказваць. Брама была ўжо побач. Мсціслаў памацаў 

шурпатую шэрую сцяну, цёплую, як кардон, і непахісную, што бетон. 

Штурхнуў сцяну рукой. Ударыў кулаком. Пустое. Што ж, такое з ім ужо 

было. 

Вялікі Князь Навука сеў на лаўку. 



- Я быў крыху старэйшы за цябе, а Зборнік ужо вучыўся ва 

ўніверсітэце. І вось мы з ім пайшлі ў заклад… пра што спрачаліся, не 

памятаю, але той, хто прайграў, мусіў згаліць валасы. Прайграў я. 

Пагаліўся, хадзіў так гады два. А потым праспрачаўся нешта Фаліянту і 

год не стрыгся. Надакучыла – страх. Цяпер трымаюся сярэдзіны. 

- Любілі спрачацца,– унікаючы сустракацца позіркам са старым, 

Мсціслаў прымасціўся на дальнім краі. 

- Любіў, да аднаго выпадку. Неяк паспрачаліся са Зборнікам на 

пярэдні зуб. Дужа прынцыповая была спрэчка. І я выйграў. Упершыню 

за ўсе гады выйграў спрэчку. Брату не было куды падзецца. Справа 

гонару. Як сёння памятаю: патомны князь Зборнік дзесьці дастаў зубныя 

шчыпцы, прынёс кнігу па стаматалогіі, паказаў мне карцінкі, як зубы 

правільна выдаляць. Спакойны, як скала. Нібыта гэта як волас выдраць. 

Тады сеў на зэдлік і кажа: давай, я гатовы,– Навука пасміхнуўся 

Мсціславу. Той напружана чакаў працягу гісторыі.  

- А ў мяне ўсё калоціцца ўнутры. Разумею, што нельга гэтага 

рабіць. А як адмовіцца? Скажуць: збаяўся! Гартаю кніжку і малюся, каб 

нехта прыйшоў ды перашкодзіў. А нікога няма! І цягнуць долей ужо 

немагчыма. Захлопнуў я кніжку, падыходжу да яго на ватных нагах. А 

твар такі злосны зрабіў, нібыта зараз палову зубоў павыцягваю. Думаю, 

можа, збаіцца, а я настойваць не буду. Але ж не на таго трапіў! Ён 

сядзіць і нікуды ўцякаць не збіраецца. І я рашыўся. Паклацаў шчыпцамі 

дзеля парадку і кажу:” Нахалеру мне твае зубы, у мяне сваіх поўны рот. 

А гэта рэч добрая, забяру, можа, некалі прыдасцца.” І тут Зборнік 

заплакаў. Сляза пабегла. Ну, ён ніколі не прызнаецца, вядома. А я на ўсё 

жыццё запомніў: той, хто нешта ахвяруе, робіць свой выбар. А той, хто 

прымае ахвяру – свой. Гэта два розныя выбары. І плаціць за выбар 

кожны будзе асобна. 

- Я не надта люблю спрачацца,– прызнаўся хлопец.– Рацыя ёсць – 

яна і будзе, а няма – не з’явіцца. А рабіць нешта дзеля заклада… Калі 

гэта – вартая рэч, проста варта зрабіць. А глупства – рабіць няварта. 

- Але гонар часам штурхае на спрэчкі хутчэй, чым галава думае. 

Галоўнае, каб я яшчэ хвіліну пачакаў – усё само б вырашылася. Фаліянт, 

які доўга нас адгаворваў, прывёў бацьку. Той заходзіць, і за каўнер мяне 

цоп. “Што вы тут надумалі, чэрці?” І тут мяне як нехта за язык пацягнуў. 

Я кажу: “Тата, пусціце. Калі мне ўжо Зборнік дараваў, няўжо вы не 

даруеце?” “Дык ты зноў прайграў?” “Так. Во, брат мне абцугі падарыў, 

каб я памятаў і больш глупстваў не рабіў.” З таго дня больш не 

спрачаўся. Як браты ні цвелілі, трымаўся. 

Малы глядзеў на старога, засмучаны, няшчасны. Вялікі Князь 

Навука ўздыхнуў. 

- Мае дзеці назвалі цябе братам. І мне ты як сын, ці можа, як унук. 

Я зусім не хачу цябе адпускаць. 



“Вы – гаспадар цэлай краіны, каму ўжо, як не вам, рабіць, што 

хочаце.”– Мсціслаў перавёў вочы на залатыя камлі хвой на ўскрайку 

Замоўнай пушчы. 

- Усё ж тваё месца там, у сапраўдным свеце. Ты не можаш 

пасяліцца ў казцы. 

“Вядома, ад мяне ў вашай казцы столькі праблем. То вайна, то 

змова, то яшчэ няма ведама што. Натуральна, лепей мне тут не 

з’яўляцца.” 

Над пушчай лунаў цмок. У ранішнім сонцы ён слізгаў пад аблокамі, 

нібы купаўся ў небе, і палёт ягоны заварожваў. “Лемантар лятаў на 

цмоку. Шчаслівы. Можа, і яшчэ паляціць. Ён – казачны князь, яму ўсё 

можна. А я...” 

- Адпусціце мяне. Больш мяне тут не будзе. Я проста не ведаю, як 

адсюль сысці. Я не хацеў гэтага ўсяго,– Мсціслаў сціснуў кулакі. Слёзы 

закіпалі на вачах. 

- Адпусціць цябе?– пасміхнуўся стары князь.– А хіба гэта я 

прывёў цябе сюды? 

- Але ж нехта гэта зрабіў. Я не ведаю, хто, я не разумею, як, і 

паняцця не маю, навошта. 

- Тады паслухай, што я табе скажу, Ахоўнік Летапісу Мсціслаў 

Цярэшка. Ты – абраны. Ніхто не скажа, чаму гэта так. Ніхто не скажа, 

што яшчэ табе давядзецца рабіць у Маўяндыі і калі. Мне відавочна адно: 

кніжны свет і свет сапраўдны маюць непарыўную повязь праз такіх, як 

ты. Гэта сама Маўляндыя кліча цябе. Гэта ёй ты служыш. І, наколькі я 

бачу, служыш аддана, як належыць. Ці паклічуць цябе зноў? Калі? Мне 

невядома. Але, калі зноў прыйдзе ў наш дом бяда, я хацеў бы бачыць 

цябе побач. 

- Я быў тут так доўга... гэта ўсё... гэта маё, яно тут,– Мсціслаў 

паклаў руку на грудзі.– Сыходзіць і не ведаць, ці вярнуся... 

- А ты б хацеў?– Навука сам падсунуўся бліжэй.– Ці, можа, лепей 

не трэба? Бачыш сам: лёгка не бывае. 

Так, ён мог заплаціць высокі кошт. І казкі не заўсёды маюць 

шчаслівы канец. Ахоўнік Летапісу глядзеў у вочы Валадара Маўляндыі. 

- Хацеў бы. Гэта і мой свет. І я хачу бараніць яго, рабіць яго 

лепшым, жыць ягоным жыццём... хоць бы зрэдчас. Але як, калі мяне тут 

не будзе? 

- Я магу зрабіць гэта дзеля цябе. Каб у кожны момант, па ўласнай 

волі, ты мог трапляць у наш свет праз любую браму і гэтаксама 

бесперашкодна выходзіць у свой свет, самастойна, без дапамогі. 

- Вы можаце так зрабіць?– не паверыў хлопец.– А чаму ж тады, у 

першы раз, вы не адчынілі нам браму? 

- Я не магу адчыняць брамы,– развёў рукамі Навука.– Я не 

чараўнік. Я магу зрабіць так, што ты сам адчыніш браму. Калі захочаш. 

Але пад сваю адказнасць. 



- А наўзаем? Што я мушу рабіць са свайго боку?– Мсціслаў 

прыгадаў колішнюю размову з чараўніком блізу Літарава.  

Валадар Навука памаўчаў. Ці тое ўзважваў словы, ці тое 

перадумаў... 

- Ты не зразумеў мяне,– урэшце загаварыў ён.– Гэта не ласка. Гэта 

не падарунак. Гэта новы ўзровень адказнасці. Так, гэта гонар, і я не 

прапаноўваў такога нікому да цябе, хутчэй за ўсё, нікому больш і не 

прапаную. Але гэта не гульня, не забава. Да гэтага дня Маўляндыя 

клікала цябе. А цяпер ты сам зможаш вырашаць, як дапамагчы 

Маўляндыі. Ты зможаш змяняць наш свет – сам.  

- Але і адказнасць за гэта будзе мая. Я зразумеў,– Цярэшка адчуў, 

як сэрца забілася дзесьці ў горле, пераймаючы дыханне.– Я згодны.  

Вялікі Князь Навука падняўся, Мсціслаў стаў перад ім. Цяжкая рука 

апусцілася на плячо. 

- Я, Вялікі Князь Навука, Валадар Вялікага Княства Маўляндыі, 

даю табе, Ахоўнік Летапісу Мсціслаў Цярэшка, грамадзянства 

Маўляндыі. Ці прымаеш? 

- Прымаю,– без затрымкі адказаў Мсціслаў. Нічога ў гэтым свеце 

не змянілася. Не грымнуў гром, не заззяла ярчэй сонца. І ў ім самім 

нічога не змянілася. Не ведаючы, што і думаць, ён азірнуўся вакол і зноў 

паглядзеў на князя. Той пазіраў з усмешкай. 

- І гэта ўсё?– на ўсялякі выпадак удакладніў малы. 

- Бадай што так,– пацвердзіў Валадар Маўляндыі. 

- І яно ўжо працуе. 

- Калі я тут яшчэ Вялікі Князь. 

Мсціслаў асцярожна падышоў да брамы. Насустрач пацягнула 

свежым ветрам. Праз літару А праглядалася бібліятэка. 

- І цяпер яно будзе так заўсёды?– ён усё яшчэ не верыў. 

- Не, калі будзеш трымаць скразняк, загадаю дошкамі забіць,– 

пацвеліў Навука. Але тут жа стаў сур’ёзным.– Выйдзеш і скажаш: “Такі, 

як раней!” Захочаш вярнуцца – скажаш: “Такі, як яны!” 

Мсціслаў павярнуўся да брамы. Ізноў зірнуў на Вялікага Князя. 

- Калі ласка, правядзіце мяне... 

Волат-князь не паварухнуўся. 

- У мяне няма падвойнага грамадзянства. У сапраўдным свеце я не 

існую. Я не магу апынуцца па той бок брамы, як бы ні хацеў. Гэта твой 

шлях. 

- Але Лемантар выходзіў, дакладна!– усклікнуў хлопец. 

- Я яму іншы раз выйду!– грозна паабяцаў стары князь.– Калі 

шчыра, за браму і я выходзіў, але са старонак не спускаўся. Пэўна, і ён 

так. А насамрэч, гэта добра, калі дзеці ідуць далей за бацькоў. Абы 

вернай дарогай. 

- Лемантару!– радасна ўскрыкнуў Мсціслаў. Навука зірнуў.  

- Сапраўды, паспеў. Тады бывай, унуча, не буду вам замінаць. 



Лемантар спяшаўся насустрач. Прывітаўся і прабег паўз бацьку да 

брамы. Стары здалёк глядзеў, як хлопцы нешта гавораць адно аднаму, 

моцна абдымаюцца на развітанне. Мсціслаў знік у браме. Лемантар 

колькі часу глядзеў праз літару. Павярнуўся і ў некалькі крокаў 

апынуўся поруч з бацькам. У ранішняй цішыні нават шоргат чаравікаў 

па мёрзлым пяску разносіўся далёка. 

- Сшытак ідзе. Не ўседзеў у палацы,– пасміхнуўся Валадар.– 

Памірыся ты з ім. 

- Ужо памірыліся. Ці надоўга толькі… 

- Вітаю Валадара Маўляндыі,– маршалак пашукаў вачыма 

кагосьці.– Адправілі хлопца? 

- Вітаю, сыне. Я даў яму грамадзянства Княства, думаю, мы яшчэ 

яго тут пабачым. 

- Грамадзянства?– Сшытак не стрымаўся і прысвіснуў.– Не слаба. 

А можна спытаць, чаму? Вялікі Княжа, чаму вы дзеля яго гэта зрабілі? 

Раней жа з сапраўднага свету прыходзілі людзі, і не аднойчы. 

- Прыходзілі. Але яны мелі свае мэты і не надта турбаваліся тым, 

што ў нас адбывалася. А гэты хлопец жыў нашымі інтарэсамі, інтарэсамі 

краіны. Ён тройчы аказваў мне паслугі з ліку неацэнных. Ніхто з людзей 

сапраўднага свету не зрабіў нічога падобнага. Я ўдзячны яму асабіста. 

- Тройчы? Выбавіў нас з турмы, супрацьстаяў Радаўладу... А што 

яшчэ?– Сшытак зірнуў на брата.– Я чагосьці не ведаю? 

Валадар Навука паківаў галавой. 

- Гэта знешняе. Вызвалілі б і без яго. І з Радаўладам далі б рады, 

як раней давалі. Я пра іншае. 

- Падзяліцеся, Валадару. Ён жа наш брат, мы хочам ведаць,– 

настойваў сярэдні сын. 

- Так, тата, скажыце,– падаў голас і Лемантар.– Мы ж былі побач, 

а я нічога не заўважыў. 

- Бо гэта не нешта свядомае. Проста Мсціслаў такі, які ёсць. Ён так 

жыве. Па-першае, ён дапамог табе, Лемантару, не зламацца і застацца 

сабой у цяжкі час. Па-другое, ён стаў мосцікам, які аб’яднаў нашую 

сям’ю. А па-трэцяе, ён нагадаў нам усім, што варта заставацца людзьмі ў 

кожным разе. Я хачу, каб гэты хлопчык вяртаўся сюды. Каб мы не 

забываліся на нешта важнае... Хадземце снедаць, хлопцы. 

Валадар Навука з усёй моцы падбіў каменьчык, той урэзаўся ў 

маладое дрэўца, і на Сшытка абрынуўся ледзяны душ. 

- Падступны прыём,– абурыўся маршалак. 

- Падай скаргу брату ў Слоўнік,– засмяяўся Лемантар. 

 

 



ЭПІЛОГ 

 

Чамусьці ён апынуўся не ў дворыку непадалёк ад кнігарні, а дома, у 

сваім пакоі. Кнігі нідзе не было. 

Першай справай хлопец падбег да люстэрка. Валасы лезлі ў вочы і ў 

вушы, і гэта было надзвычай прыемна. Загарэлая фізіяномія ні кроплі не 

змянілася. І вопратка была ягоная. На ўсялякі выпадак Мсціслаў 

высунуў язык. Язык быў звычайны, ружовы і мокры, ягоны, часам 

празмерна балбатлівы, дасціпны язычок. 

- Ты што гэта, сам сабе язык паказваеш?– засмяялася Кася.– 

Хадзем, я марожанае купіла! 

- Пад’есці ў нас нічога няма? Сто год па-людску не еў,– заявіў 

брат і палез у лядоўню.– За марожанае дзякуй, будзе на дэсерт. 

- А навошта ты бракаваную кнігу купіў?- Кася працягнула брату 

слоўнік.- Тата пабачыў, дык казаў, трэба разам з чэкам занесці ў 

кнігарню, памяняць на добрую. 

- Я чэк выкінуў,– Мсціслаўка аберуч схапіў кнігу.– Мне гэтая 

нармальна, не буду мяняць. 

 

 



Кожны з нас некалі марыў трапіць у казку, у незвычайную 

гісторыю. Быць героем, адважным і кемлівым, перамагаць ворагаў і 

знаходзіць сяброў. Як добра быць удзельнікам прыгод, канец у якіх 

заўсёды добры. Але ёсць такія гісторыі, канец якіх невядомы. І, 

патрапіўшы туды, ты сам выбіраеш свой шлях, і ад цябе залежыць, куды 

павернецца сюжэт. Лёсы сяброў ды ворагаў могуць апынуцца ў тваіх 

руках. Ці хочаш ты трапіць туды, дзе няма каму слухаць твае “не магу” і 

“не хачу”, дзе толькі сам вызначаеш, што можна, а што недапушчальна. І 

сам адказваеш, быць ці не быць...  

 

 

Канец трэцяй гісторыі. 

 


