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...Мой стры еч ны брат вяр нуў ся з ар міі з цвёр дым на ме рам 
«ад цяг нуц ца». Хлап чу ко выя кам па ніі, дыс ка тэ кі, пры го ды... 
І праз паў го да... ажа ніў ся. Як той ка заў, знай шоў тыя са мыя 
пры го ды на ад но мес ца, якое ні жэй спі ны. («Ты як са сва ёй 
жон кай па зна ё міў ся? — Ды вы пад ко ва ў ка вяр ні су стрэ лі ся 
ва чы ма. Яна ўсміх ну ла ся і ска за ла: «Ця пер ты бу дзеш ма ім 
хлоп цам!» — А ты што?» — А я ку рыў шмат. Праз два квар та лы 
вы дых нуў ся, яна і да гна ла...») Спра ва ў тым, 
што з-за гэ тай па спеш лі вас ці і з-за та го, што абран ні ца бы ла 
кры ху ста рэй шай за бра та, у ма ла дой сям'і па пер шым ча се 
не ўсё глад ка склад ва ла ся з баць ка мі ма ла до га, з які мі яны 
му сі лі жыць пад ад ным да хам... А што да по шу ку пры год 
уво гу ле, дык гэ тым ча сам гра шаць на ват доб ра пры стой ныя 
чле ны на ша га гра мад ства. Па мя та е це, як ка за ла Люд мі ла 
Пра коф' еў на Ка лу гі на са «Служ бо ва га ра ма на»: 
«У мя не та кая без да кор ная рэ пу та цыя, што мя не 
ўжо даў но па ра скам пра ме та ваць»? У не ка га тое 
атрым лі ва ец ца ад вы пад ку да вы пад ку, у ін шых — 
сіс тэм ны па ды ход. («Вы хад ныя», — за кры чаў мозг і па нёс 
«пя тую кроп ку» ў не вя до мым кі рун ку»).

Я не як згад ваў 
гіс то рыю, ка лі на 
ста ры Но вы год 
дзяў ча ты вы ра-
шы лі  па ва ра-
жыць. Ад на да-
ста ла з шап кі па-
пер ку са сло ва мі 
«Не спя шай ся, бо 
па спе еш». І тым 
жа ве ча рам, вяр-
та ю чы ся да до му, 
па ле на ва ла ся іс ці 
да пе ша ход на га 
пе ра хо ду. Па шы-
ба ва ла на праст-
кі... да ма шы ны дзяр жаў та інс пек та раў, якая ста я ла на про ці лег лым ба ку 
ву лі цы... Вось яшчэ два све жыя вы пад кі, ка лі лю дзі лі та раль на шу ка лі 
пры год. У ста лі цы жан чы на на пад піт ку так ха це ла без гро шай пра ехац ца 
на так сі, што ў вы ні ку аго ле ная па лез ла на ка пот ма шы ны, па шко дзіў шы 
на па чат ку яе, а по тым і дру гую. А ў ганд лё вым цэнт ры ма ла дая па рач ка 
рас пра ну ла ся на ва чах пра даў цоў і на вед валь ні каў. Свед кі ка жуць, што 
хло пец і дзяў чы на вы гля да лі адэ кват на. Мо жа, прай гра лі ў спрэч цы? Як бы 
там ні бы ло, ма ла дых лю дзей вы шук ва юць, і, ка лі зной дуць, ім да вя дзец ца 
ад каз ваць за свой «стрып тыз».

Да рэ чы, мне ня даў на рас ка за лі гіс то рыю, як ад на кам па нія пра вя ла 
хла печ нік. Ві ноў нік ура чыс тас ці — ула даль нік ба ра — ка тэ га рыч на ад маў-
ляў ся пад трым лі ваць тос ты сва іх сяб роў. А пра чнуў ся (пра бач це, з пес ні 
слоў не вы кі неш) у пры бі раль ні ўлас най уста но вы з вя лі кім сі ня ком пад 
во кам. Пры чым аб ста ві ны яго з'яў лен ня ў гэ тым мес цы так і за ста лі ся 
не вя до мы мі. («За ка дзі ра ва ны муж на ка рач ках пры паў зае да до му: «Жон-
ка, вы клі кай мі лі цыю!» — Што зда ры ла ся? — Мя не ўзла ма лі!») Уяў ля е це, 
у ча ла ве ка праз ты дзень вя сел ле, а во ка за плы ло... Ба ла зе, абран ні ца 
ака за ла ся муд рай жан чы най, да ра ва ла. (Ві даць, ве дае анек дот пра тое, 
што «пярс цён кі на да ху вя сель най ма шы ны азна ча юць, што па чат ко вы 
лік — 0:0») А што ж удзель ні кі хла печ ні ку? Яны вы ра шы лі, што ва ўсім 
ві на ва тая... стрып ты зёр ка, якую сяб ры вы клі ка лі для ві ноў ні ка свят ка-
ван ня. Па вод гу ках, дзяў чы на ад пра ца ва ла «на ўсё сто»: пе ра тан ца ва ла 
з кож ным гос цем, на цёр шы ся сол лю і час ту ю чы ўсіх па чар зе тэ кі лай... 
(«Ма ма, мя не хло пец па гу ляць за пра сіў — Не ха дзі! — Ча му? — Не ла-
май ча ла ве ку жыц цё!»)

А гэ тыя дзве на ві ны прый шлі 
ня даў на з Аме ры кі амаль ад на ча-
со ва і абедз ве, як ні дзіў на, да ты-
чаць тых са мых по шу каў пры год 
на ад но мес ца. У Кемб рыдж скім 
уні вер сі тэ це прай шоў што га до вы 
кон курс на са мыя леп шыя... яга дзі-
цы. Фі на ліс та мі спа бор ніц тва ста лі 
пяць сту дэн таў і пяць сту дэн так. 
Удзель ні кі па він ны бы лі прад ста-
віць свае фо та здым кі ў аго ле ным 
вы гля дзе або ў ніж няй бя ліз не. 

Дык вось, дзе вяць з дзе ся ці фі на ліс таў ад да лі пе ра ва гу ме на ві та жан-
ру «ню». («У ад ных га лоў ныя паў шар'і аба ро не ныя чэ ра пам, у дру гіх — 
шта на мі, а ў трэ ціх — бюст галь та рам.») Ка лі тут ча му і здзіў ляц ца, дык 
хі ба мес цу пра вя дзен ня не звы чай на га кон кур су. Вось пра што б ні ко лі 
не па ду маў, дык гэ та пра тое, чым сла віц ца за раз Кемб рыдж — на ву-
кай з «арэш ка мі»...

А вось ін шая на ві на, на мой по гляд, сум ная. Мі ніс тэр ства аба ро ны ЗША 
аб вяс ці ла аб зняц ці ўсіх аб ме жа ван няў, звя за ных са служ бай жан чын у 
ар міі. Ця пер ім бу дзе да зво ле на кі ра ваць тан ка мі, стра ляць з мі на мё таў і 
вес ці пя хо ту ў бой. Хоць пра ціў ні кі та ко га ра шэн ня пры во дзі лі да ныя на ву-
ко вых да сле да ван няў: пад раз дзя лен ні, дзе слу жаць прад стаў ні кі абод вух 
па лоў, вы кон ва юць за дан ні горш, чым вы ключ на муж чын скія... Я з па ва гай 
стаў лю ся да жан чын-ва ен ных, але па га дзі це ся, ёсць неш та не нар маль-
нае ў тым, ка лі пры го жа му по лу да вя дзец ца па ды маць бай цоў у ата ку 
не дзе ў «га ра чай кроп цы». Вось гэ та і ёсць тыя са мыя пры го ды на «пя тую 
кроп ку». «На шы ва ен ныя змо гуць вы ка рыс тоў ваць на вы кі і маг чы мас ці 
та ле на ві тых жан чын», — за явіў кі раў нік Пен та го на. Як яны іх збі ра юц ца 
вы ка рыс тоў ваць, ка лі жан чы на пры зна ча на для ін ша га? А па га ва рыў бы 
з якой ах вот ні цай да сы лаць сна ра ды ў тан ка вую пушку і, ма быць, атры-
ма ла ся б неш та кштал ту: «Як спра вы на аса біс тым фрон це?» — «Па куль 
што толь кі ўру ка паш ную...» Вось пас ля гэ та га па са дзіў бы та го «сал да та 
Джэйн» на ўтуль ную ка на пу, уваж лі ва па слу хаў яе жа но чую гіс то рыю, а 
по тым ска заў бы: «Прос та му жы ка ў ця бе пушку нар маль на га не бы ло». І 
ўсё. А пас ля кі раў нік Пен та го на па ві нен быў бы да даць: «Ну, ідзі да до му. 
І не спя шай ся, бо па спе еш».

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Не спя шай ся, 
бо па спе еш

Па са дзіў бы та го «сал да та 
Джэйн» на ўтуль ную 
ка на пу, уваж лі ва па слу хаў яе 
жа но чую гіс то рыю, 
а по тым ска заў бы: 
«Прос та му жы ка ў ця бе 
нар маль на га 
не бы ло». І ўсё. 

«...УСЁ АС ТАТ НЯЕ «...УСЁ АС ТАТ НЯЕ 
ПЕ РА СТАЕ ІС НА ВАЦЬ»ПЕ РА СТАЕ ІС НА ВАЦЬ»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Му зы кай вы зай ма е це ся 
не пер шы год. Ці да па ма гае яна 
пе ра жы ваць, на прык лад, ней кія 
зме ны, рас ча ра ван ні ў жыц ці па-
за сцэ най?

— Свой за ня так я не ўспры маю 
як пра цу, бо му зы ка для мя не — 
стыль жыц ця. Па глыб ля ю чы ся ў 
твор чы пра цэс, мне ўда ец ца аб стра-
га вац ца ад не пры ем нас цяў, су му. 
Ка лі я спя ваю (пры чым не важ на, у 
сту дыі ці на сцэ не), то ўсё ас тат няе 
ў гэ ты мо мант пе ра стае іс на ваць. 
Пе рад кан цэр там мне аба вяз ко ва 
трэ ба прый сці на сцэ ну, каб «па-
ві тац ца і па зна ё міц ца» з мес цам 
бу ду ча га вы ступ лен ня. Ад чуць яе 
энер ге ты ку. А пас ля кан цэр та, ка лі 
ўсе ўжо ра зы хо дзяц ца, я вяр та ю ся 
ў гля дзель ную за лу і ра зу мею, што 
я не са мот ная.

— Як на строй ва е це ся на вы-
ступ лен ні?

— Гэ та вель мі важ ны мо мант. 
Трэ ба, каб пе рад кан цэр там мя не 
ні хто не ча паў. Ка лі, на прык лад, 
хтось ці да ку чае з раз мо ва мі, то я 
прос та сы хо джу. Бо мне па трэб на 
па раз ва жаць аб тым, пра што бу ду 
раз маў ляць з гле да чом. Ёсць і пэў-
ныя аса біс тыя сак рэ ты, але імі па-
куль не дзя лю ся.

— На строй на кан цэр це за ле-
жыць ад рэ ак цыі пуб лі кі?

— Аў ды то рыя бы вае роз най, гэ та 
праў да. Але я заў сё ды зна хо джу ў 
гля дзель най за ле во чы ча ла-
ве ка, які чуе і ра зу мее мя не, 
маю му зы ку. І, на ват за ўва жа-
ю чы абы яка васць ка гось ці з 
пры сут ных, я не за сму ча ю ся, 
бо ве даю пра тых, хто са мной 
на ад ной хва лі. А ка лі шчы-
ра імк неш ся ін шым ад да ваць 
сваю энер ге ты ку, эмо цыі, то і 
та бе вяр та ец ца тое ж са мае.

— Вы ўжо знай шлі свой 
стыль?

— Твор чыя по шу кі ў мя не 
доў жац ца даў но. Да вя ло ся 
пры ме раць роз ныя воб ра зы, мас кі. 
Ця пер я вы сту паю з жы вым бэн дам 
і ра зу мею, што ха чу ра біць ак цэнт 
ме на ві та на аў тар скія пес ні, бо толь кі 
так зма гу быць са мой са бой.

— Я ба чу, вы змя ні лі ко лер ва-
ла соў...

— Не ма гу ска заць, быц цам га то-
вая на лю быя экс пе ры мен ты з воб-
ра зам, але пе ра фар ба ваць ва ла сы 
мне па ра іў сты ліст Ві таль Мазоль, і я 
да яго пры слу ха ла ся. Мой на ту раль-
ны ко лер ру сы, та му ця пер ад чу ваю 

ся бе гар ма ніч на, вяр нуў шы ся да яго. 
Хоць, без умоў на, ха па ла экс пе ры-
мен таў: бы ла і бру нет кай, і ры жай...

— А ці апраўд вае ся бе ваш ход 
спа лу чаць му зы ку і эле мен ты тэ-
ат ра на кан цэр тах?

— Ду маю, з ча сам зра зу ме ем 
дак лад на, ці за па тра ба ва ная ў та-
кім вы гля дзе па да ча му зыч на га ма-
тэ ры я лу. На тых кан цэр тах, што ўжо 
прай шлі, на ро ду бы ло шмат. Але нам 
ха це ла ся б ба чыць, што аў ды то рыя 
рас це.

— У ну ма ры, з якім вы спра ба-
ва лі ся бе на сё лет нім ад бо ры на 
кон курс «Еў ра ба чан не», воб раз 
спя вач кі-мі ма гля дзеў ся ці ка ва...

— Я не ма гу ска заць, быц цам 
вель мі сур' ёз на стаў лю ся да гэ та га 
кон кур су, але вы ні кі мя не хва ля ва-
лі. Ар тыс ты ж рых ту юц ца, пра цу юць 
над пес няй, воб ра за мі. Зра зу ме ла, 
хо чац ца прай сці да лей. Мы не ў фі-
на ле, але гэ та не страш на. За пі шам 
сваю кам па зі цыю ў сту дыі, а на на-
ступ ны год — хто ве дае — мо жа, 

зноў па спра бу ем свае сі лы. Якім бы 
ні быў вы нік, вы сно ва ад на — пра-
ца ваць над са бой і імк нуц ца да ўдас-
ка на лен ня.

— Вы дат ны бо нус пра фе сіі ар-
тыс та — гэ та маг чы масць ванд-

ра ваць. Дзе ўжо па бы ва лі і 
ку ды яшчэ хо чац ца за ві таць 
з кан цэр та мі?

— Я не ма гу ся дзець на 
ад ным мес цы, та му па езд-
кі для мя не — не ве ра год нае 
за да валь нен не. Мне хо чац ца 
зна ё міц ца з но вы мі людзь мі, 
спя ваць для іх. Сё ле та мы па-
бы ва лі з кан цэр та мі па куль што 
толь кі ў Бе ла ру сі і Ра сіі. Ска жу 
шчы ра, пас ля іх мне за ха це ла-
ся пра ця гу. На ват па ча ла пес ні 
пі саць на анг лій скай мо ве, каб 
у бу ду чы ні мож на бы ло па шы-
раць гаст роль ную геа гра фію. 
Уво гу ле ма ру пра ехац ца ад ной-
чы з кан цэр та мі па ўсім све це.

— Ці ве ры це вы ў цу ды і 
як збі ра е це ся ад зна чаць Но-
вы год і Ка ля ды?

— Я ве ру ў ча раў ніц тва і не ад ной-
чы ме ла маг чы масць пе ра ка нац ца 
ў яго іс на ван ні. Са мае га лоў нае — 
не за бы ваць, што цу ды мы здоль-
ны ства раць са мі, сва і мі ру ка мі. На 
Но вы год бу ду дзя ліц ца доб рым на-
стро ем з роз ны мі людзь мі, ра да ваць 
іх сва і мі пес ня мі. А Ка ля ды су стрэ ну 
са сва ёй сям' ёй, бо для мя не гэ та 
вель мі важ нае свя та, якое збі рае ўсіх 
бліз кіх лю дзей ра зам.

Але на ДРАП КО.
drapko@zviazda.by

«Па глыб ля ю чы ся 
ў твор чы пра цэс, мне 
ўда ец ца аб стра га вац ца 
ад не пры ем нас цяў, су му». 

«Я заў сё ды зна хо джу 
ў гля дзель най за ле во чы 
ча ла ве ка, які чуе і ра зу мее 
мя не, маю му зы ку». 

Бу дзем ра зам у 2016-м! 

Чы тай це ў на ступ ным го дзе на ста рон ках «Чыр вон кі. Чыр во най зме ны»:
— пра за ду мы і спра вы ма ла дзёж най ар га ні за цыі БРСМ;
— як вы браць бу ду чую пра фе сію — па ра ды спе цы я ліс таў;
— пра сту дэнц кае жыц цё-быц цё: не ву чо бай адзі най;
— апо ве ды ма ла дых спе цы я ліс таў пра пер шыя пра цоў ныя мес цы;
— ін тэр в'ю з прад стаў ні ка мі ай чын на га шоу-біз не су;
— «про бы пя ра» ма ла дых і юных ня штат ных аў та раў у твор чым кон кур се «Я — ма ла ды. І мне 

не ўсё роў на!»;
— пра ванд роў кі, за хап лен ні і яшчэ шмат ча го ці ка ва га!

ЗА СТА ВАЙ ЦЕ СЯ З НА МІ! БУ ДЗЕ ЦІ КА ВА!
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