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ЗВЯ РЫ ЯК ЛЮ ДЗI
Ча сам ней кая жы вё ла па во дзiць ся бе так, што мiж во лi па чы-

на еш па раў ноў ваць яе з ча ла ве кам. Цi чы та еш, як яны трап ля-

юць у гiс то рыi — смеш ныя, сум ныя, кры мi наль ныя, па ву чаль-

ныя. Сло вам, ня рэд ка ўсё, як у лю дзей... Гэ тыя дзве цi ка вiн кi 

з'я вi лi ся амаль ад на ча со ва, толь кi ад на з iх прый шла з Кi тая, 

дру гая — мяс цо ва га па хо джан ня. Яны як быц цам зу сiм роз-

ныя, на са мрэч за iмi ста iць шмат агуль на га. («Дзiў на, але но гi 

ў до га i так сы роў на та кой даў жы нi, каб да ста ва лi да зям лi».) 

Так, пi са лi, што ка ту па мя нуш цы Ся о пi з Пад ня бес най спат рэ-

бi ла ся кро пель нi ца з глю ко зай пас ля та го, як яго па кi ну лi... з 

пяц цю кош ка мi на ноч у га тэ лi для жы вёл. I да зво лi лi сва бод на 

пе ра мя шчац ца. Ну, вы зда га да лi ся? («Ар нi то лаг ачму рэў, ка лi 

акаль ца ва ная iм ва ро на ска за ла: «Я згод ная!») Пас ля шэ ра-

гу «ра ма наў» кот на столь кi зня сi лiў ся, што яму спат рэ бi ла ся 

тая са мая кро пель нi ца. («Учо ра на па чат ку бы ло доб ра, по тым 

яшчэ лепш, за тым ста ла на столь кi доб ра, што сён ня т-а-а-к 

кеп ска...») Пер са нал гас цi нi цы му сiў пра сiць пра ба чэн ня ў гас-

па да ра ка та, пра па на ваў кам пен са цыю за па слу гi ве тэ ры на ра, 

а так са ма па абя цаў вы пла цiць яе ўла даль нi кам ця жар ных ко-

шак. («Ся дзяць му жык i кот. — Эх, — ка жа му жык, — жон ка 

мая ўчо ра трай нят на ра дзi ла... — Не хва люй ся, — ад каз вае 

кот. — Раз да сi!»)

Ад на ча со ва ў се цi ве з'я вi лi ся фа та гра фii, зроб ле ныя ў Асi по вiц кiм 

ра ё не: ста так зуб роў больш чым у сто га лоў со чыць за бо ем двух 

ляс ных во ла таў за ро лю ва жа ка. Та кое зняць мож на бы ло толь кi з 

дро на. («Ма ла дзень кая на стаў нi ца пры вя ла клас у заа парк на эк-

скур сiю i раз маў ляе з на гляд чы кам: — Ска жы це, мы мо жам уба чыць 

мал паў? — Не, гра ма дзя нач ка, не: у iх за раз шлюб ны се зон, яны не 

вы хо дзяць з кле так. — Вой, як шка да... Дзе цi так ха це лi па гля дзець 

на мал па чак... А, мо жа, як-не будзь iх вы ма нiць ад туль? Ну, арэш ка мi 

за ва бiць... — А вы са мi б вый шлi?») У вы нi ку во пыт пе ра мог ма ла-

досць. («Два бы кi па ды ма юц ца на па го рак i ба чаць ка ля яго пад нож жа 

ста так ка роў. Ма ла ды, ус хва ля ва на, ста ро му: — Да вай хут чэй унiз, я 

за ўва жыў пры го жую ра гу лю! Ды i та бе ка роў ку зной дзем! На што ста-

ры бык спа кой на ад каз вае: — Мы за раз па воль на сы дзем i возь мем 

УВЕСЬ ста так!»)

У Нi дэр лан дах пас ля кра дзя-

жу з кра мы ў тур му па са дзi лi... 

па пу гая. Па лi цыя га ланд ска га го-

ра да Утрэхт арыш та ва ла на мес-

цы зла чын ства зло дзея ра зам з 

яго птуш кай, якая ў той мо мант 

ся дзе ла на пля чы ў муж чы ны. 

Ка лi зла мыс нi ка ра зам з яго га-

да ван цам да ста вi лi ў iза ля тар, 

пра ва ахоў нi кi зра зу ме лi, што ў 

iх ня ма нi клет кi, нi сва бод най ка-

ме ры для птуш кi. Па ра iў шы ся з 

за тры ма ным, яны па са дзi лi па пу-

гая ў ка ме ру да гас па да ра. («Ка лi 

ўя вiць, што заа парк — гэ та тур ма 

для звя роў, якiя здзейс нi лi зла-

чын ствы, эк скур сiя ста но вiц ца 

на шмат цi ка вей шай».) Для птуш-

кi на ват пры нес лi ва ду i бе лы хлеб. Як тут не пры га даць вя до мую фра зу 

з муль цi ка: «Та i цi, Та i цi... Нас i тут няблага кор мяць!» А па лi цэй скiя ў 

ня мец кiм го ра дзе Ле рах ка ля гра нi цы са Швей ца ры яй вы яз джа лi на 

вы клiк су се дзяў ад нос на маг чы ма га хат ня га гвал ту i ўба чы лi хлоп ца, 

якi... спра чаў ся з па пу га ем. («Па пу гай чык Ана то ля Ва сер ма на за да вiў 

сва iм iн тэ ле ктам двух ве тэ ры на раў».) Ка лi яны пры бы лi на мес ца, з-за 

дзвя рэй чу лi ся кры кi. Вы свет лi ла ся, што 22-га до ва га гас па да ра моц-

на за ча пi лi... па во дзi ны птуш кi, якая на ле жа ла яго дзяў чы не, та му ён 

i ўсту пiў у спрэч ку з па пу га ем. А той стаў ад каз ваць моц ным брэ хам. 

(«Жон ка: — Ты па еў? Муж: — Ты па еў? Жон ка: — Не пе ра драж нi-

вай мя не! Муж: — Не пе ра драж нi вай мя не! Жон ка: — Я ця бе ка хаю! 

Муж: — Я па еў!»)

А ведаеце гiс то рыю, як у Но вай Зе лан дыi кот па сва рыў за ка ха ную 

па ру? Дзяў чы на знайшла на iх лож ку чу жыя жа но чыя тру сы, а на зад-

нiм ган ку — бюст галь тар. Здра да? («Цi ка вы факт: аку ла на па дае толь кi 

на мок рых лю дзей».) Муж чы на змог да ка заць сваю вер насць, ка лi 

вы свет лiў, што яго кот па мя нуш цы Мо... кра дзе адзен не ў су се дзяў. 

(«Ка лi мой кот вы ра шыў, што мне па ра ўста ваць, то яго ўжо цяж ка 

пе ра ка наць у ад ва рот ным».) Ра ней гэ тую схiль насць не за ўва жы лi, бо 

жы вё ла ха дзi ла на «про мы сел» толь кi ноч чу. Но ва зе лан дзец ска заў, 

што за ты дзень кот кра дзе 30 — 40 рэ чаў, якiя ён по тым вяр тае су се-

дзям: муж чын скую i жа но чую бя лiз ну, шкар пэт кi. Да гэ туль у Аў стра лii 

быў па доб ны ж вы па дак: ры жая кош ка Нiн дзя кра ла так шмат рэ чаў у 

су се дзяў, што гас па ды ня на ват за вя ла спе цы яль ную ста рон ку ў се цi ве, 

каб iх раз да ваць. («Кош кi тра цяць дзве тра цi ны свай го жыц ця на сон, 

а ўвесь iн шы час зды ма юц ца для «юту ба».)

У Кон га дзве гор ныя га ры лы на ву чы лi ся па зi ра ваць для сэл фi — як 

лю дзi, сто я чы на дзвюх на гах i гле дзя чы ў ка ме ру. Рэй нджар Мацье 

Ша ма ву, яко га жы вё лы лi чаць сва iм баць кам, вы ра та ваў у 2007 го дзе 

дзвюх ма лых га рыл, баць кi якiх бы лi за бi тыя бра кань е ра мi. Ча ты рох-

ме сяч ных мал паў пры вез лi ў пры ту лак для жы вёл у на цы я наль ным 

пар ку Вi рун га, дзе яны з ча сам на ву чы лi ся ў пэў ным сэн се ка пi ра-

ваць сва iх но вых вы ха ва це ляў. («Сем га доў я быў су ро вым ка том, 

якi ха дзiў з «Но кi яй» з лiх та ры кам. Але яна ня даў на зла ма ла ся. Ку пiў 

да ра гi смарт фон i ўжо па чы наю пе ра тва рац ца ў мi мiш ную ко шач ку. 

Ця пер ся джу ў пры бi раль нi i пi шу гэ та... P.S. Ка лi пач ну ра бiць сэл фi, 

знай дзi це мя не i пры стрэль це...»)

Не здар ма ж iх на зы ва юць бра та мi на шы мi мен шы мi...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

СПЯ ВА ЛА 
ЯШЧЭ Ў ЖЫ ВА ЦЕ

«Я заў сё ды бы ла са мым звы-

чай ным дзi цем, хоць жа дан не 

зай мац ца му зы кай i вы сту паць 

на сцэ не ў мя не з'я вi лi ся яшчэ ў 

дзi ця чым са дку. А мо жа на ват 

ра ней. Ка лi б пра гэ та спы та ла 

ў сва iх баць коў, яны, вя до ма ж, 

ад ка за лi б, што спя ваць я па ча ла 

яшчэ ў жы ва це ў ма мы (смя ец ца). 

А вось ра зу мен не та го, што ў мя-

не са праў ды ёсць да гэ та га ўся го 

здоль нас цi, з'я вi ла ся не так даў но, 

дзесь цi га ды два та му, мо жа, кры-

ху ра ней. Ус пры ман не прый шло 

та ды, ка лi да да ло ся ней кай упэў-

не нас цi ў са бе. На огул, бы ва юць 

та кiя мо ман ты, ка лi ня ма на строю, 

усё ва лiц ца з рук i на ват не ад-

чу ва еш ве ры ў сабе. А вось ка лi 

на строй доб ры, ты сам ра зу ме еш: 

тое, што ро бiш, гэ та кру та, та ды 

хо чац ца тва рыць яшчэ больш. Вось 

ме на вi та ў та кiя мо ман ты ўсве дам-

ля еш, на коль кi бяз меж ны мi мо гуць 

быць сi лы i твор чыя маг чы мас цi.

Вя до ма, раз вi вац ца як твор ца, 

жы ву чы ў гарпасёлку Багушэўск 

Сенненскага раёна, бы ло не асаб-

лi ва прос та. Мне да па ма га ла тое, 

што я вя ла свой блог. Са ма на ву-

чы ла ся iг раць спа чат ку на та кiм му-

зыч ным iн стру мен це, як уку ле ле, 

гэ та та кая ма лень кая гi та ра, а по-

тым i на звы чай най. Хоць на са май 

спра ве лi чу: ня важ на, жы веш ты 

ў ма лень кiм го ра дзе або ве лi зар-

ным ме га по лi се, га лоў нае, каб у 

ча ла ве ка бы ло жа дан не раз вi вац-

ца i ру хац ца ўпе рад. Ну i, вя до ма, 

па трэб на на яў насць iн тэр нэ ту, там 

вель мi шмат роз ных вi дэа ро лi каў, 

якiя мо гуць на ву чыць ча му за ўгод-

на. На прык лад, дзя ку ю чы iм я пад-

цяг ва ла свой ва кал».

ЧА ТЫ РЫ ЧА РОЎ НЫЯ 
СТРУ НЫ

«Хоць на ву чы ла ся я спа чат ку 

iг раць на ўку ле ле, ма iм пер шым 

улас ным му зыч ным iн стру мен там 

бы ла гi та ра. Яе баць кi пры вез лi з 

Вi цеб ска. Та ды бы ло ве лi зар нае 

жа дан не па сту пiць у му зыч ную шко-

лу, ад нак не як не скла ла ся... Там 

на огул ска за лi, што ў мя не за над та 

ма лень кiя ру кi, каб iг раць на гэ тым 

iн стру мен це. Акра мя ўся го, пер шая 

гi та ра бы ла жу дас на цяж кая, i неў-

за ба ве мы зу сiм яе ад да лi. А вось 

по тым ад бы ло ся тое са мае зна ём-

ства з уку ле ле. Я па ча ла гля дзець 

вi дэа ро лi кi на YouTube i ўба чы ла, 

як лю дзi iг ра юць на гэ тым му зыч-

ным iн стру мен це, ро бяць ка ве ры, 

пад бi ра юць акор ды. I ве да е це, мне 

вель мi спа да ба ла ся, як ён гу чыць! 

Та кi ма лень кi iн стру мент, уся го ча-

ты ры стру ны, а мож на столь кi ўся го 

не звы чай на га зра бiць. Та ды я ха це-

ла са ма зай мац ца за пi сам ка ве раў, 

мне не па да ба ла ся, як iн шыя гэ та 

ра бi лi пад ары гi наль ныя мi ну соў кi. 

Ха це ла ся ўно сiць у пес нi сваё пра-

чы тан не. Усе на зва ныя фак та ры 

паў плы ва лi на тое, што я па гуг лi ла 

пра гэ ты iн стру мент, за ра бi ла па-

трэб ную су му i знай шла пры дат ны 

на AliExpress».

ЛЁ СА ВЫ ЗНА ЧАЛЬ НАЕ 
СМС

«А вось за раз пра пе ра езд у 

Мiнск! Гэ ту гiс то рыю ве да юць ужо 

вель мi мно гiя, яна са праў ды пе ра-

вяр ну ла ўсё маё жыц цё. Быў як раз 

той жыц цё вы пе ры яд, ка лi на стаў час 

вы зна чац ца з па ступ лен нем i на огул 

з усiм сва iм бу ду чым. Шчы ра, я не 

ве да ла ку ды пад ацца: у шко ле бы-

ла да лё ка не вы дат нi цай. Ра зу ме ла, 

што хут чэй за ўсё па ступ лю ў якую-

не будзь пра фе сiй на-тэх нiч ную ўста-

но ву ды i тое, ма быць, ледзь-ледзь. 

I як раз у гэ ты вы ра шаль ны мо мант 

мя не знай шла Аня, мой ме не джар. 

Яна на пi са ла СМС з па ве дам лен нем: 

«Унi вер сi тэт куль ту ры, Мiнск. Я та бе 

да па ма гу!» Спа чат ку на ват не ве да-

ла, як на гэ та ўсё рэ ага ваць, але ўсё 

ж ра шы ла ся. Па ду ма ла, што, маг чы-

ма, гэ та лёс! У вы нi ку пры еха ла на 

дзень ад кры тых дзвя рэй, Аня апла-

цi ла пад рых тоў чыя кур сы, я па жы ла 

ў яе ты дзень i зда ла ўсе эк за ме ны на 

вы дат на. I вось у ве рас нi ўжо бы ла 

сту дэнт кай Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га ўнi вер сi тэ та куль ту ры i мас тац тваў 

на ка фед ры рэ жы су ры.

Вя до ма, баць кi хва ля ва лi ся, але 

ў той жа час i ра да ва лi ся, што ў 

мя не атры ма ла ся па сту пiць ва ўнi-

вер сi тэт. Бы лi та кiя мо ман ты, ка-

лi хто-не будзь з да лё кiх сва я коў, 

цёт кi-дзядзь кi, ка за лi ма iм баць-

кам: «Як вы мо жа це яе ад пус каць 

не зра зу ме ла з кiм» i г. д. Та ды ў 

iх зноў уз нi ка лi су мнен нi, але ве ра 

ў мя не i зда ро вы сэнс пе ра маг лi. 

Сяб ры бы лi так са ма за мя не ра-

ды, а вось не ка то рыя ад на клас нi кi 

зайз дрос цi лi, яны ду ма лi «ча му гэ та 

ёй усё на ха ля ву» i «чым яна гэ та 

за слу жы ла».

ЮТУБ, КОРЖ 
I МА НА ЦIК

«Ка лi ўпер шы ню пры еха ла ў 

Мiнск, ён зда ваў ся мне най ве лi-

зар ней шым i па-вар' яц ку пры го жым 

го ра дам. Я не ра зу ме ла, ча му тут 

так шмат уся го: кра маў, роз ных 

ка вяр няў. Уся го! На ват ця пер, ка лi 

пра жы ла ў Мiн ску ўжо па ру га доў 

i па бы ва ла ў роз ных га ра дах не 

толь кi Бе ла ру сi, але i за яе ме-

жа мi, ён за ста ец ца ад ным з ма iх 

лю бi мых.

Пас ля пе ра ез ду я не за кi ну-

ла вя дзен не ка на ла на YouTube, 

а, на ад ва рот, па ча ла раз вi ваць 

ся бе i сваю твор часць яшчэ 

больш. На огул, усё па чы на ла ся 

з раз мя шчэн ня вi дэа ро лi каў ва 

«УКан так це». Быў на ват та кi вы-

па дак, ка лi Макс Корж рэ пос нуў 

мой ро лiк да ся бе на ста рон ку. 

Гэ та бы ло вель мi кру та! А пры-

клад на ў 2012 го дзе я «пе ра ся лi-

ла ся» на YouTube. Та ды ён на бi-

раў най боль шую па пу ляр насць. 

У шко ле ўсе толь кi i ка за лi пра 

вя до мых бло ге раў. I я па ду ма-

ла: а ча му б i не? Бо я ма гу там 

спя ваць!

Яшчэ ад ным най больш яр кiм 

мо ман там май го твор ча га жыц ця 

з'яў ля ец ца зна ём ства з Ма на цi кам. 

Гэ та гiс то рыя па ча ла ся з та го, што 

Аня з'е ха ла ў iн шую кра i ну, па кi нуў-

шы мя не ад ну ў Мiн ску. Я за су ма-

ва ла i мне за ха це ла ся ад пра вiць 

ёй му зыч нае пры вi тан не. Анi ў той 

час вель мi па да ба ла ся твор часць 

Ма на цi ка, а я з iм толь кi зна ё мi ла-

ся. Вы бра ла яго пес ню «Па вет ра» 

i зра бi ла на яе ка вер. Пас ля ён за-

рэ по сцiў гэ та вi дэа да ся бе. Та ды 

яшчэ бы ло па цеш на, што ў мя не на 

гэ тую пес ню больш рэ пост аў, чым 

у яго (смя ец ца). Праз ней кi час Аня 

ра бi ла кар па ра тыў для сва ёй кам-

па нii, ку ды Ма на цiк быў за про ша ны 

вы сту паць. Я там спя ва ла на ра за-

грэ ве i пас ля зня ла гiс то рыю для са-

цы яль ных се так, што зна хо джу ся на 

гэ тым ме ра пры ем стве. Ён уба чыў яе 

i за пра сiў мя не да ся бе ў гры мёр ку, 

хва лiў i жа даў уда чы». 

«ЗА ЛЕГ ЧЫ», 
КАБ ГАСТ РА ЛЯ ВАЦЬ

«Ве да е це, час та пы та юц ца, кiм 

мне больш па да ба ец ца быць: бло ге-

рам або спя вач кай? Ця пер амаль усе, 

хто не знай шоў ся бе, хо чуць стаць 

бло ге ра мi, ну, не лi ча чы, ма быць, зу-

сiм ма лень кiх дзя цей. Та му што гэ та 

ця пер па пу ляр на, як ра ней — ста на-

вiц ца ўра ча мi або на стаў нi ка мi. Да 

та го ж мно гiя ча мусь цi ду ма юць, што 

быць бло ге рам, азна чае без уся ля кiх 

на ма ган няў атрым лi ваць доб ры за-

ро бак. Ад нак я ха чу быць спя вач кай! 

Гэ та ж i бы ло ма ёй пер ша па чат ко вай 

мэ тай. I ўво гу ле, ка лi б я бы ла толь-

кi бло ге рам, то з мя не б ён вый шаў 

вель мi ля нi вы (смя ец ца).

У мя не вель мi шмат пла наў на 

бу ду чы ню. Я збi ра ю ся па чаць за пiс-

ваць яшчэ больш пе сень, на рошч-

ваць сваю аў ды то рыю. Гэ тыя два 

га ды мы ста ран на гаст ра ля ва лi па 

роз ных га ра дах, на ват ця пер зна-

хо дзiм ся на гаст ро лях. Та му на год 

«за ля жам», на бя ром ся но вых сiл i 

на тхнен ня, а по тым бу дзем гаст ра-

ля ваць яшчэ больш».

Ан ге лi на НО ВI КА ВА, 

сту дэнт ка III кур са 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўнi вер сi тэ та куль ту ры 

i мас тац тваў.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)


