
У чу жы ма нас тыр — 
са сва і мі пра ві ла мі!

Мі ша пры зна ец ца, што бы ло 
вель мі цяж ка. Да во дзі ла ся ес ці толь-
кі вер мі шэль, на ча ваць у спаль ні ках 
на кух ні ў сяб роў, удзень пра ца ваць 
афі цы ян та мі, а ў воль ны час — пі-
саць пес ні. Акра мя гэ та га хлоп цам 
увесь час на гад ва лі, ад куль яны пры-
еха лі… Але, зда ец ца, усім на су пе рак 
яны ства ры лі но вы гурт — Nutekі.

— Пра соў ваць но вы бэнд бы ло 
ня прос та. Але яшчэ больш скла да-
ным ака за ла ся на ву чыц ца жыць па 
чу жых пра ві лах. На прык лад, як бы ло 
ў Баб руй ску? Вы но сіш яб лык на ву-
лі цу і пер шае, што ро біш, — дзе ліш 
яго на ўсіх. У Маск ве гэ та не рэ аль на. 
Ты мо жаш прый сці ў гос ці і за стац ца 
га лод ным. І та кі прын цып там паў-
сюль: у гро шах, пра цы, су вя зях… У 
нас і атры ма ла ся штось ці толь кі та-
му, што ка лек тыў бліз кіх лю дзей быў 
вель мі за ра джа ны пэў най ідэ яй. Ня-
ма ні я кіх пе ра шкод, ка лі ў ця бе ёсць 
ма ра. Амаль што ўсе шэсць га доў 
мы іс на ва лі ў кры зіс ных умо вах, без 
прад зю са ра, ра бі лі і пра цяг ва ем ра-
біць не фар мат ную му зы ку, і мы ўсё 
яшчэ на пла ву і па-ра ней ша му стро ім 
на па ле о наў скія пла ны.

Ка лі ў Бе ла ру сі пес ні гур та кру-
цяць па ра дыё, та му што Nutekі — 
гэ та ўжо брэнд, то ў Ра сіі хлоп цы 
за ста юц ца без ра та цыі. Ка жуць: 
не фар мат. Пры гэ тым прад зю са ры 
вя ду чых му зыч ных тэ ле ка на лаў і ра-
дыё стан цый пры зна юц ца: «Вы клас-
ныя!.. » А по тым да да юць: «Але нам 
не па ды хо дзі це».

— Бо яны ве да юць, што на ша 
му зы ка — за над та за ход няя для ту-
тэй шых шы рот. Але ў гэ тым ёсць і 
па зі тыў ны мо мант — мы кан чат ко-
ва пе ра ка на лі ся у тым, што трэ ба 
ары ен та вац ца на За хад. Ця пер рых-
ту ем да вы пус ку EP (мі ні-аль бом. — 
Аўт.) з анг ла моў ны мі кам па зі цы я мі. 
Акра мя гэ та га, у нас ужо рас пі са ны 
гра фік удзе лаў у му зыч ных фес-
ты ва лях па ўсёй Еў ро пе, пла ну ем 
вы сту піць і ў ЗША. Да рэ чы, на За-
ха дзе аў ды то рыя ла яль ная, і яна 
вель мі доб ра пры мае му зы кан таў з 
Ус ход няй Еў ро пы. Для там тэй шай 
пуб лі кі ў гэ тым ёсць ней кі шарм. Гэ та 
як рэ пер ад куль-не будзь… з Ка рэі! 
Не здар ма ж увесь свет так ска лых-
нуў Gangnamstyle.

Прын цып да мі но…
Два га ды та му Nutekі пе ра еха лі 

ў Мінск. Перш за ўсё, з-за эка на-
міч най вы га ды. На вош та пе ра плоч-
ваць вя лі кія гро шы ў Маск ве, ка лі і 
ў бе ла рус кай ста лі цы так са ма мож-
на ра біць му зы ку, толь кі па больш 
«пры ем ным» цэн ні ку?! За гэ ты час 
хлоп цы двой чы ўдзель ні ча лі ў «Еў-
ра фэс це» — бе ла рус кім ад бо ры на 
«Еў ра ба чан не», але абод ва ра зы 

спы ня лі ся за крок да пе ра мо гі. На 
пы тан не, што пад штурх ну ла ам бі-
цый ны і са ма да стат ко вы гурт паў-
дзель ні чаць у тэ ле шоу, якое ў апош-
нія га ды сла віц ца скан да ла мі і інт ры-
га мі, Мі ша ад каз вае прос та:

— Ба раць ба за аў ды то рыю. 
Кож ны год Еў ра ба чан не гля дзяць 
300 міль ё наў ча ла век. І на ват ка лі б 
пас ля кон кур су на на шу ста рон ку ў 
«Фэй сбу ку» зай шло 100 ты сяч ча-
ла век — гэ та ўжо быў бы вы дат ны 
вы нік. Тут я кі ру ю ся па зі цы яй «Why 
not?» (Ча му не?). Бо пра фе сій на мы 
раз ві ва ем ся па прын цы пе да мі но: 
вы пус ціў сінгл — ад на «да мі нош-
ка», зняў кліп — дру гая, за пі саў 
аль бом — трэ цяя, паў дзель ні чаў у 
«Еў ра ба чан ні» — чац вёр тая і г. д. А 
по тым ад на з іх па дае — і ты рап там 
ба чыш агуль ную кар ці ну. І ра зу ме-
еш, дзе ля ча го ўвесь гэ ты час пра-
ца ваў. Мы не ве да ем, у які мо мант 
і якая «да мі нош ка» ўпад зе, важ на 
прос та іх ста віць. З «Еў ра ба чан-
нем», на жаль, не атры ма ла ся. Ска-
жу шчы ра, бы ло вель мі крыўд на. І не 
за кан крэт ны вы нік, а за сі ту а цыю 
ў цэ лым. Ка лі су ты ка еш ся з па доб-
ным аса біс та, па чы на еш ра зу мець, 
ча му ў Ра сіі бе ла рус кую му зыч ную 
куль ту ру пра цяг ва юць аса цы я ваць 
пе ра важ на з «Пес ня ра мі» і Але сяй. 
Хі ба мы не мо жам ра біць штось ці 
су час нае і якас нае? Мо жам! Толь кі 
ка мусь ці гэ та зу сім не па трэб на…

Не ўпус ціць свой шанц!
Ня даў на тры пес ні гур та вы бра-

лі для са ўндтрэ каў да ра сій ска га 
філь ма «Не рэ аль нае ка хан не». Для 
хлопцаў гэ та быў пер шы па доб ны 
во пыт. Ад нак дэ бю ту ў кі но маг ло б 
і не быць.

— Спе цы яль на для про ма мы зня-
лі кліп. Але рэ жы сёр ска заў, што трэ-
ба зра біць ін шае ві дэа, якое вы ні кае з 
кан вы філь ма. У клі пе га лоў ны ге рой 
філь ма па ві нен быў спа жы ваць ал-
ка голь. Але гэ та су пя рэ чыць на шым 
прын цы пам. Мы не пад трым лі ва ем 
ал ка голь, нар ко ты кі, раз бэ шча насць 
і г. д. Ні ў якой фор ме! І прын цы пы 
мы не па ру ша ем. Пач нём іс ці на кам-
пра мі сы — стра цім са мае га лоў нае. 
Ка ман ду… Ка лі ты ро біш крок у бок 
прын цы паў, але губ ля еш фі нан сы, 
па пу ляр насць, уплыў, ты ні ко лі не 
прай гра еш. А ка лі здрадж ва еш прын-
цы пам дзе ля фі нан саў, па пу ляр нас ці, 
уплы ву, вось та ды ты прай гра еш са-
мую га лоў ную біт ву ў сва ім жыц ці. 
Біт ву з са мім са бой. У вы ні ку гэ тая 
сцэ на бы ла зня та без ал ка го лю.

Але яшчэ больш, чым кі но, Мі шу 
на тхняе ідэя на пі саць кні гу.

— У ёй я ха чу рас ка заць пра наш 
шлях ад Баб руй ска да Нью-Ёр ка (у 
тым, што ўсё ў нас атры ма ец ца, мы 
не су мня ва ем ся). Упэў не ны, што 
на ша гіс то рыя мо жа змя ніць жыц-
цё цэ ла га па ка лен ня. Звы чай ны 
хло пец з рэ гі ё на, узяў шы кні гу ў 
ру кі, ска жа: «Я ма гу гэ так жа! Маё 
жыц цё не аб мя жоў ва ец ца лаў кай 
ля пад' ез да!» І гэ ты твор бу дзе не 
пра тое, што аба вяз ко ва трэ ба ку-
дысь ці з'яз джаць. Га вор ка аб тым, 
што пры звы чай вац ца да па воль най 
плы ні жыц ця — не бяс печ на. Гэ так 
мож на прай сці доў гі шлях, але так 
і не да ве дац ца, на што ты здоль ны. 
Бо ча ла век ра зу мее свой па тэн цы ял 
толь кі та ды, ка лі ўвесь час шу кае 
но выя вы клі кі. А ў нас па-ра ней ша-
му быц цё вы зна чае свя до масць, а 
не на ад ва рот. За ві тай це ў лю бую 
шко лу і за пы тай це ся ў стар ша клас-
ні каў пра іх ма ры. Вы схо пі це ся за 
га ла ву! Пе ра важ ная боль шасць ад-

ка жа: «Скон чыць шко лу, ад ву чыц-
ца ў ка ле джы, па сту піць у ін сты тут, 
улад ка вац ца на пра цу і за раб ляць 
гро шы». І ўсё!.. Ка лісь ці з шас ці му-
зы кан таў толь кі двое па спра ба ва-
лі да сяг нуць боль ша га. Праз тры 
га ды адзін з тых, хто за стаў ся тут, 
прый шоў на мін скі кан цэрт Nutekі 
ў біт ком за бі ты клуб «Рэ ак тар». У 
свой час гэ ты хло пец не ры зык нуў 
па ехаць з на мі ў Маск ву, бо ха цеў 
да ву чыц ца на звар шчы ка. Быў упэў-
не ны, што гэ тая пра фе сія да па мо жа 
яму ў жыц ці знач на больш. Але ка лі 
я ў яго спы таў, ці пра цуе ён ця пер 
звар шчы кам, па чуў у ад каз: «Не. 
І на ўрад ці ка лі-не будзь бу ду…» І, 
ма быць, хтось ці, пра чы таў шы гэ тую 
кні гу, зра зу мее, што гэ та ён — той 
са мы ня сме лы му зы кант, які, мо жа 
быць, губ ляе свой са мы вя лі кі шанц 
у жыц ці.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.
(Заканчэнне. 
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У вас які раз рад па сек се? Ці, мо жа, дан, по яс? Здзіў ле ныя? 
А што тут та ко га, ска жы це мне? У гэ тай спра ве, як і ў спор це, 
так са ма ёсць свае ама та ры і пра фе сі я на лы, ста е ры і спрын-
та ры, чэм пі ё ны і, пра бач це, веч ныя аў тсай да ры. Ёсць тыя, хто 
імк нец ца да рэ кор даў, і тыя, хто дзей ні чае па вя до мым прын-
цы пе, што га лоў нае — не пе ра мо га, а ўдзел. Па мя та е це, не ка лі 
яшчэ са ты рык Жва нец кі вы лу чаў два ві ды бе гу, ха рак тэр ныя 
для са вец ка га ча ла ве ка, — на вы нік і за вы ні кам? За ста ец ца 
толь кі пра га даць сло вы: «О, спорт, ты — свет!» А свет, ён жа 
ў кож на га свой. Вось і ў сек се час та пры клад на гэ так жа. Вя-
до ма ж, вы пра віль на зда га да лі ся, што на ве я ла тэ му на шых 
на тат каў — мі ну лая Алім пі я да. Больш за два тыд ні за пар мы 
ме лі цу доў ную маг чы масць не толь кі фік са ваць рэ кор ды і ад-
зна чаць во лю да пе ра мо гі спарт сме наў, але і ба чыць пры го жыя 
це лы са міх ат ле таў. І хто пас ля гэ та га бу дзе спра чац ца, што 
спорт і секс не ста яць по бач, не ідуць по руч?

Яшчэ як ста яць! Пры га дай це хоць бы вы явы ан тыч ных спарт сме наў 
ці зна ка мі тую скульп ту ру «Дзяў чы на з вяс лом» — у кож на га ча су свае 
ге роі. Га лоў нае, каб не як у анек до це бы ло. Па мя та е це? Жан чы на ка жа 
сяб роў цы: «У мя не муж чы на ў лож ку — са праўд ны звер». «І як ты яго 
на зы ва еш?» — «Сек су аль ны ля ні вец…» 

Шлях у вя лі кі спорт па чы на ец ца ра на, за тое ў «вя лі кім» сек се ёсць 
шан цы за тры мац ца знач на даў жэй. Пры нам сі, як ге роі з чар го ва га 
анек до та. Пры ехаў дзя ду ля ў рай цэнтр да муж чын ска га ўра ча і скар-
дзіц ца: маў ляў, у яго з ба бу ляй толь кі раз на ме сяц атрым лі ва ец ца. 
Док тар здзіў ля ец ца: «Дык вам жа 84 га ды! Гэ та ж вы дат на!» Дзед у 
ад каз: «А май му су се ду 85 га доў! А атрым лі ва ец ца ў яго два ра зы на 
ме сяц!» — «А ад куль вы ве да е це?» — «Дык ён сам ка жа!» — «Ну, дык і 
вы ка жы це тое ж!» Ха ця і ў спор це не ўсё так без най дзей на. Хто па мя тае 
жарт ка ман ды КВЗ БДУ дру го га «зор на га склі кан ня»? Бак сёр-чэм пі ён 
па ве сіў на цвік у раз дзя вал цы свае паль чат кі і сы шоў з вя лі ка га спор ту. 
Вя до мы тэ ні сіст па ве сіў ра кет ку і вый шаў на пен сію. І толь кі плы вец ні як 
не ад важ ва ец ца па кі нуць спорт…

Ка лі ў спор це мо гуць быць як адзі ноч ныя ві ды, так і ка манд ныя, дык 
у сек се адзін у по лі не во ін. Гэ та вы ключ на ка манд ны за ня так (пра шу 
ра зу мець пра віль на: ён і яна!). Праў да, і там, і там пры сут ні чае та кая 
з'я ва, як ле гі я не ры, — тыя, хто лю біць па гу ляць на чу жым по лі. Па мя-
та е це? Вяр та ец ца муж з ка ман дзі роў кі і ад ра зу да ша фы. Ад чы няе 
дзвер цы і ка жа сам са бе: «Ужо коль кі ча су прай шло, як раз вёў ся… А, 
бач ты, рэ флекс за ха ваў ся!» 

Ві до вішч насць пры сут ні чае і там, і там. Толь кі ў спор це яна пры-
цяг вае ста ды ё ны, а ў сек се не па тра буе ліш ніх ва чэй. Спарт сме наў 
пад ба дзёр ва юць ба лель шчы кі, ка ха ным да во дзіц ца раз ліч ваць толь кі 
на пад трым ку ад но ад на го. Да рэ чы, чу лі, што лю дзі ка жуць? Ка лі б 
шах ма тыст кі пад час гуль ні су пра ва джа лі свае ха ды та кі мі ж кры ка мі, 
што і тэ ні сіст кі, гэ та іс тот на павысіла б ува гу да гэ та га ві ду спор ту. На 
вы твор час ці экі пі роў кі і адзен ня для спарт сме наў за ра бі лі вя лі кія гро шы 
шмат лі кія су свет на вя до мыя брэн ды. Пра бед насць тых кам па ній, якія 
вы раб ля юць ніж нюю бя ліз ну для жан чын, чуць так са ма не да во дзі ла ся. 
Як і пра вы твор цаў ла тэкс ных і ін шых вы ра баў…

Спор там, як вя до ма, най перш зай ма юц ца для зда роўя. Секс у гэ тай 
спра ве — так са ма сро дак не апош ні. Што жа да юць пры лёг кім не да-
ма ган ні? «Гар ба та і ма лі на, ло жак і муж чы на!» Як ча сам бы вае, пос-
пе хі (аль бо ня ўда чы) кру жаць га ла ву. Хо чац ца боль ша га або хо чац ца 
рэ ван шу… Так мож на і да до пін гу дай сці ў па го ні за жа да ным. А вось 
тут сі ту а цыя роз ніц ца. Зло віць спарт сме на на ўжы ван ні за ба ро не ных 
прэ па ра таў ан ты до пін га вы ка мі тэт — бы вай, ме даль, бы вай кар' е ра. 
А ў ін тым най сфе ры «до пінг» звы чай на на ват пры зна ча ец ца. Або са мі 
са бе «гуль цы» па ке лі ху шам пан ска га пе рад «спа бор ніц тва мі» наль юць, 
або (што горш) урач пас ля «дыс ква лі фі ка цыі» неш та з ап тэ кі пра пі ша. 
За тое по тым ёсць усе шан цы ад на віц ца, вяр нуц ца ў «вя лі кі секс». Як 
той ка заў, лепш прай граць адзін за езд, чым усю гон ку. Праў да, па га-
лос ка пра праб ле мы ад ноль ка ва не пры ем ная ўсім і ў лю бой сфе ры 
ін та рэ саў — што ў спор це, што ў сек се.

Яшчэ горш, на мой по гляд, ка лі за бы ва ец ца пер ша па чат ко вая мэ-
та — дзе ля ча го ўсё ро біц ца. У вы ні ку пры да па мо зе стэ ро і даў за мест 
рэ льеф най мус ку ла ту ры атрым лі ва юц ца са праўд ныя «бул кі». А секс 
ста но віц ца спор там — прос тым срод кам па паў нен ня аса біс тай «ка-
лек цыі». Да рэ чы, гэ тым гра шаць не толь кі хлоп цы. Да во дзі ла ся чуць і 
пра дзяў чат, якія па ад ных ве да мых толь кі ім пры чы нах ста ві лі пе рад 
са бой «ста ха наў скія пла ны»…

Но ва ўвя дзен ні і змя нен ні. Пра кёр лінг і ске ле тон, па да ец ца, па чу лі 
толь кі ўчо ра, а сён ня гэ тыя ві ды спор ту ста лі алім пій скі мі. Ха ця, маг чы ма, 
гэ та не ўсім па да ба ла ся ці па да ба ец ца. У ін тым най сфе ры пры клад на тая 
ж гіс то рыя: ну, ска жы це, хто чуў ра ней пра мод ныя стрыж кі або та ту і роў кі 
на «са мых» пі кант ных мес цах? А за раз гэ та ўжо ледзь ве не трэнд.

Дрэн ны той сал дат, які не ма рыць стаць мар ша лам. А спарт смен 
імк нец ца да зван ня чэм пі ё на, да ме да ля вы шэй шай про бы. Гэ та для 
яго са мая га лоў ная мэ та, ча сам — уся го жыц ця. У лож ку мы так са ма 
да не ча га імк нём ся. І «ме да лі» тут у кож на га свае: ад прос та га ад чу-
ван ня ра дас ці быц ця да жа дан ня стаць, на прык лад, баць кам або на ват 
ма ці-ге ра і няй.

І яшчэ пра ад но, ба дай, га лоў нае, што аб' яд ноў вае спорт і секс. І ў 
тым, і ў дру гім боль шасць з нас лі чыць ся бе вя лі кі мі знаў ца мі. Хто б 
спра чаў ся…

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

О, СПОРТ, 
ТЫ — СЕКС!

«НА ША ГІС ТО РЫЯ МО ЖА ЗМЯ НІЦЬ 
ЖЫЦ ЦЁ ЦЭ ЛА ГА ПА КА ЛЕН НЯ» 

На прык лад, як бы ло 
ў Баб руй ску? Вы но сіш 
яб лык на ву лі цу 
і пер шае, што ро біш, — 
дзе ліш яго на ўсіх. 
У Маск ве гэ та 
не рэ аль на. Ты мо жаш 
прый сці ў гос ці 
і за стац ца га лод ным.

З «Еў ра ба чан нем», 
на жаль, не атры ма ла ся. 
Ска жу шчы ра, бы ло 
вель мі крыўд на. 
І не за кан крэт ны вы нік, 
а за сі ту а цыю ў цэ лым.

Моця (другі злева) — не толькі адзін з салістаў, але і галоўны стыліст гурта.Моця (другі злева) — не толькі адзін з салістаў, але і галоўны стыліст гурта.


