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«ЖЫЦ ЦЁ ПА ВІН НА БЫЦЬ
НА КАНТ РАС ЦЕ» 

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

Сён ня Са ша Нэ ма — ужо са ма-
стой ны і вя до мы як у Бе ла ру сі, так і 
за яе ме жа мі, ар тыст. На яго ра хун ку 
пяць аль бо маў, клі пы, удзе лы ў кон-
кур сах і ўзна га ро ды. На ват рэ кор-
ды. Ле тась ён з ка ман дай зла дзіў тур 
па га ра дах Бе ла ру сі пра цяг лас цю ў 
35 дзён. І ўста на віў рэ корд Еў ра зіі ў 
на мі на цыі «Са мы пра цяг лы бес пе ра-
пын ны гаст роль ны тур».

«Я, шчы ра ка жу чы, не ад чуў эй-
фа рыі, ка лі мне ўру чы лі сер ты фі кат. 
Эй фа рыя бы ла, ка лі я пра спя ваў 
апош нюю пес ню на за вяр шаль ным 
кан цэр це», — так апіс вае ён сваё да-
сяг нен не. І ве рыць: яно не апош няе.

«У дзя цін стве
я ха ваў ся ў ша фе…» 

…Са ша спявае пры сут ным пес ню 
Гле ба Са мой ла ва, на му зы цы яко га 
вы рас. На сцэ не ён «свой хло пец», 
які імк нец ца да рыць пуб лі цы па зі тыў, 
а ў жыц ці спа кой ны і, як сам за ўва-
жае, ку ды больш сціп лы. «У пес ні 
ўся го два акор ды, але, ка лі вы пра-
нік ні це ся глы бі нёй, сха ва най у ёй, то 
змо жа це зра зу мець, у якім ста не я 
да во лі час та зна хо джу ся», — ка жа 
ар тыст, і ў яго го ла се чу ец ца ці то 
стом ле насць, ці то хва ля ван не.

Ён лю біць ноч і лі чыць, што вель-
мі важ на не губ ляць здоль насць па-
зна ваць свой унут ра ны свет, бо там 
ня зве да ныя глы бі ні. Ка лі вы па да юць 
сва бод ныя хві лі ны, то Аляк сандр не 
губ ляе іх мар на: пра во дзіць час з 
сям' ёй, ад па чы вае.

«Люб лю ад па чы нак у бе ла рус кай 
вёс цы, а вось на за меж ных ку рор-
тах больш за тры дні ад па чы ваць не 
ма гу: пра чы на ец ца ця га да пра цы». 
А так са ма і да спор ту… «У дзя цін-
стве ма рыў быць пуб ліч ным ча ла ве-
кам. Ду маў, ста ну аль бо фут ба ліс-
там, аль бо спе ва ком. Вель мі люб лю 
спорт. Зі мой раз на ты дзень у мя не 
трэ ні роў кі па фут бо ле, а ле там пра-
беж кі на ста ды ё не. Фі зіч ная на груз ка 
дае мне маг чы масць раз ня во ліц ца». 
Ад чу ван не шчас ця пас ля спарт за лы 
Са ша па раў ноў вае з за да во ле нас-

цю пас ля кан цэр таў, ка лі вы клад-
ва ец ца на столь кі, што ка шу ля ста-
но віц ца мок рай. Яшчэ за хап ля ец ца 
гуль нёй у біль ярд і спе ва мі ў ка ра о ке. 
«Мая лю бі мая пес ня ў ка ра о ке-клу-
бах — «За ко ле бал ты» «Дыс ка тэ кі 
Ава рыі», — дзе ліц ца ар тыст. — Там 
скла да ны рэ чы та тыў, які вы кон ва юць 
ча ты ры ча ла ве кі ў ары гі на ле, та му 
мно гія на ват здзіў ля юц ца, як мне 
ха пае ды хан ня, каб ад на му яе спя-
ваць». З за да валь нен нем ён дзе ліц-
ца і сва і мі пес ня мі з ін шы мі. Пла нуе 
на ват ства рыць па кет кам па зі цый і 
ра за слаць па клу бах: маў ляў, ня хай 
спя ва юць тыя, ка му па да ба ец ца яго 
твор часць.

«Мой плыт, зві ты 
з пе сень і слоў…» 

Ця пер Са ша пра цуе над ча тыр-
ма аран жы роў ка мі для дзя цей, якія 
збі ра юц ца ўдзель ні чаць у ад бо ры на 
«Еў ра ба чан не». Ён су праць фа наг-
ра мы і твор ча га бес па рад ку, на ват 
на пра цоў ным ста ле. Ім пра ві зуе на 
кан цэр тах і жар туе з гле да ча мі пас-
ля іх.

Для з'яў лен ня но вай ме ло дыі да-
стат ко ва прос та не дзе «зла віць» 
пэў ны рытм — і вось ужо ва ўяў лен-
ні на ра джа ец ца яе «ма лю нак». За 
аран жы роў ка мі мо жа на огул пра-

во дзіць су ткі. Не абы хо дзіц ца і без 
кры зі саў… «Я вя лі кі пры хіль нік Гле ба 
Са мой ла ва і гру пы «Ага та Крыс ці», 
што до сыць сур' ёз на паў плы ва ла на 
маю па да чу ма тэ ры я лу. Пас ля пра-
слу хоў ван ня іх му зы кі я гля джу на 
свет з ра зу мен нем, што не та кі ўжо 
ён страш ны і змроч ны. Жыц цё па він-
на быць на кант рас це. І ў мя не яно 
заў сё ды та кое. Я ўвесь час зма га ю ся 
сам з са бою».

Пэў на, ба раць ба дае свой вы нік, 
бо твор часць пры но сіць не толь кі за-
да валь нен не, але і да ход. «Я ез джу 
на доб рым аў та ма бі лі, і трох па ко яў 
мне па куль ха пае… У лю бой пра фе-
сіі ёсць ста ноў чае і ад моў нае, і мне, 
як лю бо му ча ла ве ку, ча сам не ха пае 
ад асоб ле нас ці, ка лі хо чац ца прос та 
па быць з род ны мі. Але ўсё ж я не 
на столь кі пуб ліч ны ча ла век, каб да-
ка раць ся бе за гэ та, і не га ню ся асаб-
лі ва за сла вай. Люб лю пі саць пес ні і 
ра ду ю ся, што твор часць раз ві ва ец ца 
ад на ча со ва з па пу ляр нас цю, і ёсць 
ка ман да лю дзей, якія да па ма га юць 
не губ ляць уз роў ню», — раз ва жае 
аб сла ве Са ша.

І ён мае ра цыю, бо час та гуч ныя 
ўзлё ты вя дуць да ба лю ча га па дзен-
ня. А гуч ная па пу ляр насць ро біць 
лю дзей за леж ны мі ад аб ста він, ка лі 
ча ла век амаль пе ра стае на ле жаць 
са бе…

«Та кі ад важ ны…
Я бу ду кімсь ці 
больш…» 

…Га дзін нік ад ліч вае вось ужо дру-
гую га дзі ну су стрэ чы з ар тыс там, і, 
як во дзіц ца, да хо дзіць чар га да пы-
тан няў пра да лей шыя пла ны. І ста-
но віц ца зра зу ме ла, што ён бу дзе да 
апош ня га зай мац ца лю бі май спра-
вай, каб за бяс пе чыць сваю сям'ю. 
«Я вель мі сен ты мен таль ны баць ка. 
Без умоў на, пе ра жы ваю за бу ду чы-
ню сва іх дзя цей і ха чу зра біць усё 
ад мя не за леж нае, каб да па маг чы 
ма ім дзяў чат кам упэў не на ўвай сці ў 
да рос лае жыц цё. Я не ідэа льны, але 
ра зу мею, што па ві нен быць пры кла-
дам для іх», — ска жа паз ней Са ша 
мне ў аса біс тай раз мо ве. І хо чац ца 
ве рыць ра зам з ім у ма ру — па бу-
да ваць свой дом. І ад па да юць усе 
су мнен ні, быц цам у яго мо жа неш-
та не атры мац ца. Бо «ня ма больш 
каш тоў най ве ры, чым сва іх у ця бе. 
Прый дзі ты пер шым ці апош нім…» 
На раз ві тан не ўсміх ну ся: «Абя цаю: я 
сю ды яшчэ вяр ну ся»…

Але на ДРАП КО.«Ар кестр даў мне ўсё, 
але я ішоў у страі. Ка лі 
прый шло ра зу мен не, 
што я прос та він цік, які ледзь 
тры ма ец ца, то вы ра шыў 
сам «ад кру ціц ца».

«Люб лю ад па чы нак 
у бе ла рус кай вёс цы, а вось 
на за меж ных ку рор тах больш 
за тры дні ад па чы ваць 
не ма гу: пра чы на ец ца ця га 
да пра цы».

SEX-БА ЛЯ СЫSEX-БА ЛЯ СЫ

Праў да, сцвяр джа ец ца, што ўсе во пы ты, як звы чай на, пра во дзі лі ся на 
мы шах. У гэ тым нас спра бу юць пе ра ка наць са мыя ра зум ныя лю дзі, якія 
да ка за лі, што ад сек су ра зум не юць! Мож на па ду маць, да до му «хал тур-
ку» ні хто не браў… Па мя та е це, як у анек до це? «Яшчэ са ста ра жыт на сці 
так па вя ло ся, што ўсе вы най дзе ныя зёл кі ле ка ры вы пра боў ва лі най перш 
на са бе. Та му не дзі ва, што за раз па ло ва су час ных ле каў — на спір це». 
Праў да, з гэ тым ро зу мам у лож ку мо гуць быць і зу сім про ці лег лыя сі ту-
а цыі. На прык лад, як у ін шым жар це — пра тое, чым не бяс печ ны секс з 
на стаў ні цай па чат ко вых кла саў. Ёсць ры зы ка, што ад яе мож на па чуць 
на ступ нае: «Не спя шай ся… Ра бі ўсё вы раз на і дак лад на, як уме еш… 
Ты спра віш ся, я ж ба чу, што ты пад рых та ваў ся… Доб ра, доб ра… Не 
гор бі ся… Усё, за кон чы лі! Ча ты ры ба лы…» Але мы шы — дык мы шы… У 
вя до мым ка ме дый ным се ры я ле «Ін тэр ны», пом ніц ца, док тар Бы каў так 
на зы ваў га лоў на га ўра ча баль ні цы На стас сю Кі се гач — Мыш ка мая…

Ка лі са праўд ных пад до след ных звяр коў са джа лі на га лод ны «секс па-
ёк», іх ін тэ лект хут ка зні жаў ся. Зу сім як у лю дзей. Ка лі дум кі толь кі пра 
«гэ та», які там на строй і жа дан не пра ца ваць, ра да вац ца жыц цю? За ўва жа-
лі, што, ка лі ча ла век пэў ны час па во дзіць ся бе не вель мі адэ кват на — «кі-
да ец ца» без пры чы ны на ін шых, злу ец ца і ха міць — на ва коль ныя між во лі 
па чы на юць пе ра гля дац ца: маў ляў, ве да ем, у чым твая праб ле ма…

Ад нак не аб ход на па мя таць: ка лі ча ла век ра зум ны, гэ та зу сім не 
азна чае, што ў яго жыц ці та го «за да валь нен ня» за над та. А мо жа, гэ-
та — ад муд рас ці? Зноў жа анек дот у тэ му. Не дзе ў акі я не па цяр пеў ка-
раб лек ру шэн не лай нер. Так ста ла ся, што па са жы ры-жан чы ны па тра пі лі 
на адзін вост раў, а па са жы ры-муж чы ны — на дру гі по бач. 20-га до вы 
хло пец пер шым за ўва жыў, дзе зна хо дзяц ца жан чы ны. «Гай да ўплаў! 
Праз паў га дзі ны бу дзем на мес цы!» 40-га до вы муж чы на, аца ніў шы сі-
ту а цыю, пра па на ваў: «Ча го спя шац ца? Я за ўва жыў тут бяр вен ні, дош кі. 
За раз ра зам па бу ду ем плыт і праз тры га дзі ны ўсе бу дзем на су сед нім 
вост ра ве». А 60-га до вы пад нёс да лонь да ва чэй, зір нуў на той вост раў 

і ска заў: «А мне і ад сюль усё ві даць…» Але вер нем ся да тэ мы. На ву-
коў цы ка жуць пра зва рот нае: адо ра ныя пад лет кі, як пра ві ла, ад ста юць 
ад сва іх ра вес ні каў, ка лі гэ та да ты чыц ца па ла во га вы спя ван ня. Ін шыя 
аме ры кан скія ву чо ныя два га ды та му вы свет лі лі, што чым ак тыў ней 
дзі ця пры му шае пра ца ваць сваю па мяць, тым паз ней у боль шас ці сва-
ёй зда ра ец ца той са мы «пер шы раз». Ха ця пра тое, што толь кі ня даў на 
адкры лі аме ры кан цы, у нас на ват дзе ці даў но ве да лі. «Мне ча ты ры га ды. 
А та бе коль кі?» — «Не ве даю…» — «А ты дзяў ча та мі ці ка віш ся?» — 
«Не…» — «Зна чыць, тры!» 

Але не трэ ба ду маць, па пя рэдж ва юць на ву коў цы, што та кім лёг кім і 
пры ем ным спо са бам (у сэн се, за ня тка мі сек сам) мож на па вы сіць свой 
ін тэ лект. Маў ляў, ма ла прос та так вы ра біць но выя маз га выя клет кі, трэ ба 
яшчэ здо лець за ха ваць іх. Кніж кі там роз ныя, на прык лад, чы таць. Не-не, 
«Ка ма сут ра» на ўрад ці па ды дзе: там тэкс ту ма ла, лі та ры фак тыч на толь-
кі ў наз ве. На пруж ваць не чым маз гі не аб ход на, зай маць іх спра вай. Хо бі, 
мас тац твам якім. Па мя та е це анек дот? Ад ной чы кап рыз ная прын цэ са 
па жа да ла ўба чыць у сва ім лож ку Аляк санд ра Ма ке дон ска га. Як так, ён 
жа даў но па мёр? «Ха чу і ўсё!» Што ра біць, рас ста ра ўся цярп лі вы баць ка-
ка роль: з'я віў ся та кі гіс та рыч ны пер са наж. Але да лей — бо лей. Па жа да ла 
прын цэ са су стрэц ца на па чат ку з егі пец кім фа ра о нам, по тым — з кі тай-
скім ім пе ра та рам. Усе па бы ва лі ў яе аль ко ве. Але прын цэ са ха ця і бы ла 
кап рыз ная, ды не дур ні ца: за ўва жы ла, што пад гры мам ва ўсіх вы пад ках 
ха ва ец ца адзін і той жа ча ла век — ка ра леў скі бла зан. І за па тра ба ва ла 
ўжо яго са мо га — сва ёй улас най пер со най. Але ўзма ліў ся бла зан, кі нуў-
ся на ка ле ні: маў ляў, ні чо га ў нас, прын цэ са, не атры ма ец ца. «Пры чы на 
прос тая. Я — ім па тэнт…» Анек дот за кан чва ец ца та кі мі сло ва мі: «Дык 
да вай це ж вы п'ем за вя лі кую сі лу мас тац тва пе ра ўва саб лен ня!» 

…Ка лі за кан чва ец ца зі ма, у ней кі мо мант ты ра зу ме еш, што ўвесь 
гэ ты час быў у свое асаб лі вым ана бі ё зе. Дом — пра ца, пра ца — дом, 
цём ныя ран кі, та кія ж ве ча ры… А ка лі ў па вет ры па чы нае ад чу вац ца 
вяс на, ка лі пад аў жа ец ца свет ла вы дзень, ты рап там ні бы абу джа еш ся. 
Хо чац ца яр кіх фар баў, све жых эмо цый. Ты ра зу ме еш, што ні бы ра зум-
не еш пас ля доў га га зі мо ва га сну. Па да ва ла ся б, ад на ліш няя лі та ра ў 
сло ве, а як змя ня ец ца сэнс!.. І ро зу му да да ец ца…

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

НЯ МА СЕК СУ —
НЯ МА РО ЗУ МУ?

Ні для ка го не сак рэт, што секс, гэ так жа, як і лю бы ін шы від 
фі зіч най ак тыў нас ці (як раз пра спорт пі саў у мі ну лы раз, па-
мя та е це?), спаль вае ка ло рыі. Доб ры «гэ ты» за ня так і ў якас ці 
ба раць бы са стрэ са мі — так са ма ву чо ныя му жы да ка за лі. Але 
на ву коў цы не бы лі б на ву коў ца мі, каб спы ні лі ся — хто б спра-
чаў ся, у та кім пы тан ні гэ та зра біць цяж ка! — на да сяг ну тым. 
Ця пер іх да сле да ван ні зай шлі яшчэ да лей: на па чат ку нем цы, 
а за імі аме ры кан цы вы сту пі лі са сцвяр джэн нем, што рэ гу ляр-
ныя за ня ткі сек сам да па ма га юць лю дзям... па ра зум нець. Та кое 
ж ста ноў чае мер ка ван не па гэ тым пы тан ні бы ло ў паўд нё ва -
к арэй скіх на ву коў цаў: так са ма не змаг лі ўстры мац ца, да лу чы-
лі ся. Яны, праў да, на зі ра лі ўжо за па жы лы мі па ра мі, якія вя лі 
ак тыў нае сек су аль нае жыц цё. Тлу ма чэн не фе но ме на між тым 
да во лі прос тае: пад час сек су мозг уз моц не на за бяс печ ва ец ца 
кіс ла ро дам, што са дзей ні чае та ко му ж уз моц не на му рос ту но-
вых ней ро наў. У кан чат ко вым вы ні ку гэ та пры во дзіць да па ве-
лі чэн ня аб' ёму моз га і ў цэ лым да па вы шэн ня ін тэ ле кту.

За ўва жа лі, што, ка лі 
ча ла век пэў ны час 
па во дзіць ся бе не 
вель мі адэ кват на — 
«кі да ец ца» без 
пры чы ны на ін шых, 
злу ец ца і ха міць — 
на ва коль ныя 
між во лі па чы на юць 
пе ра гля дац ца: 
маў ляў, ве да ем, 
у чым твая 
праб ле ма…
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