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

— Якіх сюр пры заў ча каць ад 
вас у фі наль ным шоу?

— За раз мы пра цу ем над ха рак-
та рам пес ні. Кам па зі цыя скла да ная 
з па зі цыі ва ка лу і му зыч на га су пра-
ва джэн ня, але пры ем на на зі раць, 
што ў гле да чоў яна вы клі кае жы вую 
рэ ак цыю. Плюс — бу дзе спе цы яль ны 
ві дэа рад, дзе праз пэў ную па ру го да 
(а іх ча ты ры) мы ад люст ру ем жыц цё 
ча ла ве ка. З да па мо гай спец эфек таў 
хо чам уз мац ніць пе ра да чу эмо цый. 
Ак цэнт ро бім так са ма на пра фе сі я-
на ліз м му зы кан таў, якія з'я вяц ца са 
мной на сцэ не. Кан цэп цыя ну ма ра ў 
лю бым вы пад ку бу дзе ня змен най, 
ней кія ка рэк ты вы мо гуць унес ці хі ба 
што тэх ніч ныя ўмо вы са мо га шоу.

— Як з 'я  в і  ла  ся  пес  ня 
«Рапсодыя#1»?

— Я слу хаю шмат доб рай му зы кі. 
Тут і адзін з ма іх лю бі мых вы ка наў-
цаў Джош Гро бан, так са ма Лу ча на 
Па ва ро ці, Дзміт рый Хва рас тоў скі. 
Кам па зі цыі та ко га кштал ту я лі чу 
больш вый грыш ны мі, бо яны да зва-
ля юць мне рас крыц ца і ва каль на, і 
эма цы я наль на. Свой уплыў ака за-

ла і кла січ ная му зы ка. А ка лі га ва-
рыць пра змес т пес ні, то я пры свя-
ціў яе ма ёй жон цы. Ка лі ка жу, што 
«Рапсодыя#1» жы вая, то маю на 
ўва зе ўкла дзе ныя ў яе па чуц ці, якія 
мне да вя ло ся пе ра жыць аса біс та.

— Вас на тхняе ка хан не?
— Я шчас лі вы ча ла век. Хут ка 

ста ну та там у трэ ці раз. Як ка жуць, 
трэ ба дзя ка ваць Бо гу, ка лі ў ця бе ўсё 
доб ра, а не звяр тац ца да яго толь-
кі та ды, ка лі дрэн на. У ма ім жыц ці 
зда ра лі ся ня ўда чы і па ра жэн ні, але 

не абы хо дзі ла ся і без пе ра мог. А я 
па на ту ры спарт смен і ба ец, та му 
заў сё ды імк ну ся да сяг нуць сва іх мэт, 
на коль кі гэ та маг чы ма.

Трэ ба не дзе спы ніц ца і пе ра ча-
каць — зна чыць, пра яў ляю цяр пен не. 
Ства ра ю чы му зы ку, імк ну ся за ся-
родж вац ца на ста ноў чых мо ман тах. 
Мне зда ец ца, та кая му зы ка вы клі кае 
больш сім па тыі ў аў ды то рыі. Цу доў на 
ж, што пра слу хаў шы маю кам па зі-
цыю, нех та за хо ча па ды сці і па ца ла-
ваць сваю дру гую «па ла він ку».

— Твор чы ча ла век і дыс цып-
лі на — па няц ці су мя шчаль ныя ў 
ва шым вы пад ку?

— Ка лі ка заць пра дыс цып лі ну, 
то я імк ну ся быць як ма га блі жэй 
да яе. Унут ра ную ар га ні за ва насць 
мне да юць за ня ткі спор там. У мя не 
ёсць сям'я, і я ад чу ваю сваю ад каз-
насць пе рад ёй. Для мя не не іс нуе 
та кіх па няц цяў, як «ма гу» аль бо «не 
ма гу», я аба вя за ны — мая па зі цыя. 
Та кое ж маё стаў лен не і да пра цы. 
Шоу-біз нес — тая сфе ра, дзе вар та 
сён ня та бе ад мо віц ца — а заўт ра 
пра ця бе мо гуць і не ўспом ніць. Та-
му, пра яў ля ю чы не дыс цып лі на ва-
насць, шко дзіш перш за ўсё са мо му 
са бе. Ра зу мен не гэ та га пры хо дзіць 
з уз рос там.

— Склад ва ец ца ўра жан не, што 
вы вель мі цвя ро за ста ві це ся да 
пос пе ху. Ці не да стаў ляе вам пуб-
ліч насць дыс кам фор ту?

— Ду маю, ка лі ча ла век вы бі рае 
гэ тую сфе ру, то тая ака ліч насць, што 
яго па зна юць, ус пры ма ец ца як да-

насць. Ты зра біў вы бар… Ад па чыць 
і па быць звы чай ным ча ла ве кам я 
ма гу до ма, у ко ле сва ёй сям'і. Між 
тым, не ма гу ска заць, быц цам сён ня 
я на столь кі па пу ляр ны, што мя не ўсе 
па зна юць і ад гэ та га мне дыс кам-
форт на. На ад ва рот, мне пры ем на 
су стрэц ца з людзь мі, якія ці ка вяц ца 
ма ёй твор час цю, каб пагу та рыць з 
імі ці сфа та гра фа вац ца.

— Жыц цё ар тыс та — гэ та 
жорст кі гра фік, кан цэр ты, гаст-
ро лі. Як ус пры ма юць род ныя ва-
шу пра цу?

— Я ста ра юся зна хо дзіць час для 
ўся го. Для сям'і — у пер шую чар-
гу. Ёсць дзень, на які я пла ную свае 
пра цоў ныя су стрэ чы, здым кі. А на 
на ступ ны дзень за ста ю ся до ма, каб 
па быць з бліз кі мі. Мне важ на атрым-
лі ваць ад ра бо ты ра дасць і за да валь-
нен не, та му бу дую свой гра фік так, 
каб ся род спраў зна хо дзіць і час для 
ад па чын ку.

— З на ра джэн нем дзя цей ва-
шы по гля ды на жыц цё і твор часць 
змя ні лі ся?

— Ста лі зу сім ін шы мі. З упэў не-
нас цю ма гу ска заць, што я па ста леў 
і стаў больш ад каз ным. Але ад чу ваю 

моц ную ад да чу лю бо ві і пя шчо ты ў 
свой ад рас. Мно гае пе ра гле дзеў, у 
тым лі ку ста ла ін шым і ўспры ман не 
пра фе сіі. На ват у ства рэн ні му зы кі 
з'я ві ла ся но вае ба чан не.

— Якім ба чы це ся бе, ска жам, у 
трыц цаць га доў?

— Сён ня я шчас лі вы ва ўсіх 
ад но сі нах ча ла век. Спа дзя ю ся, 
і праз не каль кі га доў не стра ціць 
та ко га ад чу ван ня. Та му збі ра ю ся 
пры клас ці для гэ та га мак сі мум на-
ма ган няў. На кож ным жыц цё вым 
эта пе — свае за да чы. На прык лад, 
ка лі раз гля даць мае перс пек ты вы 
як му зы кан та, то бу ду імк нуц ца за-
стац ца пра фе сі я на лам, які са ма-
ўдас ка наль ва ец ца кож ны дзень. 
Мо жа, па шчас ціць ад крыць на ват 
но выя гра ні ў са бе і  ў сва ёй твор-
час ці…

Але на ДРАП КО.

24 12 2013 г.

НАТУРА88

РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ №12 
ад 19 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi га зе ты — 

рэдакцыйна-выдавецкая ўста но ва «Выдавецкі дом «Звяз да»; 
гра мад скае аб' яд нан не «Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз мо ла дзi».

Га лоў ны рэ дак тар 
КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр  Мікалаевіч.

Ад каз ныя за вы пуск: першы на мес нiк га лоў на га 
рэ дак та ра Наталля КАРПЕНКА, рэдактар аддзела 
Надзея НІКАЛАЕВА, рэдактар аддзела Сяргей РАСОЛЬКА.

Ад рас рэ дак цыi: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10А.

Кан такт ны тэ ле фон: 292 44 12.
e-mail: posts@tut.by; info@zvyazda.minsk.by

Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным прад пры-
ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру ку». 
ЛД №02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, 
г. Мiнск, пр. Не за леж нас цi, 79.
Ты раж 22.398.  
Ну мар пад пi са ны ў 19.30 23.12.2013 г. 

SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ «Я ПА НА ТУ РЫ БА ЕЦ, 
ТА МУ ЗАЎ СЁ ДЫ ІМК НУ СЯ 

ДА БІЦЦА СВАЙ ГО» 

Зда ра лі ся ня ўда чы 
і па ра жэн ні, 
але не абы хо дзі ла ся 
і без пе ра мог. А я па на ту ры 
спарт смен і ба ец, та му 
заў сё ды імк ну ся да сяг нуць 
сва іх мэт, на коль кі 
гэ та маг чы ма.

Для мя не не іс нуе та кіх 
па няц цяў, як «ма гу» аль бо 
«не ма гу», я аба вя за ны — 
мая па зі цыя. Та кое ж маё 
стаў лен не і да пра цы.

ХА ЧУ 
СВАЮ СНЯ ГУР КУ!

На блі жа ец ца час, 
ка лі на ват рэд кі да-
рос лы, ня хай не дзе 
і ў глы бі ні ду шы, не 
спа дзя ец ца на не вя-
лі кі цуд, — Но вы год... 
Не, мож на, вя до ма, і 
не спа дзя вац ца, а са-
мо му ўва со біць ма ры 
і па мкнен ні ў жыц цё. 
За мо віць, на прык лад, 
на свя та эра тыч ную 
Сня гур ку. Ці на ват 
лепш дзвюх! Вой, 

пра бач це, гэ та я за раз услых ска заў?!. Ну, вы ж ве да е це, што 
дзя цін ства за кан чва ец ца та ды, ка лі хо чац ца, каб жа дан ні вы-
кон ваў не Дзед Ма роз, а Сня гур ка. Гэ та для да рос лых хлоп-
чы каў. А для та кіх жа дзяў чат — стрып тыз ад са мо га Дзе да 
Ма ро за. За раз і та кое маг чы ма... Але гэ та, па га дзі це ся, не як 
не зу сім на ту раль на. У на шай тра ды цыі ве рыць у тое, што 
доў га ча ка ны цуд ад бу дзец ца сам па са бе і ме на ві та з на мі. А 
з кім жа яшчэ? Мы ж за слу жы лі! Па мя та е це даў ні тост-анек-
дот: «Да вай це па жа да ем, каб на нас на па ла зграя бак саў. А мы 
не здо ле лі ад іх ад біц ца!». Та му пад бой на ва год ніх ку ран таў 
ці пад час ва раж бы на свят кі, на пэў на, не адзін і не ад на за га-
да юць і та кое: аба вяз ко ва су стрэць у на ступ ным го дзе сваю 
дру гую па ла він ку...

Ка жуць, не ка лі ча ла век спа лу чаў у ад ным цэ лым і муж чын скі, 
і жа но чы па ча так, але по тым Бог за ней кую пра він насць па дзя ліў 
яго. І з та го ча су мы шу ка ем па све це ме на ві та сваю па ла він ку. Як 
у анек до це: «Ца лу юц ца ў цем ры двое. «Як ця бе за вуць? — Ся ро жа. 
— Цьфу, мя не гэ так са ма». Не-не-не, не па ду май це ні чо га та ко га!... 
Ні я кіх «ад цен няў бла кіт на га». Сён ня на шы на тат кі «па фар ба ва ны» 
вы ключ на ад ным ко ле рам — пе рад на ва год нім. Прос та ўжо і на ву-
коў цы да ка за лі, што мы на пад свя до мым уз роў ні шу ка ем ся род прад-
стаў ні коў про ці лег ла га по лу па доб ных са бе. Ры са мі тва ру, ха рак та ру. 
Све та ўспры ман нем. На ват ка лі ін шы ча ла век як быц цам цал кам твая 
про ці лег ласць, ён усё роў на мо жа не чым пры цяг ваць. Гэ та азна чае 
толь кі тое, што тыя ж ры сы ха рак та ру ха цеў бы мець і ты.

На пра цы як раз ня даў на ка ля жан-
ка за ўва жы ла, што мы з жон кай — 
ад ноль ка выя, ма ю чы на ўва зе на шы 
пра фе сій ныя па ды хо ды. Ха ця, па праў-
дзе, не та кія мы ўжо і ад ноль ка выя. 
Трэ ба ж мець ней кія ня роў на сці (я пра 
ха рак та ры!), каб «іск ру вы ся каць»... 
Да рэ чы, баць кі той са май ка ля жан кі 
па зна ё мі лі ся ме на ві та ў на ва год нюю 
ноч. Па ча лі су стра кац ца, а праз год 
ажа ні лі ся. Так што на ва год нія каз кі і 

са праў ды зда ра юц ца ў жыц ці.
...Праў да, за гад ва ю чы жа дан не, трэ ба быць асця рож ным з імі. 

Дак лад насць — най перш! А то мо жа атры мац ца, як бы ло ў на шай 
кам па ніі. На свят кі не як вы ра шы лі па ва ра жыць. І ад на не за муж няя 
дзяў чы на, якая не ўтой ва ла, што ха це ла б вый сці за муж, вы цяг ну ла 
па пер ку з улас на руч на да гэ туль на пі са най фра зай: «Не спя шай ся, 
а тое па спе еш!». Па смя я лі ся, па дзі ві лі ся, але ні я ка га тлу ма чэн ня 
прад ка зан ню даць не змаг лі. А фра за тая «рас шыф ра ва ла ся» 
лі та раль на не каль кі га дзі на мі паз ней, пра што мы да ве да лі ся на-
ступ ным днём... Вяр та лі ся мы з гас цей поз на, ка лі ву лі ца бы ла ўжо 
амаль пус тая, а свят ла фо ры мі га лі ў дзя жур ным рэ жы ме. Вы са дзі лі 
яе на су праць «Ры гі» — яна як раз жы ла на тым ба ку ву лі цы по бач 
з уні вер са мам. Дзяў чы на по тым рас каз ва ла: «Ду маю — ча го іс ці 
на пе ша ход ны пе ра ход, ха ця ён і быў лі та раль на по бач... Ву лі ца ж 
пус тая, ні ко га ня ма. Пай шла на праст кі. І не як не за ўва жы ла, што 
іду... роў на ў на прам ку мі лі цэй скай ма шы ны, пры пар ка ва най на тым 
ба ку... Аштра фа ваць мя не, вя до ма, не аштра фа ва лі, але «лек цыю» 
пра чы та лі доб рую. Хлоп цы, ві даць, у на ра дзе кры ху за су ма ва лі...» 
Зна ём ства, як нех та мог па ду маць, не атры ма ла ся. Вый шла як у 
тым анек до це: «На «чор ным рын ку» з'я ві лі ся фаль шы выя ёлач-
ныя ўпры га жэн ні. Вы гля да юць як са праўд ныя, але ра дас ці ад іх 
ня ма». З та го ча су фра за «Не спя шай ся, а то па спе еш» ста ла ў 
нас кры ла тай...

І яшчэ пра ва раж бу і асця рож насць. Не як ра ней ад на зна ё мая 
дзяў чы на рас каз ва ла, што вы ра шы ла па ва ра жыць прос тым спо са бам 
— кі нуць бот за вес ніч кі. Ку ды на сок абут ку па ка жа — ад туль і жа ні ха 
ча каць. Вый шла ўве ча ры на двор і шпур ну ла ў цем ру бот...

Ад ра зу пас ля кід ка з ву лі цы па чуў ся... моц ны муж чын скі ма цюк. 
Хло пец, яко га яна не за ўва жы ла, ледзь па спеў ухі ліц ца ад бо та, які 
«пра свіс цеў» ка ля скро ні...

Ча го мы яшчэ ча ка ем ад га лоў на га зі мо ва га свя та? Што пас ля яго 
на ша жыц цё аба вяз ко ва зме ніц ца. Мы бу дзем чуць бліз кіх і бу дзем 
па чу ты імі. Гэ та я ўсё пра тую ж даў нюю тра ды цыю ве рыць, што цуд 
— бу дзе... Га лоў нае, каб не атры ма ла ся, як у чар го вым анек до це. 
«Кож ны год пе рад зі мо вым свя там жон ка пад но сіць мне ку лак да но са 
і за яў ляе: «Не бу дзеш «ужы ваць» у но вым го дзе! Не бу дзеш!» — А я ў 
ад каз усмі ха ю ся і ра дас на ду маю пра ся бе: «Столь кі ўжо га доў ра зам 
жы вём, а коль кі ў ёй яшчэ ап ты міз му!»

Вось! За ап ты мізм! За ве ру ў тое, што ў на ступ ным го дзе ўсё ў нас 
бу дзе доб ра! Што здзейс няц ца ўсе на шы ма ры і жа дан ні!

На на шых свя точ ных ста лах бу дуць, пэў на ж, ман да ры ны і шам-
пан скае, аліўе і за ліў ная ры ба... Але вар та пры га та ваць яшчэ ад ну 
стра ву, якая ні ко лі не бу дзе ліш няй. Трэ ба ўзяць у пэў ных пра пор цы ях 
страс ці, да даць ка хан ня, на смак — па ца лун каў і аб дым каў. Стра ву 
рэ ка мен ду ец ца па спра ба ваць удва іх, лепш за ўсё — у лож ку. Мож на 
на ват не ча ка ю чы на ды хо ду Но ва га го да.

За ве ру ў цу ды, якія мы мо жам ства рыць са мі для ся бе і сва іх са-
мых бліз кіх!

Штат ны ча раў нік «Чыр вон кі»
Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Трэ ба ўзяць у пэў ных 
пра пор цы ях страс ці, 
да даць ка хан ня, на смак 
— па ца лун каў і аб дым каў. 
Стра ву рэ ка мен ду ец ца 
па спра ба ваць удва іх, лепш 
за ўсё — у лож ку.


