
РАЗДЗЕЛ ПЕРШЫ
У ЯКІМ НА СНЕДАННЕ ДА КАРАЛЯ

ЕЎРАЛІІ ПРЫЙШОЎ НЯПРОШАНЫ ГОСЦЬ
Кароль Еўраліі Мерывіг снедаў на даху адной з

вежаў свайго замка. Зняўшы залатую накрыўку з
залатой місы, ён акуратна ўзяў стронгу і паклаў яе на
залатую талерку. Чалавек ён быў непераборлівы, але
што зробіш, калі ў тваёй цёткі днямі выявіўся дар
ператвараць усе, да чаго яна дакранецца, у золата.
Трэба ж даць ёй папрактыкавацца. Добра яшчэ, што
яна не ператварала ўсё ў чыгун.

– Ага, – сказаў кароль, – вось і ты, мая
дарагая.

Ён пачаў шукаць сурвэтку, але прынцэса
хуценька дала бацьку ў макаўку буську і села
насупраць.

– Добрай раніцы, татусік, – сказала яна, – я
спазнілася? Ездзіла на прагулку ў лес.

– Былі якія прыгоды? – абыякава спытаўся
кароль.

– Ніякіх. Вось толькі раніца проста цудоўная.
– Так, час зусім ужо не той. Вось калі я быў

малады, дык у лес увайсці было немагчыма, каб не
напароцца на якую прыгоду. Каго толькі там не
сустракалі. Вядзьмаркі, волаты, хохлікі... Дарэчы, у
тым лесе я і сустрэў тваю маці, – задуменна дадаў ён.

– Шкада. Я зусім не памятаю яе, – сказала
Гіяцынта.

Кароль крэкнуў і крыху нярвова зірнуў на
дачку.

– Што ж хочаш, Гіяцынта. Сямнаццаць год



таму яна памёрла. Табе было тады толькі шэсць
месяцаў. Я вось апошнім часам думаю, ці не зрабіў
памылку пакінуўшы цябе без матчынай ласкі на такі
доўгі час.

Прынцэса здзіўлена зірнула на бацьку.
– Але ты не вінаваты ў тым, што маці памерла.
– О не, не. Я і не кажу гэтага. Як ты ведаеш,

яе схапіў цмок і... і ўсё. Але што, калі б я, – ён вельмі
няўпэўнена паглядзеў на дачку – калі б я зноў
ажаніўся.

Прынцэса збянтэжылася.
– З кім? – спыталася яна.
Кароль задуменна паглядзеў у свой куфаль.
– Ну-у – сказаў ён, – ёсць людзі.
– Калі б гэта быў нехта вельмі добры, –

сур’ёзна сказала прынцэса, – то, можа, гэта магло бы
быць даволі няблага.

Кароль пачаў разглядаць куфаль звонку.
– Чаму «магло бы быць»? – спытаў ён.

Прынцэса усё яшчэ не разумела.
– Але я ўжо дарослая, – сказала яна, – I цяпер

не так хачу мець маці.
Кароль павярнуў куфаль і пачаў вывучаць яго

з другога боку.
– Пяшчотныя, э-э-э, матчыны рукі, – сказаў ён,

– э-э-э, нікому яшчэ не...
I тут здарылася нешта зусім скандальнае.

***

Пачалося ўсё з падарунка каралю Бародыі на
дзень нараджэння. А падарункам гэтым было не абы



што - сямімільныя боты. Кароль чалавек заняты, таму
праверыць боты яму выпала толькі праз тыдзень. Але
цэлы тыдзень ён толькі пра іх і гаварыў за абедам, а
перш чым ісці спаць, нашароўваў іх да бляску. У вялікі
дзень выпрабавання ботаў ён цырымонна развітаўся з
жонкай і дзецьмі, праігнараваў безліч насоў,
прыліплых да вокнаў палаца, і адляцеў.

Хуткасць, як вы напэўна ведаеце, спачатку
крышку палохае, але да яе хутка прызвычайваешся.
Потым яна проста захапляе. Кароль праляцеў тысячы
дзве міль і толькі тады ўсвядоміў, што можа
заблудзіцца. Так і здарылася. Рэшту дня ён лётаў
туды-сюды і толькі выпадкова, ужо пад раніцу,
раз’юшаны трапіў у расчыненае акно свайго палаца.
Ён зняў боты і ціха лёг спаць...

Гэта была яму навука. Кароль вырашыў, што
надалей трэба лётаць толькі там, дзе усё добра ведае,
ад аднаго пункта да другога. Такі маршрут склалі
яму прыдворныя географы: замест ранішняй
гімнастыкі лёгкі палёт міль на трыста дзесяць разоў
перад снеданнем. Ён пачакаў з тыдзень, каб супакоіць
нервы і потым пачаў рэгулярныя палёты.

Еўралійскае каралеўства межавала з
Бародыяй. Бародыя была раўнінная краіна, Еўралія
ж – пагорыстая. Натуральна, што прыдворныя
географы, шукаючы арыентыраў, знайшлі іх у
Еўраліі. Таму цяпер, у час, калі ў хатах і палацах
снедалі, кароль Бародыі лунаў над Еўраліяй.

***

– Пяшчотныя, э-э-э, матчыны рукі – сказаў



кароль Еўраліі, – э-э-э, нікому яшчэ не... Божа! Што
гэта?

Пачуўся рэзкі шум, нешта на імгненне
засланіла ад яго вялікасці сонца, і зноў усё сціхла.

– Што гэта было? – спыталася крыху
спалоханая Гіяцынта.

– Вельмі-вельмі дзіўна – прамовіў кароль. –
Здаецца, я бачыў нейкія вялізныя боты і рыжыя вусы.
Мы каго-небудзь ведаем з рыжымі вусамі і ў вялізных
ботах?

– У караля Бародыі – сказала Гіяцынта, –
рыжыя вусы, а вось пра боты я не ведаю.

– Але што ён там робіць у небе? Калі толькі...
Зноўку пачуўся шум. Зноў на імгненне

схавалася сонца, але гэтым разам было ясна відаць
спіну манарха Бародыі, які хутка ляцеў да свайго
палаца.

Мерывіг з годнасцю падняўся.
– Чыстая прауда, Гіяцынта, – рэзка сказаў ён.

– Гэта быў кароль Бародыі.
Гіяцынта была вельмі заклапочана.
– Але нельга ж так хутка лётаць над сталом,

дзе снедаюць. Праўда, тата?
– Ніякіх манер, дарагая. Я іду ў кабінет пісаць

Суровую Ноту. Трэба трымацца фармальнасцяў.
I, гледзячы навокал настолькі сурова, наколькі

гэта дазваляў ад прыроды лагодны твар, ён з
годнасцю пайшоў у бібліятэку, разважаючы, ці
правільна ён ужыў слова «фармальнасці».

Бібліятэка была любімым пакоем яго вялікасці.
Раніцай ён абгаворваў тут дзяржаўныя справы з
канцлерам, ці прымаў высокіх гасцей, што



прыязджалі ў каралеўства шукаць прыгодаў. Тут ён
адпачываў пасля вячэры з якой-небудзь кнігай у
руках, накшталт «Што адказваць чараўніку» ці што
яшчэ там траплялася на паліцах. I менавіта ранішнія
высокія госці давалі каралю спажытак для вячэрніх
разваг. Вось і цяпер у каралеўстве было сама меней
сем розных прынцаў на сямі розных выпрабаваннях.
Усім, калі пашанцуе, ён абяцаў руку Гіяцынты і
палову каралеўства. Недзіва, што ён адчуваў
неабходнасць кіруючае рукі маці для Гіяцынты.

Суровай Ноце да караля Бародыі не накавана
было быць напісанай. Кароль усё яшчэ вагаўся, якім
пяром пісаць, калі адчыніліся дзверы, і лёкай
абвесціў, што прыйшла верная графіня Белвэйн.

Графіня Белвэйн! Што сказаць пра яе, каб
паказаць вам гэтую цудоўную, жудасную, чароўную
жанчыну? Яна была вельмі-вельмі амбітная, бясконца
неразборлівая ў сродках дасягнення мэтаў, але з яе
захаплення дзённікам і простымі лірычнымі вершамі
праглядала чалавечнасць. Што яна вялікая
зладзейка, я добра ведаю: у кнізе «Мінуўшчына і
сучаснасць Еўраліі» знакаміты гісторык Роджар
Крываног не шкадуе яе; але я ніколі не скажу, што ў
яе не было добрых якасцей.

Тае раніцы яна пісала вершы і апранулася ва
ўсё зялёнае. Яна заўсёды насіла зялёнае, калі да яе
завітвала Муза. Цудоўны звычай, які не лішне было б
пераняць сучасным паэтам. Пад пахай яна трымала
вялізны дзённік, а ў галаве – колькі варыянтаў
апісання яе шляху да палаца.

– Добры дзень, дарагая графіня, – сказаў
кароль, з палёгкай адклаўшы пёры. Вы сёння рана.



– Спадзяюся, вы не супраць, ваша вялікасць, –
с хваляваннем пачала графіня. – У нашай учарашняй
гутарцы застаўся пункт, наконт якога я не вельмі
ўпэўнена.

– Пра што мы ўчора гаварылі?
– О, ваша вялікасць, пра дзяржаўныя справы,

вядома, – яна кінула на яго гарэзлівы, нявінны,
дзёрзкі і абсалютна скандальны позірк, якога ён
ніколі не мог вытрымаць. Між іншым, упэўнены, што
ніхто з вас таксама не вытрымаў бы яго.

– Так, так, дзяржаўныя справы, – усміхнуўся
кароль.

– Я нават зрабіла асобны запіс у дзённіку. Яна
паклала на стол вялізны том і пачала лёгка гартаць
старонкі.

– Вось! «Чацвер. Яго вялікасць зрабіў мне
гонар, параіўшыся наконт будучыні сваёй дачкі
прынцэсы Гіяцынты. Застаўся на чай і быў вельмі»...
Нешта я тут не магу разабраць.

– Дайце паглядзець, – сказаў кароль і ягоны і
без таго румяны твар зрабіўся яшчэ больш румяным. –
Выглядае на «чароўны», – абыякавым тонам сказаў
ён.

– Падумаць толькі! – сказала Белвэйн. – Гэта
напісала я?!

Я, ведаеце, пішу толькі тое, што натуральна
прыходзіць у галаву,- яна рукой паказала, як гэтае
нешта трапляе ёй у галаву, потым зноў вярнулася да
дзённіка. – «Застаўся на чай і быў вельмі чароўны.
Пасля я разважала пра зменлівасць жыцця». – яна
глянула на караля шырока расплюшчанымі вачыма.
– Я часта разважаю, калі застаюся адна.



Кароль усё яшчэ глядзеў на дзённік.
– А ці ёсць у вас запісы... падобныя.... да

апошняга? Можна глянуць?
– О, ваша вялікасць! Баюся, што гэта ўжо

абсалютна прыватная справа.
Яна хутка закрыла кнігу.
– Мне здалося, што я бачыў нейкія вершы, –

сказаў кароль.
– Проста невялічкая ода маёй любімай

канаплянцы. Яна не зацікавіць вас.
– Я горача люблю паэзію, – сказаў кароль, які

сам аднойчы напісаў рыфмаваны куплет, што можна
чытаць як злева направа, так і наадварот. Яго яшчэ
можна было выкарыстоўваць для знішчэння замоваў.
Згодна вялікаму гісторыку Роджару Крываногу,
куплет быў даволі папулярны ў Еўраліі і гучаў так:

Бо, бол, біл, боўл.
Во, вол, віл, воўл.

Глыбокая думка, да таго ж перададзеная з
тэмпераментам.

Але да графіні. Яна, безумоўна, адно
прыкідвалася. Папраўдзе, яна вельмі хацела
прачытаць верш.

– Гэта вельмі кароткая рэч, – сказала яна.

Вітаю я цябе, мой птах,
Вітаю, канаплянка,

Пяеш ты на альбо ў хмызах,
Ад самага ад ранку!

І твой дыскант птушыны хор



Бярэ заўсёды як узор.1

– Цудоўна, – сказаў кароль, і трэба з гэтым
згадзіцца. Праз шмат год іншы паэт па імені Шэлі
скраў ідэю, але аформіў яе даволі штучна і, на мой
погляд, зусім бяздушна.

– Гэта вы апісалі сапраўдную птушку? –
спытаўся кароль.

– Маю ўлюбёнку.
– Ёй спадабалася?
– На жаль, ваша вялікасць, яна памёрла так і

не пачуўшы верш.
– Бедная птушка! – сказаў яго вялікасць. –

Лічу, ёй бы спадабалася.
А ў гэты час Гіяцынта, зусім не падазраваючы

аб блізкасці будучае маці, заставалася на вежы і
прабавала снедаць. Але гэта было сапраўдным
выпрабаваннем. У рэшце рэшт, сапраўды
раздражняе, калі табе даводзіцца раз за разам
адрывацца ад бекона, ці што там у вас на талерцы, і
глядзець, як замежны манарх пралятае ў небе. Яшчэ
васемнаццаць разоў кароль Бародыі праплываў над
Гіяцынтай. У канцы гэтага спектаклю ў яе пачала
круціцца галава, і яна пайшла да бацькі.

Гіяцынта знайшла яго ў бібліятэцы з глупай
усмешкай на твары, але без усялякіх прыкмет ліста да
караля Бародыі.

– Ты ўжо адаслаў Ноту? – спыталася яна.
– Ноту? Якую Ноту? – здзіўлена перапытаў ён.

– Якую... а, ты маеш на ўвазе Суровую Ноту да караля
Бародыі? Я якраз планую яе, каханая мая. Даволі
цяжка знайсці адпаведную камбінацыю суровасці з



ветлівасцю.
– Я б не рабіла яе надта ветлівай, – сказала

Гіяцынта. – Пасля таго, як ты пайшоў, ён праляцеў
над вежай яшчэ васемнаццаць разоў.

– Васемнаццаць разоў, васемнаццаць, васем...
Дарагая, гэта проста абуральна.

– У мяне ніколі не было такога напружанага
снедання.

– Гэта проста абраза, Гіяцынта. Тут Нотай не
абыйдзешся. Мы пагаворым з ім на мове, якую ён
зразумее.

I кароль пайшоў да капітана сваіх лучнікаў.



1 Пераклад з англійскай Ганна Янкута



РАЗДЗЕЛ ДРУГI
У ЯКIМ КАНЦДЛЕР БАРОДЫІ ДОЎГА

ІДЗЕ ДАДОМУ
Наступнай раніцай кароль сядзеў за снеданнем

на вежы замка, перад ім стаяла рота лучнікаў.
– Цяпер вы разумееце, – гаварыў ён, – што

калі кароль Баро... калі нейкі..., ну, калі я крыкну
«плі», вы усе павінны стрэліць у паветра і, э-э-э, я хачу
паглядзець, хто дашле стралу вышэй. Калі ж нешта,
э-э, калі нешта перашкодзіць стрэлам узляцець
высока, хаця гэта малаверагодна... ну, тады... э-э-э...
тады нешта... э-э-э.. перашкодзіць. Хаця, што можа
перашкодзіць?

– Менавіта так, сір, – сказаў капітан. – Ці,
дакладней, зусім не.

– Цудоўна. Займіце пазіцыю.
Кожны лучнік падрыхтаваў лук і стрэлы і

заняў пазіцыю для стральбы. Адзін салдат наглядаў
за небам. Усё было падрыхтавана для сустрэчы
суседняга манарха. Кароль жа вельмі нерваваўся. Ён
хадзіў ад аднаго лучніка да другога, пытаўся аб
жонцы ці дзецях, ухвальваў бляск нашараваных
гузікаў ці раіў устаць да сонца спінай. Час ад часу ён
бег да наглядальніка ў вежцы, паказваў таму, у якім
напрамку Бародыя і бег назад.

Але наглядальнік ведаў справу.
– Яго вялікасць у небе! – раптам зароў ён.
– Плі! – крыкнуў кароль, і у неба паляцела

цэлая хмара стрэл.
– Выдатна! – крыкнула Гіяцынта і забіла ў

ладкі. – Я хачу сказаць, як жорстка! Вы ж маглі



параніць яго.
– Гіяцынта, – сказаў кароль, раптам

павярнуўшыся, – ты тут?
– Я толькі што паднялася. Вы трапілі ў яго?
– Трапілі ў каго?
– У караля Бародыі, вядома.
– У караля... Дарагая, а што можа тут рабіць

кароль Бародыі? Мае лучнікі стралялі ў ястраба,
якога заўважылі ў небе, ён павярнуўся да капітана. –
Вы трапілі ў ястраба?

– Толькі адной стралой, сір. У вус... э-э... у пер’е
хваста.

Кароль павярнуўся да Гіяцынты.
– Толькі адной стралой у вус... у пер’е хваста, –

сказаў ён. – Дык што ты там казала пра караля.
Бародыі?

– О, тата, які ты дрэнны. Вы трапілі, беднаму
каралю проста ў вусы.

– У яго вялікасць караля Бародыі?! У вусы?
Дарагая мая, гэта проста жах! Але што ён мог рабіць у
нашым небе? Гіяцынта, я мушу напісаць яму
Спачувальную Ноту. Божа, як гэта недарэчна.

– Я б дачакалася Ноты ад яго, – сказала
Гіяцынта.

– Так, так, ты права. Безумоўна, ён захоча
растлумачыць, як ён апынуўся над нашым замкам.
Хвіліначку, дарагая. Ён прайшоў да лучнікаў, якія
зноў пастроіліся.

– Можаце адпусціць сваіх людзей, – звярнуўся
ён да капітана.

– Слухаю, ваша вялікасць.
Яго вялікасць хуценька агледзеўся і зашаптаў



капітану на вуха:
– Э-э... хто той чалавек, які... э-э, – ён пачухаў

пальцам шчаку, – э-э... так, так. Злева? А, бачу.
Ён падышоў да аднаго лучніка і паклаў таму ў

руку мяшочак з золатам.
– А ты вельмі добра абыходзішся з лукам. Мне

асабліва падабаецца, як ты дзейнічаеш правай рукой.
Ніколі не бачыў, каб страла ляцела так высока.

Лучнікі адсалютавалі і сышлі. Кароль і
Гіяцынта селі снедаць. – Хочаш кефаль, дарагая? –
спытаўся ён.

***

Наследны грандканцлер Бародыі назаўсёды
запомніў тую раніцу і ніколі не дазваляў забыцца на
яе сваёй жонцы. Яго фраза: «Гэта нагадвае мне,
дарагая, той дзень, калі»... была сігналам для гасцей,
што час сыходзіць. Але сям’я вымушана была слухаць
усё зноў і зноў.

I сапраўды, той дзень быў для яго цяжкім. А
дзевятай яго выклікалі ў палац. Караля ён знайшоў з
перавязаным вусам і ў больш чым дрэнным настроі.
Яго вялікасць прагнуў вайны, канцлер схіляўся да
Суровае Ноты.

– Прынамсі, ваша вялікасць, – маліў ён, –
дазвольце мне спачатку пракансультавацца наконт
падобных выпадкаў.

– Выпадкаў, падобных такой абразе, – холадна
сказаў кароль,- проста няма.

– Не зусім, сір. Падобныя здарэнні... э-э...
здараліся.



– Гэта значна горш, чым здарэнне.
– Я мусіў сказаць абраза, ваша вялікасць. Дык

вось, ваш дзядуля, нябожчык, быў, як ні прыкра,
зачараваны каралём Арабіі і яму давялося, ці лепей
сказаць, ён лічыў за лепшае некалькі тыдняў хадзіць
на карачках. Ваша вялікасць можа прыгадаць, што
ўвесь народ пачаў хадзіць таксама. I хаця ваша
вялікасць зараз не на карачках...

– Зусім не на карачках, – ледзяным тонам
сказаў кароль.

– Даруйце няўдалую метафару. Я хацеў
сказаць, што хаця выпадак з вашай вялікасцю не
падобны на той, але як і тады...

– Мне пляваць на тое, што вы зробіце са сваімі
вусамі, мне пляваць, што ўсе зробяць са сваімі вусамі, –
сказаў кароль, пяшчотна пагладжваючы вус. – Я
прагну крыві караля Еўраліі. Ён абвёў двор вачыма.

– Таго, хто прынясе мне галаву караля
Еўраліі, я зраблю мужам маёй дачкі.

Запанавала глыбокая цішыня.
– Якой дачкі? – спытаўся нарэшце асцярожны

голас.
– Старэйшай, – адказаў кароль. Зноў

запанавала цішыня...
– Я прапаную, ваша вялікасць, – сказаў

канцлер, – спачатку проста абмяняцца Суровымі
Нотамі, а за гэты час адшукаць у каралеўстве
чараўніка, які забяспечыць нам якую-небудзь
прывабную помсту. Напрыклад, кароль, галава ў
якога павернутая задам наперад амаль зусім губляе
каралеўскую веліч. Пара насоў, якія глядзяць у
розныя бакі, так, што нельга высмаркаць іх



адначасова...
– Так, так, – нецярпліва сказаў кароль, – я ўсё

прыдумаю, калі вы знойдзеце чараўніка. Але іх бракуе
апошнім часам. Да таго ж чараўнікі людзі вельмі
далікатныя... Яны надта часта блытаюць, на чыім
яны баку.

У канцлера быў жаласны выгляд.
– Добра, – паблажліва мовіў кароль, – я скажу,

што мы зробім. Можаце даслаць адну Суровую Ноту, а
потым мы распачнём вайну.

– Дзякуй, ваша вялікасць, – з палёгкай
адказаў канцлер. Такім чынам Суровая Нота была
адаслана. У ёй гаварылася, што яго вялікасць кароль
Бародыі падчас час свайго ранішняга шпацыру быў
абражаны стралой. Страла, хоць і не закранула, па
шчасцю, жыццяносныя часткі яго вялікасці, усё ж
параніла яго любімы вус. Кароль патрабуе
кантрыбуцыі, сатысфакцыі і г.д., і д.т.п.

Адказу боку Еўраліі не давялося чакаць доўга.
У ім выказвалася спагадлівасць з нагоды няшчаснага
выпадку з дружалюбным манархам. Як раз той
раніцай яго вялікасць кароль Еўраліі праводзіў
спаборніцтвы лучнікаў, якія стралялі ў ястраба. Між
іншым, спаборніцтва выйграў Хенры Маланос, вельмі
шматабяцальны лучнік. Падчас спаборніцтваў нешта
затрымала палёт аднае стралы, але так як гэта не
паўплывала на вынік спаборніцтва ў цэлым, інцыдэнт
быў пакінуты без увагі. Яго вялікасць кароль Бародыі
можа быць упэўнены, што кароль Еўраліі не хоча
абвінавачваць яго. Наадварот, ён заўсёды будзе рады
бачыць яго барадыйскую вялікасць на спаборніцтвах.
Час ад часу такія спаборніцтвы будуць праводзіцца ў



каралеўстве, і калі яго вялікасць будзе пралятаць
побач, ён заўсёды можа спусціцца і ўзяць удзел.
Выражаючы ўпэўненасць, што яе вялікасць і іх
высокасці здаровыя і г.д., і д.т.п.

Грандканцлер Бародыі раз за разам чытаў
адказ на Суровую Ноту з пачуццём страху. I пачуццё
гэтае з кожным разам павялічвалася. Менавіта ён
дазволіў абразіць свайго манарха яшчэ раз і калі ён
не зможа як-небудзь змягчыць абразу, раніца ў
палацы будзе для яго вельмі цяжкай.

Уваходзячы ў палац, канцлер падумаў, ці
будуць на карале яго знакамітыя боты і ці даюць яны
выспятка на тыя ж сем міль. Канцлер усё болей
адчуваў, што ёсць Ноты, якія можна змягчыць і Ноты,
якія змягчыць нельга...

Праз пяць хвілін, калі ён выправіўся ў пешую
вандроўку дадому (да якога была 21 міля), дык
напэўна ведаў, што гэтая Нота была з ліку тых, што
змягчыць немагчыма.

***

Вось гэта і ёсць сапраўдная прычына вайны
паміж Еўраліяй і Бародыяй. Я ведаю, што мая версія
адрозніваецца ад версіі вялікага гісторыка Роджара
Крыванога. У раздзеле IX яго бессмяротнага твора
«Мінуўшчына і сучаснасць Еўраліі» ён прыводзіць
іншыя прычыны. Кароль Бародыі, кажа ён,
запатрабаваў аддаць прынцэсу Гіяцынту за свайго
старэйшага сына. Кароль Еўраліі паставіў звычайную
на той час умову – прынц на кані мусіў падняцца на
вяршыню вельмі стромкае гары. Кароль Бародыі



ўмову не прыняў. Баюся, што Роджар надта ўжо
рамантычны, – я неяк казаў яму аб гэтым – ва ўсёй
справе не было нічога сентыментальнага. Усё
здарылася менавіта так, як напісаў я.




