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1.

«Гаварыў, гаварыў, не дагаварыў, дагаварыў,
дагаворваў ды загаварыўся».

У Старым горадзе заўсёды пуста. Наўкол
найпрыгажэйшыя будынкі і двары, якія
сцякаюцца ў вуліцы. Дзівоснае рэха, і
Свіслач блізка.

«Кола выкалесілася, жалеза выжалезілася,
палукашак выпалукашыкаваўся, агонь
выагняваўся. Каласы каласавалі, каласавалі,
выкаласаваліся. I тут гу-гу, і там гу-гу, і нічога
разабраць не магу. Смешкі кошцы, слёзкі
мышцы».

Свіслач не вабіць да сябе. Уся ў бетоне, з
безнадзейнай вадой, гэтая рака нібы
вінаваціцца, што цячэ, пакуль іншая, Няміга,
задыхаецца ў калектары. Па Свіслачы ўсур’ёз
не плаваюць, на яе не садзяцца лебедзі ― і
яна зелянее, лянуецца, знемагае ў бетонных
сценах. Заціснутая рака ― не падыдзеш да яе
проста так, чарпануць вады. На ёй толькі
зямлістыя качкі, і хіба аднойчы ўлетку
высунуліся рыбы з вады ― з адкрытымі
ратамі: была спёка, і ў вадзе нешта
размножылася, зацвіло і адабрала ў рыб
увесь кісларод. Тады мяне здзівіла: колькі



рыбы ў знежывелай, сціплай і цярплівай
Свіслачы! Але мінуў дзень ― і зноў усё па-
ранейшаму. Усплёсне яе нехта педаллю
катамарана ― паверхнева, несур’ёзна ― не
цвяліў бы! Ніколі я не бачыла, каб рэкі
старэлі. А наша нібыта заўчасна старая,
цяжкая, абяссіленая. Паплёскаецца
вадаспадзікам у Чыжоўцы і ў парку Горкага
― і выцеча з горада. І толькі там пачынаецца
яе хуткасць, яе рачная ўпартасць; яна
змяняе колер, распараджаецца берагамі. Тут
калі ўвойдзеш у ваду ― ужо не выйдзеш у
тым жа месцы.

Я перайшла на другі бераг, да Палаца
спорту. На земляным схіле над набярэжнай
нікога не было, я села на зямлю, падклаўшы
пад сябе пухлы штодзённік. Адсюль
віднеліся цацачныя дамкі Старога горада і
доўгая высотка «Панарамы». Я пачала
ўглядацца ў яе. Людзі, што жывуць у гэтым
доме, напэўна, ходзяць на працу пешкі і ўсё
паспяваюць. Запаліліся вокны, і прыйшоў
вечар. Пачало халаднець. Я раскрыла
заплечнік, у якім быў слізкі файл з заявай аб
сыходзе з універсітэту, і паклала да яго
штодзённік. Час ехаць дадому, выспацца
перад панядзелкам. Я спусцілася ў метро



міма «ружачак». На платформе модна
апранутыя падлеткі мяшаліся з
міліцыянерамі, туга абцягнутымі сваёй
сіняй формай.

― Ну а калі б не трэба было хадзіць на
вучобу, што б ты рабіў? Усё роўна хадзіў бы,
бо няма чаго рабіць… ― пачула я абрывак
размовы.

Міліцыянеры хадзілі па трое, моўчкі, па
цэнтры платформы. Я звыкла прасачыла, каб
ані мая хада, ані твар не змяніліся.

2.

Як і кожнае раніцы, я стаяла ля цяжкіх
тонкіх металічных дзвярэй. На іх не было
ніякай шыльды, толькі званок ― і у
змрочным пад’ездзе яны выглядалі як
дзверы звычайнай кватэры. Націснула
кнопку. У галаве праляцела штодзённае:
«Прыходзілі?» Думка гэтая вярэдзіць
шторанак.

Але дзверы хутка шчоўкнулі і
адчыніліся. Я ўвайшла ў калідор, слізганула
ў ванную вымыць рукі.

У пакоях-кабінетах ужо былі людзі.
Цімох, стыль-рэдактар у круглых акулярах



на вострым носіку, раскрываў жалюзі ―
звычайны яго, не надта патрэбны рытуал.
Няшмат святла пранікае ў кабінет, і ўвесь
дзень тут усё роўна будзе гарэць
электрычнае: вонкавыя жалюзі-аканіцы
заўсёды закрытыя. Я павіталася.

― Добры дзень, добры дзень… Добры
панядзелак ― гэта аксюмаран, ― адказаў
высокі голас. Як заўсёды, калі Цімох
жартаваў, у яго голасе гучала штосьці
дзіцячае. Да таго ж ён прамаўляў рускае «г»,
і яго словы нечакана выбухалі і інтанацыя
змянялася, як у іншаземца. На некаторыя
фразы Цімох заўсёды рэагаваў аднолькава, з
адным і тым жа выразам твару, інтанацыяй,
і мы любілі яго правакаваць. Варта толькі
было назваць яго карэктарам, як ён
папраўляў:

― Стыль-рэдактар! ― падымаў дугі
броваў над акулярамі і застываў так на
імгненне.

«Аксюмаран ці не аксюмаран, а я радая
вас бачыць», ― падумала я.

― Яна працаваць пакуль не стамілася, не
разумее, ― падхапіў Паленаў. Ён ужо сядзеў
за сваім сталом у куце, пракручваючы колца
на мышцы.



Паленаў ― класічны журналіст: высокі,
настойлівы, з басістым голасам, кашуля пад
швэдрам з ромбамі. Робіць у дзень па два
рэпартажы, потым ― дахаты, а потым ― на
канцэрт да гурта, для якога піша песні.

Збіраліся астатнія. Званок пілікаў,
дзверы шчоўкалі. Бразнула лыжачка, з кухні
пацягнула першым цыгарэтным дымам,
нехта пайшоў па калідоры ў рэпарцёрскую з
кубкам кавы. Кнігі трохтомнага слоўніка
беларускай мовы з пятніцы ляжалі па
розных сталах, і ніхто іх яшчэ не кранаў.
Уключаліся камп’ютары, скайпы, «званілкі».
Увайшоў Сямёнавіч, наш гукарэжысёр:

― Уявіце, еду ў машыне, слухаю радыё.
Ну, не нашае, вядома… І там гэты
Найдзёнаў, уявіце. Чуваць жа: за хвіліну да
гэтага ўскочыў у студыю, аддыхваецца.
«Добрай раніцы!» ― пачынае навіны. А сам,
напэўна, у галаве рэшту ад таксіста
пералічвае. І з гэтымі іх паўзамі, у мікрафон:
«У Беларусі. Дзесяць. Рублёў»! Я так і сеў… І
не выразаць жа ніяк. Жывы эфір! Рублёў!

Гэтак жа, як Цімох найперш адкрываў
унутраныя жалюзі, Сямёныч з’яўляўся на
жарце. Пакуль прачынаўся камп’ютар, я
прыадкрыла заплечнік: запаветная старонка



была ў ім. Аднак усё яшчэ трэба было чакаць
да заўтра, калі прыйдуць дакументы.
«Няўжо так і прыносяць сенсацыі ― у
заплечніку?» Паленаў, што сядзеў злева ад
мяне, скончыў друкаваць, з размаху стукнуў
па клавішы і пайшоў у рэдактарскую.

Рэдактар працаваў у гэтыя выходныя. Ён
падняў стомленыя вочы ад манітора:

― Вітаю, Паленаў. Што няма ўсіх так
доўга? ― белая манжэта машынальна
прыбрала кубак з высахлай кавай.
Карычневы контур донца застаўся на
аркушы паперы. 

Аркуш гэты ўжо перастаў быць роўным,
яго бакі падняліся і загарнуліся, як у бліна,
які трэба перавярнуць. У нашым выпадку ―
не перавярнуць, а здрабніць. Усё зробленае
за дзень мы вывешваем на сайт, а потым
няроўнымі кіпамі нясем спецыяльнай
машынцы. «Стваральнік пазлаў» называе яе
Мацвіеня. Мне ўяўляецца, як які-небудзь
Вася са спецслужбаў аднойчы атрымае
заданне сабраць гэтыя палосачкі абсалютна
аднолькавай формы ў ранейшыя аркушы і
змарнуе на гэта ладны кавалак свайго
жыцця. Спачатку гэта падавалася мне
дзікунствам: я спраўджваю інфармацыю ў



трох крыніцах, збіраю, як камяні са
скразнымі дзірачкамі, удалыя каментары,
пішу тэкст, расшыфроўваю «сінхроны»,
начытваюся… А пасля бяру цела майго
рэпартажу, адзіную жывую, неэфемерную
яго сутнасць ― і прыношу ахвяру ў куце
пакоя «стваральніку пазлаў». Бездакорна
здрабняецца праца майго дня. Мацвіеня
кажа, што гэта філасофскі прыбор ―
алегорыя часу, які не шкадуе ні дня нашага
жыцця. Знішчаецца маё імя ў канцы
старонкі. Мы зрасліся тут са сваімі
псеўданімамі і часта блытаем іх з
сапраўднымі імёнамі. Часам мне нават
хочацца перастаць быць Таняй Цыбулькай і
ператварыцца ў разумную і смелую Алю
Ясную ― яснае адлюстраванне. Але Аля
існуе толькі на экранах камп’ютараў, а ўсе
яе тэксты рвуцца па вечарах, як спіс грахоў
пасля споведзі.

Адно маё інтэрв’ю выжыла і перачакала
ў засадзе цэлыя выходныя, зрабіўшыся
падстаўкай для састарэлай рэдактарскай
кавы. Здаецца, толькі стос газет быў
сённяшнім у гэтым кабінеце.

— Чаму ўсіх так доўга няма? ―
падзівіўся Улад.



— Адкуль я ведаю, іх спытайце, ― сказаў
Паленаў у адчыненыя дзверы.

Высокі, ладны Паленаў сеў на самае
зручнае крэсла і сагнуўся, як ноўтбук. Ён
змоўк, быццам ведаючы ўласцівасць свайго
голасу запаўняць усю прастору. Але пяць
ужо прагрымелых слоў адгукнуліся ў
суседнім кабінеце ― і там пачалі згортваць
ранішнія расслабленыя справы перад тым,
як панясецца дзень: дапісвалі пасты ў ЖЖ,
зачынялі акенцы чатаў, мянялі статусы на
«не турбаваць».

Штораніцы, раздаючы свежыя тэмы,
рэдактар быццам штурхаў камень, што
спачываў на вяршыні гары: камень падаў
уніз, набіраючы хуткасць, і пачынаўся
інфармацыйны дзень.

Журналісты ўваходзілі ў рэдактарскую, і
твар Улада святлеў. Як быццам знікалі
зморшчыны і яшчэ больш сінелі вочы ―
беларускага валошкавага колеру, але не па-
беларуску дзелавыя.

— Мы прыпаслі два рэпартажы ў
пятніцу і выставілі іх на выходных ―
наведвальнасць сайта вырасла ўдвая, ― ён
ведаў, з чаго трэба пачынаць планёркі. ― З
гэтае нагоды прэміі Паленаву…



— А то ж! ― задаволена, як кот,
прыжмурыўся Паленаў.

— І Алі, за талеркі, ― Улад прыўзняў
ацалелы аркуш са следам кубка. ― Глядзі. І
ты не хацела іх рабіць. А дзякуючы
тэлевізару людзі чытаюць наша радыё!

У нашай кватэры тэлевізар захоўваецца
ў кладоўцы. Ён нічога не расказвае мне
адтуль пра спадарожнікавыя антэны. Але
раз зрабіўшы гарачы рэпартаж пра тое, што
іх забараняюць, я атрымала і ўсе наступствы:
кожны суд, кожная знятая або пакінутая на
фасадзе антэна цяпер ― мой клопат.
Шыпячыя, свісцячыя і санорныя мурашкі
бягуць па маім целе ад слоў ЖЭС і ЖРЭА.
Камунальныя службы, указы, загады,
адмовы ― гэта як сядзець у доўгай чарзе да
дзвярэй з ДСП, за якімі даюць даведку, што ў
вас няма вошай.

— Таму сёння… ― Улад зірнуў на мяне,
― патрэбны працяг.

— Улады патрабуюць! ― далучыўся
Сямёныч.

— Не, Улады, сёння я без талерак… У
Купалаўскім прэм’ера.

— Талеркі, а ў вольны час ― прэм’ера.
Ён сцвярджаў, што маю тэму нікому


