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SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

ПАД КАТ З ПАД МА НАМ
Ні ко му з нас не пры ем на, ка лі ця бе аб вод зяць ва кол паль-

ца, праў да? Ха ця мы і са мі ча сам му сім за кры ваць во чы на 

ней кія хіт ры кі на ва коль ных. («Ка лі не хо чаш пса ваць з ча ла-

ве кам ад но сі ны — не пе ра шка джай яму хлу сіць».) Ну, гэ та 

та кія ад нос на бяс крыўд ныя пра ві лы гуль ні, якія аба вяз ко ва 

пры сут ні ча юць у на шым жыц ці. Як раз мо вы пра жан чын. 

(«90х60х90=486 000 ку біч ных сан ты мет раў. Ні што са бе «пры-

го жая дзяў чы на!!!») Як ста сун кі па між па ла мі. («Не трэ ба ў 

муж чын у за гсе пы таць роз ныя глуп ствы пра го ра і ра дасць, 

трэ ба ад ра зу пы тац ца, ці га то вы ён быць га лод ным, ві на ва-

тым і веч на аба вя за ным».) Ды жар тую-жар тую... Але гэ та тыя 

сі ту а цыі, ка лі, як ка заў кла сік, мы са мі пад ман вац ца ра ды. 

(«Не га ва ры ча ла ве ку ўсю праў ду, ка лі хо чаш з ім па зна ё міц-

ца. Па кінь гэ та на той вы па дак, ка лі за хо чаш з ім рас стац ца».) 

Зу сім ін шая спра ва, ка лі ця бе «раз вя лі» свя до ма. («Ка лі Ма ша 

на рэш це вый шла за муж за Іга ра, яна бы ла на сё мым не бе ад 

шчас ця і на трэ цім ме ся цы — ад Кан стан ці на».) Асаб лі ва ў 

спра вах сар дэч ных...

У ста лі цы ня даў на вы нес лі пры суд хлоп цу, які пад вы гля дам дзяў чы-

ны вы ма ніў праз ін тэр нэт у да вер лі вых гра ма дзян больш за 50 ты сяч 

руб лёў. Зла чын ствы здзяйс ня лі ся на пра ця гу больш як двух га доў, 

па цяр пе лы мі пры зна ны 64 ча ла ве кі. («— Муж чы на, вы яшчэ доў га маў-

чаць бу дзе це? Для ка го я тут са ро ме ю ся!») Мах ляр ства рыў акаў нты 

ў сац сет цы і на сай це зна ём стваў пад жа но чым імем, раз мяс ціў там 

фо та дзяў чы ны. («— Муж чы на, вы не ве да е це, што я раб лю сён ня ўве-

ча ры?») Пас ля, зна хо дзя чы роз ныя пры чы ны, спа сы ла ю чы ся на цяж-

кае ма тэ ры яль нае ста но ві шча, пра сіў вір ту аль ных зна ём цаў пе ра вес ці 

яму гро шы на тэ ле фон. («Дзяў ча ты за муж вы хо дзяць ху дзень кі мі, каб 

ляг чэй бы ло ў дом тра піць. А з га да мі таў сце юць, каб вы піх нуць цяж ка 

бы ло».) І — што вы ду ма е це — пе ра во дзі лі: хто па дро бя зі, а адзін з 

па цяр пе лых за два га ды пе ра лі чыў больш за 39 ты сяч руб лёў. («Ох, 

не пе ра вя лі ся яшчэ ў нас сме лыя муж чы ны! У іх у «сяб рах» і жон ка, і 

па лю боў ні ца. Во бяс страш ныя».) Ці ка ва, што асу джа ны пад па гро зай 

вы даць звест кі аб іх вір ту аль ных ста сун ках жон цы ад на го з па цяр пе-

лых пры му сіў апош ня га пе ра лі чыць яму... 10 руб лёў. («— Удзяч насць, 

Зя ма, та кі мо жа быць чор най. Бля ша нач ка ка вы ці, на прык лад, ік ры!») 

Ну ды доб ра — гро шы... Я вось што ад ра зу пры гад ваю пас ля гэ тай 

гіс то рыі... Вя до мую фра зу з філь ма «Доб ры дзень, я ва ша цё ця»: «Я 

ця бе па ца лую... по тым... ка лі за хо чаш». За ста ец ца толь кі зда гад вац ца, 

пра што ду ма лі ў за ле су да ах вя ры мах ля ра (іс кі прад' яві лі толь кі не-

каль кі ча ла век). Ці гля дзе лі яны яму ў во чы, як ся бе ад чу ва лі? («Кож ны 

ін тэ лі гент ны ча ла век па ві нен заў сё ды за да вац ца пы тан ня мі «Хто я?», 

«Ча му я та кі дзёрз кі?», «З яко га я ра ё на?»)

Ну, тут усё абы шло ся 

толь кі гра шо вы мі стра та-

мі. А вось у Аме ры цы зда-

ры ла ся гіс то рыя... У Фла-

ры дзе 32-га до вы жы хар 

вы да ваў ся бе ў ін тэр нэ це 

за хат нюю гас па ды ню, 

якая су муе, пры бі раў ся ў 

жа но чую бя ліз ну, каб па-

зна ё міц ца з муж чы на мі, 

за пра шаў да ся бе ка ва ле-

раў... По тым пра па ноў ваў 

ім за вя заць во чы і пры вяз-

ваў да крэс ла... Па цяр пе-

лы мі па спра ве пра хо дзяць 

150 ча ла век — пі шуць, што 

по бач бы ла ва ен ная ба за. Як там да лей га ва ры лі ў тым жа філь ме пра 

цёт ку? «Ці ма ла ў Бра зі ліі... Пед раў?! І не пе ра лі чыць!» («На мі на цыі 

на «Ос кар-2018»: «Най леп шае муж чын скае да ма ган не», «Най леп шае 

жа но чае да ма ган не», «Най леп шы ары гі наль ны сцэ на рый для аб ві на-

ва чан ня ў да ма ган ні», «Най леп шы зрэ жы сі ра ва ны ха рас мент», «Най-

леп шае да ма ган не на за меж най мо ве».) Ага, вось та кія но ра вы...

Ня даў на 82-га до вы аў стрый скі міль яр дэр і яго пя тая па лі ку 25-га-

до вая жон ка да лі пер шае су мес нае ін тэр в'ю. Апош няя, не ад маў ля ю-

чы, што ёй па да ба ец ца вес ці шы коў нае жыц цё, якое ёй за бяс печ вае 

бан каў скі ра ху нак са ста рэ ла га му жа, тым не менш пе ра кон ва ла, што 

гро шы — не га лоў нае. («— Ты ве да еш, Вась ка ў су бо ту ажа ніў ся. — 

Па лю бо ві ці з-за гро шай? — Ня вес ту ўзяў з-за гро шай, а гро шы — па 

лю бо ві».) Маў ляў, абы ча ла век доб ры быў. Ну, мы ж з ва мі так ад ра-

зу і па ду ма лі, праў да?! («Па вы хо дзяць за муж за ста рых рэ жы сё раў, 

кам па зі та раў, ар тыс таў, біз нес ме наў і га во раць, што па лю бо ві... Але 

неш та я не чуў, каб улюб ля лі ся ў ста рых сле са раў».)

Да рэ чы, ве да е це, што ў Аме ры цы па крыў джа ны жа ніх пяць га доў 

су дзіў ся з ня вес тай, якая яго кі ну ла, з-за пярс цён ка? Дай шоў на ват да 

Вяр хоў на га су да Нью-Ёр ка. («У дзяў чат вы дат ная па мяць на тое, што 

зра біў хло пец. І поў ная ам не зія на тое, як па вод зяць ся бе са мі».) 54-га-

до вы муж чы на па да рыў 50-га до вай абран ні цы пярс цё нак з брыль ян там 

кош там 39 ты сяч до ла раў, а праз два га ды па ра рас ста ла ся. Па крыў-

джа ны ка ва лер па чаў па тра ба ваць вяр нуць яму па да ру нак, жан чы на 

ад мо ві ла ся. («— Што ра біць, ка лі да ра гі ця бе не лю біць? — Пра даць, 

па куль да ра гі».) Як па мне, дык абод ва не ма юць ра цыі. Ка лі ты, му-

жык, па да рыў пярс цё нак, на вош та па тра ба ваць яго на зад? А хо ча 

вяр нуць, жан чы на, ад дай і за будзь ся — ад чуй ся бе лэ дзі! («Хо чац ца 

вы гля даць, як «па гля дзі, ка го ты згу біў», але па куль атрым лі ва ец ца 

толь кі як «па гля дзі, як ты свое ча со ва ўцёк».)

...Ма быць, цал кам за стра ха вац ца ад та кіх сі ту а цый не маг чы ма. 

Ха ця... «Як ка заў мой баць ка: ба бу трэ ба шу каць на рэ чцы. Там яна 

го лая і без ма кі я жу». Гэ та я воб раз на, ка неш не...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Пла ну еш кры ху ад-

па чыць пе рад фі на лам 

кон кур су ці ка ні ку лы 

зноў прой дуць мі ма?

— Ка ні ку лы? Я на ват не 

ве даю, ка лі яны бу дуць, — 

смя ец ца Да ні эль. — На-

са мрэч у мя не за ста ец ца 

воль ны час, каб пай сці па-

гу ляць на вы хад ных, каб з 

сяб ра мі хоць на ўро ках фіз-

куль ту ры па гу ляць у бас кет-

бол, та му ней кай асаб лі вай 

стом ле нас ці ня ма.

— «Еў ра ба чан не» — 

ма ра ці шчас лі вы вы па-

дак? Ве да еш, мно гія шмат га-

доў штур му юць на цы я наль ны 

ад бор, а ў ця бе ўсё атры ма ла ся 

так лёг ка: прый шоў, пра спя ваў, 

пе ра мог...

— На са мрэч мы вель мі доў га іш-

лі да гэ та га. «Дзі ця чая Но вая хва-

ля», «Го лас. Дзе ці» — тое бы лі эта-

пы, спро бы і ка рыс ны во пыт, а «Еў-

ра ба чан не» — са мая вя лі кая мэ та і 

мая дзі ця чая ма ра, тут нель га бы ло 

ры зы ка ваць «а рап там па шан цуе», 

трэ ба бы ло ад ра зу на строй вац ца 

пе ра ма гаць. У мя не за пля чы ма 

ўжо да во лі мно га кон кур саў, му-

зыч ная шко ла па кла се фар тэ пі я-

на, пяць га доў за ня ткаў ва ка лам. 

Інакш ка жу чы, я стаў лю ся да гэ тай 

спра вы вель мі сур' ёз на.

— Зна чыць, і да рос лае жыц цё 

пла ну еш звя заць з му зы кай?

— Так, бо гэ та тое, што мне 

вель мі па да ба ец ца, што атрым-

лі ва ец ца ра біць і, ве ру, тое, што 

ўда ла скла дзец ца ў бу ду чы ні. 

А ка лі не му зы ка, то... Па шчы рас-

ці, на ват уя віць па доб ны рас клад 

не ма гу.

— Вяр та ю чы ся зноў да кон-

кур саў — што яны та бе да лі, ча-

му на ву чы лі?

— «Укра і на мае та лент» — гэ та 

быў на огул пер шы во пыт удзе лу ў 

маш таб ным тэ ле ві зій ным пра ек-

це. Ка неш не, вель мі пе ра жы ваў, 

да ючы пер шыя ін тэр в'ю, на зі ра-

ю чы знут ры, як зды ма ец ца тэ ле-

шоу. Але ра зам з тым ат мас фе ра 

вель мі спа да ба ла ся, і на ват тое, 

што да вя ло ся ча каць сва ёй чар гі 

ка ля шас ці га дзін, не за сму ці ла. 

Суд дзі ска за лі тры «так», і гэ та бы-

ла са мая вя лі кая пе ра мо га на той 

час. З-за та го, што та ле на ві тых 

дзя цей бы ло вель мі мно га, ішоў 

вя лі кі ад сеў, і да лей я не прай шоў, 

але, га лоў нае, ад чуў пад трым ку 

пра фе сі я на лаў і па ве рыў у свае 

сі лы. По тым мы вы ра шы лі па даць 

за яў ку на «Дзі ця чую Но вую хва-

лю», ку ды ўда ло ся прай сці, — і гэ-

та зноў жа бы ла вя лі кая, вель мі 

ка рыс ная шко ла, уро кі якой мне 

да гэ туль вель мі да па ма га юць. 

Аляк сандр Да ві да віч Рэў зін ву чыў 

нас лі та раль на ўся му: як гля дзець 

у ка ме ру і не ўпус ціць яе, як кан так-

та ваць на ад лег лас ці з пуб лі кай, як 

па во дзіць ся бе на сцэ не — тым 

тон ка сцям, якія спа сці га еш толь кі 

на прак ты цы, і я вель мі ўдзяч ны, 

што пры чы ніў ся да іх. І ка лі ча сам 

зда ра юц ца мо ман ты, што хо чац ца 

ўсё кі нуць і за няц ца не чым ін шым, 

я на гад ваю сам са бе, што быць 

ар тыс там — ня прос тая пра ца, але 

вы нік та го вар ты.

— Кон курс ны шлях — не 

толь кі пе ра мо гі, але і рас ча ра-

ван ні і ня ўда чы...

— Ка лі неш та не атрым лі ва ец-

ца, гэ та са праў ды вель мі крыўд на. 

Але я лі чу, што кож ную ня ўда чу 

трэ ба ўспры маць як чар го вы этап, 

ву чыц ца на іх і іс ці да лей. На ват 

ця пер мы з пе да го га мі па ха рэа-

гра фіі і ва ка ле ву чым ся на тых па-

мыл ках, якія бы лі пад час ад бо ру. 

Пры клад на гэ так са ма стаў лю ся і 

да кры ты кі: ка лі ча ла век тлу ма-

чыць, у чым праб ле ма, я пры маю 

гэ та і пра цую над са бой, а ка лі гэ та 

прос та «хейт», не га тыў дзе ля не-

га ты ву — не звяр таю ўва гі.

— У спі се тва іх му зыч ных ге-

ро яў — Бру на Марс, Дзі ма Бі лан, 

Сяр гей Ла за раў. І ча мусь ці ні ко-

га з бе ла ру саў. Хі ба ў нас ня ма 

ка го па слу хаць?

— Ча му ж, у Бе ла ру сі 

ёсць вель мі ці ка выя ар тыс-

ты. Гер ман Ці тоў вя до мы 

не толь кі як спя вак, але і 

як кам па зі тар, у тым лі ку 

на ра сій скай сцэ не; Кі рыл 

Гуд, адзін з аў та раў ма ёй 

кон курс най пес ні Tіme, — 

так са ма вель мі кру ты, і я 

спа дзя ю ся на да лей з ім па-

пра ца ваць. Па да ба ец ца тое, 

што ро бяць Тэа, Юза ры, — 

на огул, у нас шмат та ле на-

ві тых лю дзей у гэ тай сфе ры. 

Яны не мае без умоў ныя ку-

мі ры, але ў кож на га з іх ёсць 

ча му па ву чыц ца.

— Ка лі ты з пес няй 

Tіme вый граў ад бор, мно-

гія ка за лі: ну вось, зноў 

на анг лій скай. Па-бе ла-

рус ку спя ва еш?

— Ка неш не, спя ваю! Пад-

час про ма-ту ру па на шых га-

ра дах час та спя ваў «Ку па-

лін ку», і лю дзі па ды хо дзі лі, 

пад пя ва лі. І ў перс пек ты ве, 

ка лі бу дзе вы бар, ха цеў бы 

спя ваць на роз ных мо вах, 

каб быць ці ка вым для роз-

най аў ды то рыі.

— Сё лет няе дзі ця чае «Еў ра ба-

чан не» ўжо ўвай шло ў гіс то рыю 

як рэ корд нае. Ці чуў ты пес ні ка-

гось ці з бу ду чых са пер ні каў?

— Ужо мно гіх па слу хаў. Вель мі 

спа да ба ла ся Да нэ лія з Ка зах ста на 

(мы зна ё мыя па «Дзі ця чай Но вай 

хва лі») і Да ры на з Укра і ны. Без-

умоў на, хва лю ю ся, але ад ра зу-

мен ня та го, што бу ду вы сту паць у 

род ным Мін ску, дзе та кая моц ная 

пад трым ка як сяб роў, так і зу сім 

не зна ё мых лю дзей, ро біц ца на-

шмат ляг чэй.

— То ўда чы та бе і да су стрэ-

чы ў ліс та па дзе!

Якім бу дзе кан чат ко вы сцэ ніч-

ны ну мар Да ні э ля Яст рэм ска га на 

дзі ця чым «Еў ра ба чан ні», га ва рыць 

ра на: і сцэ ніч ны воб раз, і ха рэа гра-

фія яшчэ да пра цоў ва юц ца. Вя до-

ма, што на сцэ не ра зам з ім вы-

сту пяць ча ты ры тан цо ры. «Мы ўжо 

доб ра па сяб ра ва лі і ця пер як ад на 

ка ман да», — га во рыць хло пец. 

Так са ма да пад рых тоў кі да лу чыў-

ся во пыт ны ха рэо граф Дзміт рый 

За лес кі, які ра ней ста віў тэ ле шоу 

«Тан цу юць усе» ва Укра і не і «Тан-

цуй» на Пер шым ка на ле. «Да нік не 

лю біў тан ца ваць, але по тым змя ніў 

сваё стаў лен не, і на кож ным уро ку 

я ба чу, як дзя ку ю чы та кім за ня ткам 

ён пры баў ляе ва каль на, лепш рас-

кры ва ец ца як ар тыст, і гэ та вель мі 

ўсцеш вае, — да дае пе да гог па ва-

ка ле Воль га Драз до ва. — Мы пра-

цу ем у звяз цы з ура чом-фа ні я та рам 

у нар маль ным, звы чай ным рыт ме, 

бо му та цыя го ла су — не хва ро ба, 

а пе ры яд рос ту ар га ніз ма. Да ні эль 

доб ра спраў ля ец ца з га ла са вы мі 

на груз ка мі, ён ар га ніч ны ў пес ні, і 

я ў ім упэў не на».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

«ЕЎ РА БА ЧАН НЕ» — МА РА, 
ДА ЯКОЙ Я ДОЎ ГА ІШОЎ»

«Ка лі ча сам зда ра юц ца 
мо ман ты, што хо чац ца 
ўсё кі нуць і за няц ца 
не чым ін шым, я 
на гад ваю сам са бе, 
што быць ар тыс там — 
ня прос тая пра ца, але 
вы нік та го вар ты».

Фо та БТРК.


