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ЭК РА НЫ, якія шы ро кім паў-

кру гам аб сту па лі пульт 

кі ра ван ня, стра ка це лі схе ма мі і 

пра грам ны мі ко да мі, але га лоў ны 

эк ран — са мы вя лі кі — па куль 

пус та ваў. Ды і што яму па каз-

ваць, ка лі ў эфі ры за раз «форт-

ка»? Не дзе ў не ве ра год най да ле-

чы ні клі ент (а дак лад ней, клі ент-

ка) у не пры том нас ці ма ты ля ец ца 

па між зям ным све там і све там 

ня бес ным, і пе ра ва га апош ня га 

ро біц ца пры кмет ней шай з кож най 

хві лі най. У та кія мо ман ты на ват 

пе ра да выя кам па ніі больш не імк-

нуц ца ўвапх нуць у эфір сон-дру-

гі: на ды хо дзіць час спе цы яль на га 

сну, якім сім ва ліч на за вяр ша ец ца 

жыц цё ча ла ве ка. Сцэ на рыі мо-

гуць быць роз ныя, але ў вы пад-

ках, па доб ных гэ та му, раз вяз ку 

яны ма юць ад ноль ка вую. Та кая 

ўжо спе цы фі ка сноў-пе рад смя-

рот ні каў.

КУД ЛА ТЫ апе ра тар-ста жор 

па мя нуш цы Пі рат на су пле-

на гай даў ся на сту ле, скры жа ваў-

шы ру кі на гру дзях. На фо не гэ та га 

не ахай на га гар ба ва та га хлап чы-

ны Па шка вы гля даў са праўд ным 

джэнтль ме нам — хоць бы та му, 

што ста ран на тры маў пле чы рас-

праў ле ны мі, быц цам кі ра ваў не 

сном, а ба я вы мі дзе ян ня мі. Праў-

да, у рэ жы сё ра атрым лі ва ла ся 

на шмат пры га жэй і на ту раль ней, 

але Па шка не жу рыў ся. Ка лі на-

ма га еш ся на блі зіц ца да ўзроў ню 

май стра, на па чат ку пе ра плюнь 

ды ле тан таў, а па кры се і се рад няч-

кі ад па дуць. Тут га лоў нае — звыч-

ка і ўпар тасць. На ват не важ на, 

што тры маць спі ну па куль уда ец ца 

толь кі за пуль там.

ПА ШКА вы клю чыў абод ва 

га лаў ныя мік ра фо ны (свой 

і Пі ра таў), па пра віў на вуш нік, каб 

не пра пус ціць вы клік дыс пет ча ра, і 

па ка сіў ся на хмур на га су се да:

— Ча го ханд рыш? Дай уга даю: 

із ноў за ўва га?

— Што зна чыць із ноў? І што 

зна чыць за ўва га? — ім гнен на 

ашчэ рыў ся той. — Ты не блы тай, 

у мя не толь кі «апош нія па пя рэ-

джан ні». Роз ні ца! Плюс уча раш-

няе дзя жур ства бы ло дзён нае, а 

днём да мя не не пры ка луп ва юц ца. 

Ня ма сноў — ня ма па пя рэ джан-

няў, ла гіч на?

— Ка лі доб ра па ста рац ца, мож-

на і ў час «форт кі» атры маць на 

арэ хі, — са зна чэн нем хмык нуў 

Па шка. — Асаб лі ва ка лі бу зіць на 

ра бо чым мес цы.

Пі рат праз сціс ну тыя зу бы 

гырк нуў:

— А ця бе хі ба не вы во дзіць гэ-

ты мі ніс тэр скі пра вя раль шчык? 

Яко га хрэ на ён пры пёр ся за паў-

га дзі ны да эфі ру? А яго пер шая 

фра за — уво гу ле прос та трэш! 

«Ма ла ды ча ла век, не маг лі б вы 

рас тлу ма чыць, ча му ка ман да 

яшчэ не ў збо ры?»

Па шка зра біў вы гляд, што па лі-

руе ру ка вом ку то чак ад на го з эк-

ра наў, а сам ута ро піў ся ў цьмя нае 

ад люст ра ван не сту дыі — звык лы 

пры ём чык, які да зва ляў па спя хо ва 

са чыць за пры сут ны мі, не пры цяг-

ва ю чы іх ува гі. Не жа да ны ві зі цёр 

пры мас ціў ся на ка на пе за ча со-

піс ным сто лі кам і дэ ман стра тыў на 

кі даў по зір кі на на руч ны га дзін-

нік. І гэ та пры тым, што лі та раль-

на на су праць, па між эк ра на мі, 

за клі каль на свя ці ла ся ма сіў нае 

таб ло га дзін ні ка элект рон на га; 

на ват без на дзей на блі за ру кая 

вах цёр ка цё ця То ся ба чы ла ліч бы 

аж но з ка лі до ра, і для гэ та га ёй не 

па тра ба ва лі ся ні я кія да дат ко выя 

пры ла ды. Пос ны вы раз тва ру мі-

ніс тэр ска га слу жа ча га на во дзіў на 

дум ку, што ён мыс лен на вы крэс лі-

вае адзін пункт па тра ба ван няў за 

дру гім: і гэ та яму не так, і тое не гэ-

так... Ад ным сло вам, на яго дум ку, 

ма лень кая кам па нія SkуDrеаm не 

вы гля да ла сур' ёз най ар га ні за цы-

яй, якую ён мог бы ўва жыць сва-

ёй пры сут нас цю. Так, ахла мо ны 

ней кія!

СІ ТУ А ЦЫЮ не ра та ваў і Ся-

мён Да ні ла віч, круг лень кі 

па жы лы ра бот нік з ад дзе ла лё-

саў, які, пад сеў шы да гос ця, раз-

по раз ра біў ня ўклюд ныя спро бы 

ўцяг нуць яго ў раз мо ву. У доб рых 

ва чах Ся мё на Да ні ла ві ча тра пя-

та ла па кут лі вая ня ём касць: ну не 

ўмеў ён за баў ляць уся ля кіх важ-

ных пер сон, ну не ве даў, з яко га 

бо ку да іх пад сту піц ца! Кож ная 

ня ўда лая фра за ўга ня ла яго глы-

бей у без дань за сму чэн ня, і ён 

змаў каў, раз губ ле на па ці ра ю чы 

ру кі.

Маг чы ма, у та кіх аб ста ві нах 

са мым пра віль ным бы ло ўмя-

шац ца і ней кім чы нам вы ру чыць 

бе да ка, але Па шка пра цяг ваў ма-

ла душ на вы та рэшч вац ца ў эк ран, 

ад чу ва ю чы, як у гру дзях не пры-

ем на ва ру шыц ца со рам. «Я вя-

ду чы апе ра тар, у мя не дзя жур-

ства, — вя ла аба ра няў ся ён, цу-

доў на ра зу ме ю чы, што гэ та не 

апраў дан не. — Вы тры май це ся 

там, дзя дзя Сём, а я по тым раз-

да бу ду вам бі ле ты на які ар хіў ны 

зям ны кі на фільм...»

Вя до мая рэч, вы клад ваць усё 

гэ та Пі ра ту — не ва ры янт, та му 

Па шка толь кі ўхі ліс та мар мыт-

нуў:

— Хто б мя не ні вы во дзіў, гэ та 

не на го да шу каць праб ле мы на 

сваю га ла ву. І я не ха цеў бы за-

па роць Хрыс цін кін дып лом ны пра-

ект. Дзяў чо рас стро іц ца...

Пі рат за ка ціў во чы:

— А дзе ж яна да сюль швэн-

да ец ца, Хрыс ці нач ка на ша не на-

гляд ная? Неш та яе не ці ка віць лёс 

улас на га дып ло ма!

— Ну, спаз ня ец ца, па ду ма еш. 

Сту дэн ты та кія сту дэн ты... Дык і 

на двор'е не цу кар: дождж так і лу-

піць, хут ка вы не се вок ны. Ты як, 

пла ваць уме еш?

— Яшчэ і не тое ўмею. За раз у 

гэ на га рэ ві зо ра вы дат на па плы ве 

ў ва чах. Ся дзіць увесь та кі ня він-

ны: на ка лен ках на тат ні чак, на но-

се аку ляр чы кі, зен ка мі лып-лып... 

А сам ска ні руе — дзе б да ча го 

пры ча піц ца? Прос та ша лею ад та-

кіх суб' ек таў, аж но ру кі свяр бяць!

Тут ужо па су ра веў і па мяр коў-

ны Па шка:

— Ану, за вя жы свае ру кі вуз-

лом і са чы за па ка зан ня мі пры-

бо раў! Не ха па ла яшчэ, каб гэ ты 

фрукт і на са мрэч яку юсь ці па пер-

ку на ка таў. Дзя куй бо гу, ад ця бе 

тут ні чо га не за ле жыць, хі ба толь кі 

я сам на пар та чу.

ПІ РАТ не па кор лі ва пры-

жму рыў ад но во ка, як бы 

пры мя ра ю чы ся да вы тан ча най 

контр ата кі, але ў сту дыю, ляп нуў-

шы дзвя ры ма, ку ляй уля це ла мок-

рая як мыш Хрыс цін ка: ка пю шон 

кур тач кі на су ну ты на са мыя во чы, 

з чор ных хвос ці каў стру ме ніц ца 

даж джа вая ва да.

— Усім-дзень-доб ры-коль кі-да-

эфі ру? — ско ра га вор кай пра пых-

ка ла яна, ледзь пе ра вод зя чы дух.

— Шэсць хві лін і трыц цаць пяць 

се кунд, — ма шы наль на азваў ся 

Па шка, зір нуў шы на тай мер у кут-

ку эк ра на.

— Фу-у-ух, па спе ла... — Хрыс-

цін ка зня сі ле на пры хі лі ла ся да 

сця ны.

Па ве ся ле лы Пі рат ра гат нуў:

— Па шка, бач ты — не ка му 

ўсё ж прый шло ся плыс ці!.. Ча го 

па ра сон не пры ха пі ла? Гор да гар-

ту еш ся, га рот ні ца?

— Я і ха це ла ўзяць, але ў апош-

ні мо мант пе ра ду ма ла. Са мо са-

бой, вар та бы ло вый сці — дождж 

лі нуў!

— Дык вяр ну ла ся б. Ці ты прым-

хлі вая?

Ад ціс ка ю чы з хвос ці каў ва ду, 

Хрыс цін ка вы му ча на ўсміх ну ла-

ся:

— У ін тэр на це ліфт зла маў ся, 

дык у мя не ўжо трэ ці дзень неш та 

на кшталт па за пла на вай фіз куль-

ту ры. Ча тыр нац цаць па вер хаў 

уніз, ча тыр нац цаць уго ру...

Пі рат пры свіс нуў:

— Ого, як жа ты но гі ця га еш? 

Ну ты, блін, спарт смен ка-кам са-

мол ка! Я б ужо і поў заць раз ву-

чыў ся.

Хрыс цін ка ад ліп ла ад сця ны, 

па цер ла твар і са ма са бе ска ман-

да ва ла:

— Не спаць, не спаць, во чы не 

за плюшч ваць... Так, усё, час пра-

ца ваць. Стар тую!

ЯНА сцяг ну ла кур тач ку, мет-

ка за кі ну ла яе на кру чок 

ве шал кі — аб ця каць — і та роп ка 

па шлё па ла да пуль та кі ра ван ня, 

па кі да ю чы мок рыя сля ды.

— Вой, і вам доб ры дзень! — 

спа ха пі ла ся яна, пры кме ціў шы за 

ча со піс ным сто лі кам не зна ём ца.

— Доб ры-доб ры, — кіс ла па ві-

таў ся рэ ві зор. Яго ідэа льна су хое 

па лі то ві се ла на су сед нім круч ку, 

і бы лі ўсе пад ста вы апа сац ца, што 

та кім яно за ста нец ца не на доў га.

Уцяг нуў шы га ла ву ў пле чы, 

Хрыс цін ка хут чэй шмыг ну ла да 

Па шкі з Пі ра там і за шап та ла:

— А гэ та што яшчэ за дзядзь-

ка?

— З Мі ніс тэр ства лё саў, — ня-

гуч на рас тлу ма чыў Па шка. — Бу-

дзе пра вя раць, ці не са псу ём мы 

пра гра му жыц ця, якую яны там 

рас пра ца ва лі для клі ен та.

— Але ж у нас пе рад смя рот-

нік! — акруг лі ла во чы Хрыс цін-

ка. — На што пра вя раць, ка лі жыц-

ця больш не бу дзе?

— Вось і я ха чу за пы тац ца, — 

пра бур чэў Пі рат. — Па-мой му, 

лё са ві кі шны раць прос та для 

ўлас на га за да валь нен ня, каб па-

зна хо дзіць па мы лач кі. Доб ра хоць 

не ва ўсе сны ле зуць, а то мы б 

ужо аду рэ лі. І ах во та ім мар на ваць 

час? Мож на спрас ціць на раз-два: 

па гар та лі сцэ на рый, чыр ка ну лі 

грыф уз гад нен ня — і бас та! Не 

трэ ба ця гац ца па сту ды ях, кант-

ра ля ваць... Я б так і ра біў. Тым 

больш з пе рад смя рот ні ка мі.

ХРЫС ЦІН КА ня ўцям на па-

мір га ла.

— Так-так-так, спа кой на... Мне 

ка пец, — паў не пры том на кан ста-

та ва ла яна.

— З буль бай? — не ўтры маў ся 

Пі рат, але Хрыс цін ка ўжо па пля-

ла ся да «апен дык са» пуль та кі ра-

ван ня — ста ла з не каль кі мі да дат-

ко вы мі кам п'ю та ра мі. Дзя жур ны 

ме дык Ві та ліч, сон на пры апус ціў-

шы па ве кі, ме лан ха ліч на па зі раў 

у свой ма ні тор, ку ды вы во дзі лі ся 

па ка заль ні кі ста ну клі ент кі. Хрыс-

цін ка на кі ра ва ла ся да су сед ня га 

ра бо ча га мес ца і плюх ну ла пе рад 

са бой пад мок лую па пку са сцэ на-

ры ем, а са ма плюх ну ла ся на стул. 

Па пка бы ла з тых бес смя рот ных, 

кар дон ных, што за вяз ва юц ца на 

вя ро вач кі і ма юць кла пат лі вы над-

піс «Де ло №», хоць у да дзе ным 

вы пад ку ўнут ры і не «де ло» зу сім, 

а за каз.

— Ну ўсё, у мя не па чы на ец ца 

ка ла тун, — без да па мож на пра ле-

пя та ла Хрыс цін ка, ад кры ва ючы 

па пку. — Хоць бы дыя ло гі паў та-

рыць ці што...

Яна дры гот кі мі ру ка мі ад кла ла 

па кет да ку мен таў, які су пра ва-

джаў за каз, і па глы бі ла ся ў сцэ-

на рый (зу сім та нют кі, не тое што 

азна ча ныя да ку мен ты). Толь кі 

за ду мац ца: сто сік па пе ры, ко-

сень ка раз дру ка ва ны на прын-

та ры, — а ад яго столь кі ўся го 

за ле жыць! Ніж няя план ка — дып-

лом ны пра ект, вы шэй шую і ўя-

віць бо яз на.

АД НАК пе ра чы таць сцэ на рый 

Хрыс цін цы не да вя ло ся.

— Стук-стук, я не спаз ні ла-

ся? — па чуў ся бой кі ўпэў не ны го-

лас, і ў сту дыю пырх ну ла да гле-

джа ная блан дзін ка Ан жэ ла — та-

го ты пу жан чын не вы зна чаль на га 

ўзрос ту, якім і ў ва сям нац цаць, і ў 

со рак га доў ста біль на да еш двац-

цаць пяць.

Пі рат, не зва жа ю чы на пры сут-

насць рэ ві зо ра, гуч на па шка да-

ваў:

— Трэ ба ж — і гэ ты раз па спе-

ла. Бед ная яна, ня шчас ная, не 

су джа на ёй спаз ніц ца. Ну прос та 

ні як!

— Не трэ ні руй на мне сваю 

з'ед лі васць, доб ра нька? Я толь кі 

са зды мак, ма гу і па ку саць, — па-

ры ра ва ла Ан жэ ла і па вяр ну ла ся 

да вя лі ка га люс тэр ка. — Цьфу, 

із ноў сля ды ад на лоб най ка ме ры! 

Ну што яна так ціс не? Пас ля ней-

кай па ры дуб ляў хоць на ву лі цу 

не вы ходзь.

Яна ады шла ся ад люс тэр ка на 

коль кі кро каў і пры дзір лі ва аца-

ні ла: ці вель мі пры кмет на? Ха да 

ў яе бы ла тая са мая, фір мо ва 

плыў ная, па якой мож на зда лёк 

па знаць ты туль ную акт ры су сну. І 

зу сім не та му, што яны ўсе скрозь 

за зна юц ца, а та му, што ха да — іх 

пра фе сій ная ры са. Вось па спра-

буй зняць сон зда валь ня ю чай 

якас ці, ка лі ка ме ра па чэп ле на на 

лоб! Без па стаў ле най ха ды на зды-

ма еш з та кі мі хі стан ня мі, што пры 

пра гля дзе аж но бу дзе кру жыц ца 

га ла ва, а гэ та доб ра толь кі для 

сноў-жах лі вак і сноў-па го няў. 

Та му больш-менш па пу ляр ныя 

кам па ніі ад да юць пе ра ва гу тым 

ак цё рам, якія ма юць ад па вед ную 

аду ка цыю і хоць ней кі во пыт... На-

ват ка лі пунк ту аль насць куль гае ў 

іх на абедз ве на гі.

ПА ШКА, не ад ры ва ю чы ся ад 

ма ні то ра, па ра іў:

— Дык пад клю чы сваё пры-

род нае аба ян не і вы бі нам но выя 

ка ме ры. Мы ўжо паў го да ча ка ем, 

ні як да ча кац ца не мо жам.

— Ты гэ та мне ці што? — Ан жэ-

ла кар цін на ўзня ла бро вы. — Не 

на той ад рас, дру жа. Вось ша ноў-

ны Ра ман Сяр ге е віч мо жа вы біць 

і ка ме ры, і кам п'ю та ры, і роз ныя 

там пры бам ба сы для пуль та кі-

ра ван ня, і су пер су час ныя вер сіі 

пра грам для апра цоў кі... Пры чым 

вы біць на ват не вы бі ва ю чы ні ко му 

зу бы, — ад ным да рам пе ра ка нан-

ня. Моц на, га? Не рэ жы сёр, а каш-

тоў насць. Шчэ і не жа на ты... — яна 

мна газ нач на пад мірг ну ла свай му 

ад люст ра ван ню.

Хрыс цін ка, якая мар на спра ба-

ва ла за ся ро дзіц ца на паў та рэн ні, 

на рэш це ка пі ту ля ва ла і з на дзе яй 

за пы та ла ся:

— А ні хто не ве дае, ка лі ён бу-

дзе?

— Да заўт ра мож на не ча-

каць, — рас ча ра ва ла яе Ан жэ-

ла. — Усё-ткі дзярж за каз, на тур-

ныя здым кі поў ным хо дам...

— У та кі лі вень? — за хоп ле на 

вы лу піў во чы Пі рат. — От бу дзе 

ка мусь ці сон!

МА БЫЦЬ, Хрыс цін ка не вы-

гля да ла б та кой аша лом-

ле най, на ват ка лі б яе вы ту ры лі з 

уні вер сі тэ та за пяць хві лін да ўру-

чэн ня дып ло ма.

— Не, стоп, як жа гэ та... Ра ман 

Сяр ге е віч абя цаў! Я і за сцэ на рый 

яшчэ не ўзя ла ся, а ён ужо за пэў-

ніў, што прый дзе на за цвяр джэн-

не. Не мо жа ён так прос та...

— Пра бач це, — не ча ка на пе-

ра рваў яе рэ ві зор, не ве ра чы сва-

ім ву шам. — Вы хо ча це ска заць, 

што кі раў нік пра ек та бу дзе ад сут-

ні чаць?

Да гэ туль ён яшчэ стрым лі ваў-

ся, па кор лі ва вы слух ва ю чы аса-

біс тыя раз мо вы ра бот ні каў, але 

ця пер... Не, скай дры маў цы дак-

лад на па бі лі ўсе рэ кор ды па бес-

тал ко вас ці!

Да р'я ЗНА ЧО НАК
Аў та рцы 22 га ды. 

Яна з ад зна кай 

скон чы ла фа куль тэт 

прынт тэх на ло гій 

і ме ды я ка му ні ка цый 

БДТУ, пра цуе 

рэ дак та рам у вы да вец ка-

па лі гра фіч ным цэнт ры 

БДА ТУ. Ся род най больш 

моц ных за хап лен няў — 

авія цыя і ўсё звя за нае 

з ёю, асаб лі ва 

ў кан тэкс це Вя лі кай 

Ай чын най вай ны. 

Дып ла мант лі та ра тур ных 

кон кур саў «Аў то граф» 

(2014) і «Пер ша цвет» 

(2016), фі на ліст кон кур су 

«Бра ма Мар» (2017).
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