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ШЧАС ЛІ ВЫХ ДЗЁН, 
ШЧАС ЛІ ВЫХ НА ЧЭЙ!

— А ты ве да еш, якая не звы чай ная ка лек цыя ёсць у мя не? Я 
збі раю шчас лі выя дні. І ў мя не іх ужо шэсць!
Я здзіў ле на азір нуў ся на гэ ты дзі ця чы го лас, вы пад ко ва па чу ты 
на ган ку кра мы. Хлоп чык раз маў ляў з ма ла дой жан чы най, хут чэй 
на ват дзяў чы най. Ма ці і сын? Ці бы ло яму шэсць га доў і гэ тыя дні 
ў яго аса біс тай скар бон цы шчас ця з'яў ля лі ся дня мі на ра джэн ня, 
мер ка ваць не бя ру ся. Мне зда ло ся, што дзі ця ці бы ло кры ху менш 
га доў. Зна чыць, у ка лек цыі шчас лі вых дзён, на пэў на, бы лі не 
толь кі дні на ра джэн ня, але і ін шыя. Ці ка ва, якія? Вяр тан не та ты 
з ка ман дзі роў кі, пры езд ба бу лі і дзя ду лі? Хлоп чык вы ма віў усё 
так шчы ра, што мне не хо чац ца ду маць, што ён меў на ўва зе 
неш та ма тэ ры яль нае. Гэ та яшчэ той уз рост, ка лі са мым важ ным 
з'яў ля ец ца ін шае... Ка лі гэ та так, то, як той ка заў, вус на мі дзі ця ці 
бы ла агу ча на іс ці на. Толь кі ўду май це ся, як гэ та здо ра ва — ка-
лек цы я на ваць шчас лі выя дні свай го жыц ця!..

На прык лад, як мож на за быць той дзень, ка лі ты ўпер шы ню зра зу меў, 
што та бе па да ба ец ца дзяў чы на-ад на клас ні ца ці, ска жам, су сед ка? Ці 
ка лі, пе ра адо леў шы ся бе (толь кі та бе ад на му вя до ма, ча го гэ та каш та ва-
ла), за пра сіў яе ў кі но ці на тан цы... Ці ка лі ты ўпер шы ню па ца ла ваў ся... 
Ці ка лі бы ло, як ка лісь ці спя ва ла На таш ка Ка ра лё ва, «пер вое «хо чу», 
пер вое «нель зя»... Не, у той мо мант гэ та, бяс спрэч на, па да ец ца най-
вя лік шай тра ге ды яй, толь кі з ця гам ча су ты ра зу ме еш, што ча кан не ў 
пер шы раз «та го са ма га» — гэ та так са ма шчас лі вы мо мант жыц ця, які 
больш нель га паў та рыць... Або ка лі ты зра зу меў, што на рэш це су стрэў 
яе, тую адзі ную, з якой га то вы іс ці по бач да лей па жыц ці?..

У кож на га з нас свае ам бі цыі, свае па мкнен ні, улас ныя ўяў лен ні пра 
даб ра быт. Усе мы роз ныя, але кож ны з нас ад ноль ка ва хо ча быць шчас-
лі вым. Ін шая спра ва, што ча ла век укла дае ў гэ тае па няц це, ка лі ста лее. 
Па мя та е це, як у анек до це: «Спы тай у ча ла ве ка, што та кое шчас це, і ты 
да ве да еш ся, ча го яму не ха пае»? Дык што нам па трэб на для шчас ця? З 
жан чы на мі ўсё прос та. Ім для шчас ця па трэб на толь кі ад на рэч. Але кож ны 
дзень — но вая (ну, пра бач це, не стры маў ся...). Пер шае, што пры хо дзіць у 
га ла ву, вя до ма ж, гро шы. «Зра зу ме ла, шчас це не за ле жыць ад коль кас ці 
гро шай. Але лепш пла каць у лі му зі не, чым у аў то бу се». Хто б спра чаў ся: з 
імі ўсё ж знач на пра сцей! Ква тэ ра, аў та ма біль, па да рож жы па све це — гэ та 
і ёсць ма тэ ры яль нае ўва саб лен не тых са мых гра шо вых зна каў, якія да юць 
нам сва бо ду вы ба ру і дзе ян няў. Гэ та цал кам нар маль на, ка лі ча ла век ра зу-
мее, што ма тэ ры яль ныя срод кі — пла та за яго пра цу, за яго на ма ган ні.

...Не я за ўва жыў, жон ка — ама тар ка ме лад рам — пад ка за ла. Пры гле-
дзеў ся, і са праў ды так. Гэ та я пра тое, што прак тыч на кож ная су час ная 
ра сій ская кі на стуж ка ця пер за кан чва ец ца хэ пі-эн дам, аба вяз ко вым 
ат ры бу там яко га з'яў ля юц ца гро шы і ба гац це, якое са мо пры хо дзіць 
у ру кі ге ра і ні. Жы ла-бы ла Па пя луш ка, яна су стрэ ла хлоп ца, не ўсё ў 
іх ад ра зу на ла дзі ла ся, але ў вы ні ку яны злу чы лі свае лё сы. А по тым 
рап там вы свет лі ла ся, што ён — алі гарх. Ну, вось так не як, вы пад ко ва... 
Гэ та ка рот кі пе ра каз сцэ на ры яў боль шас ці філь маў та ко га кштал ту. Вы 
за ўва жы лі, што ў кі но сён ня не вель мі час та мож на па ба чыць ін тэр' ер 

звы чай най ква тэ ры? На ват прад стаў-
ні кі «сціп лых» пра фе сій пра жы ва юць, 
як пра ві ла, у апарт амен тах, пра якія 
боль шасць з нас мо гуць толь кі ма рыць. 
І, на гля дзеў шы ся та ко га, дзяў ча ты пры 
поў най пад трым цы род ных па чы на юць 
шу каць аба вяз ко ва за мож на га жа ні-
ха — гэт ка га прын ца на бе лым ка ні. 
Ка лі не з па са гам у паў цар ства, дык 
пры нам сі з па ла цам-ка тэ джам. Пэў-
на ж, ча сы, ка лі «рай быў з мі лым і ў 
ша ла шы», ма быць, прай шлі. Ці вар-
та на конт гэ та га за сму чац ца? Не мне 
мер ка ваць...

...На здым най ква тэ ры мы з жон кай пра жы лі дзе вяць га доў. Бы ва-
ла, што на яе апла ту іш ла па ло ва ўся го за роб ле на га. Ка лі мы ту ды 
за ся лі лі ся, ін тэр' ерам ад на па ка ё вая сціп лая ква тэ ра бы ла па доб ная 
на жыл лё сту дэнт кі Ні ны з на ве лы пра Шу ры ка: у сты лі 1960—1970-х. 
Але я з го на рам за пра шаў гас цей у на шы «ха ро мы». Мы бы лі шчас лі-
выя ад та го, што мо жам зды маць жыл лё са мі і за ўвесь час не ўзя лі ў 
баць коў ні вод най ка пей кі! Я да гэ туль па мя таю пер шую на шу су мес ную 
ся мей ную вя чэ ру. Вель мі сціп лую, але, зда ец ца, та кой смач най сма-
жа най каў ба сы я больш ні ко лі ў жыц ці не еў!..

Толь кі поў ны, пра бач це, ду рань бу дзе сцвяр джаць, што жыц цё — гэ-
та вы ключ на пя лёст кі ру жаў. Бы вае па-роз на му... Ча сам як у анек до-
це: «Я па да рыў жон цы фут ра, і яна ўжо два тыд ні маў чыць». — «Што 
зда ры ла ся?» — «Та кой бы ла ўмо ва». І ка лі ў вы ні ку не атры ма ец ца 
знай сці агуль най мо вы, мож на атры маць він ша ван не пры клад на та-
ко га змес ту: «Ха чу вы ка заць вя лі кую ўдзяч насць свай му ко ліш ня му 
за тыя ша лё ныя, не за быў ныя, на поў не ныя ра дас цю і шчас цем дні, 
якія мне па шчас ці ла пра жыць... ад ра зу пас ля на ша га рас ста ван ня». 
Каб гэ та га не бы ло, мі ры це ся. Як у на ро дзе ка жуць пра та кія вы пад кі: 
ноч ка цём ная па мі рыць.

Та му на пры кан цы, ска рыс таў шы ся тым, што гэ та пер шая на ша раз-
мо ва ў но вым го дзе, ха цеў бы па жа даць усім чы та чам як ма га больш 
шчас лі вых дзён у ва шыя аса біс тыя ка лек цыі. А ма ю чы на ўва зе на кі-
ра ва насць на шай руб ры кі — і ня сум ных вам но чак!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

У кож на га з нас свае 
ам бі цыі, свае па мкнен ні, 
улас ныя ўяў лен ні 
пра даб ра быт. Усе мы 
роз ныя, але кож ны 
з нас ад ноль ка ва хо ча 
быць шчас лі вым. Ін шая 
спра ва, што ча ла век 
укла дае ў гэ тае па няц це, 
ка лі ста лее. 

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Як ацэнь ва еш сён-
ня свае да сяг нен ні?

— Пос пе хам сваё сён-
няш няе ста но ві шча я 
дак лад на не стаў бы на-
зы ваць. Вось ка лі бу ду 
збі раць кан цэрт ную за лу 
«Алім пій скую» ці мае пес-
ні бу дуць ва ўсіх на слы-
ху, мя не пач нуць усю ды 
па зна ваць, то, маг чы ма, 
мож на бу дзе га ва рыць 
пра пос пех.

— Ча го ты не пры ма-
еш у жыц ці?

— Я не ма гу цяр пець 
кры ва душ нас ці, з якой 
час та да во дзіц ца су стра-
кац ца. Люб лю ад кры тых і 
прос тых лю дзей, у ста сун-
ках з які мі ра зу ме еш, што 
яны не зме няць свай го 
стаў лен ня да ця бе ні пры 
якіх умо вах.

— Ка лі па ча ло ся тваё 
за хап лен не му зы кай?

— Ма быць, у 12 га доў, 
ка лі я та ем на ад баць коў 
пра ка лоў ву ха, чы таў рэп, 
на сіў шы ро кія шта ны і ту-
са ваў ся на ву лі цы. Та та ў 
мя не ва ен ны, та му ён быў 
су праць ма ёй кам па ніі, і з 
ча сам да вя ло ся па ста віць 
крыж на му зы цы. На ват 
ад на клас ні кі не раз дзя-
ля лі май го за хап лен ня 
гра фі ці і брэйк-да нсам. А 
по тым па сту піў ва ўні вер-
сі тэт на фа куль тэт між на-
род ных эка на міч ных ад но-
сін. Там так са ма з'я ві ла ся 
свая сяб роў ская кам па нія, 
дзе мы зай ма лі ся ства-
рэн нем му зы кі, ла дзі лі 
роз ныя ве ча рын кі, шу ка-
лі са бе пры го ды. Яшчэ я 
пад пра цоў ваў у клу бах як 
пра моў тар. Праз ней кі час 
пе ра вёў ся на за воч нае на-
ву чан не і за ся ро дзіў ся на 
клуб най дзей нас ці.

— Твая пер шая пес ня 
бы ла пры све ча на дзяў-
чы не, а як ця пер на ра-
джа юц ца но выя кам па-
зі цыі?

— Ра ней пес ні з'яў ля лі-
ся з-за жа дан ня іх пі саць, 
а сён ня я прос та раб лю 

сваю спра ву. Та ко га, каб 
ся дзець і ча каць на тхнен-
ня, ужо ня ма. Так са ма 
ад сут ні ча юць лю быя ал га-
рыт мы і кры тэ рыі та го, ці 
бу дзе му зыч ны ма тэ ры ял 
мець пос пех у пуб лі кі.

— Дзі ма, ты ўдзель ні-
чаў ва ўкра ін скай «Фаб-
ры цы зо рак», вы сту паў 
на «Но вай хва лі». А якія 
перс пек ты вы ба чыш для 
ся бе ў Бе ла ру сі?

— Сён ня я заў сё ды еду 
ту ды, дзе ча ка юць і га то-
вы доб ра пла ціць за на-
шы вы ступ лен ні. Ад ра зу 
пас ля «Фаб ры кі зо рак» я 
год жыў у Маск ве і доб ра 
ра зу мею, дзе і які ўзро-
вень. На той час, ка лі мы 
пі са лі аль бом, зна хо дзіў-
ся ў Мін ску. Я муж чы на, 
яко му трэ ба за раб ляць. А 
на бе ла рус кім рын ку мне 
ні хто не бу дзе пла ціць тых 
гро шай, якія пра па ноў ва-
юць у Маск ве.

— Скла да на бы ло за-
явіць пра ся бе ў ра сій-
скай ста лі цы?

— Без прад зю са ра 
ўсю ды скла да на. Там 
усё вы ра ша юць гро шы. 
А на огул трэ ба, каб бы-
ла ка ман да, за ці каў ле ная 
агуль най спра вай.

— У ця бе ёсць та кая 
ка ман да?

— У мя не ёсць прад-
стаў ні кі ў Кі е ве, Мін ску, 
Маск ве. Са мной пра цу-
юць му зы кан ты. Майк 
Сто цік — наш гі та рыст, 
з ім мы пі са лі ўвесь ма-
тэ ры ял для но ва га аль-
бо ма. На бас-гі та ры іг рае 
ў нас Воў чык Раз ва доф. 
Жэ ня Ра па цэ віч — на 
ба ра ба нах. Ён прый шоў 
у ка ман ду, ка лі мы ўжо 
вы сту па лі з ды джэ ем. 
Ад но сі ны ў нас вель мі 
доб рыя.

— Вы сяб ру е це па між 
са бой?

— Ка лі га ва рыць пра 
сяб роў, на мой по гляд, 
яны бы ва юць роз ныя: па 
пра цы, па ін та рэ сах, па 
ад па чын ку. А ў нас усё 
спа лу ча ец ца ў ад ным. 

Нас аб' яд ноў вае лю боў 
да ства рэн ня му зы кі. У 
да чы нен ні да сяб роў у 
мя не дзей ні чае прын-
цып «да вя рай, але пра-
вя рай», і я ад кры ва юся 
толь кі тым лю дзям, якія 
ўжо прай шлі са мной пэў-
ныя жыц цё выя сі ту а цыі. 
Пра ча ла ве ка ж мно гае 
га во раць яго ўчын кі, на-
ват са мыя, зда ва ла ся б, 
ня знач ныя. Ця пер я стаў 
вель мі асця рож ным у вы-
ба ры сяб роў.

— Што дае та бе сцэ-
на?

— Да сва іх вы ступ-
лен няў я стаў лю ся як да 
пра цы. Без умоў на, мог 
бы зай мац ца і не чым ін-
шым, але на сён ня мя не 

за да валь няе тое, што 
маю. Мне не хо чац ца па-
пу ляр нас ці для ся бе, яна 
па трэб на май му му зыч-
на му ма тэ ры я лу. Тое, 
чым я зай ма ю ся, дае мне 
і маг чы масць ду хоў на га 
рос ту. На прык лад, мы з 
кам па ні яй ад на дум цаў 
пад трым лі ва ем дзі ця-
чыя да мы. І я ра зу мею, 
што не чым ка рыс ны для 
ін шых лю дзей. Мае пес-
ні ня хай і не на пра цяг-
лы час, але до раць доб-
ры на строй, вы клі ка юць 
усмеш ку. У та кія мо ман-
ты ўсве дам ля еш, што, 
ка лі ў ця бе ўсё доб ра, 
вель мі важ на не за бы-
ваць пра ін шых.

Але на ДРАП КО.

Ты тан, спа да рож нік Са тур на, 
мо жа быць са мым зруч ным 
для ча я піц ця мес цам у Со неч-
най сіс тэ ме за ме жа мі Зям лі. 
Да та кой вы сно вы прый шлі 
ма ла дыя бры тан скія фі зі кі, 
якія апуб лі ка ва лі вы ні кі сва-
ёй ра бо ты ў ча со пі се Physіcs 
Specіal Topіcs.

Гру па на ву коў цаў ацэнь ва ла, 
на коль кі для ты по ва бры тан ска га 
баў лен ня ча су па ды хо дзяць Ве не ра, 
Марс, а так са ма спа да рож ні кі Са-
тур на, Неп ту на і Юпі тэра. Да след-
чы кі ацэнь ва лі не толь кі тэм пе ра-
ту ру кі пен ня ва ды, але і на ступ ствы 
вы пі та га на кож ным кас міч ным аб'-

ек це куб ка гар ба ты для це ла ча ла-
ве ка. Ме сяц фі зі кі ад ра зу ад верг лі, 
па коль кі ва да там за кі пае пры мі нус 
162 гра ду сах па Цэль сію, што кры-
шач ку цяп лей за вад кі азот і «мо жа 
вы клі каць сур' ёз ныя гаст ра эн тэ ра-
ла гіч ныя праб ле мы».

На Мар се ва да за кі піць пры плюс 
4 гра ду сах па Цэль сію, што, як ад-
зна ча юць аў та ры, «бліз ка да ідэ  -
а льнай тэм пе ра ту ры па да чы ма ро-
жа на га»: вы піць та кі на пой бу дзе 
ўжо хоць і бяс печ на, але на ўрад ці 
пры ем на. На па верх ні Ве не ры ва да 
за кі піць пры не прак тыч ных 273 гра-
ду сах па Цэль сію, ад нак на вы шы-
ні пры клад на 50 кі ла мет раў умо вы 
для ча я піц ця ад па вя да юць зям ным, 

та му бры тан цы ра яць пе рад вы сад-
кай па бу да ваць плат фор му та кой 
вы шы ні, каб «да след чы кі маг лі, ка-
лі што, па піць гар ба ты». Для Ты та-
на зна чэн не кі пен ня ва ды скла дае 
плюс 16 гра ду саў, і та кі чай бры тан-
цы па лі чы лі «ня смач ным, але пры-
дат ным для ўжы ван ня».

Трэ ба да даць, што ма ла дых на-
ву коў цаў, якія пуб лі ку юц ца ў ча со-
пі се Physіcs Specіal Topіcs, ці ка віць 
не звы чай нае ко ла тэм. На прык лад, 
ле тась яны вы свят ля лі, ці мож на... 
ацяп ляць па мяш кан не цяп лом, якое 
вы пра цоў ва ец ца чле на мі бры тан-
ска га пар ла мен та пад час на пру жа-
ных дыс ку сій.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

«НЕ ПУНК ТУ АЛЬ НЫ ІН ТЭ ЛІ ГЕНТ 
БЕЗ СТЭ РЭА ТЫ ПАЎ»
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НА МЕ СЯ ЦЫ І ВЕ НЕ РЫ ГАР БАТ КІ НЕ ВЫ П'ЕШ?


