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НУ? НЮ! АПЛА ЧА НА!
Ад чу ва е це ў па вет ры гэ ты ад мыс ло вы пах вяс ны? Не, я не пра 

на двор'е, тым больш што яно, як па каз вае ця пе раш няе жыц цё, 

яшчэ тое мо жа вы кi нуць! I не пра ка лян дар ныя буд нi: ну пе ра-

жы лi ж мы дзень за днём сё лет нiя «су ро выя ма ра зы», i хто iх 

за ўва жыў?! («Гэ тая вяс на абя цае быць сум най, та му што я за 

зi му не па спе ла па таў сцець, ху дзець не трэ ба, ну дзiць, што 

тоў стая, не трэ ба... Чым ця пер за няц ца ў воль ны час?») Са-

праўд ная вяс на па чы на ец ца не з да ты. Яна на ды хо дзiць у той 

мо мант, ка лi пры го жы пол па чы нае што?.. Пра вiль на, рас пра-

на цца. («Да ра гiя дзяў ча ты, хут ка на ву лi цы ста не зу сiм цёп ла, 

та му хо чац ца, каб вы за ду ма лi ся над тым, што лiф чык — гэ-

та iн стру мент пры гнё ту жан чын, на вя за ны па тры яр ха там».) 

I мы ў даў гу не за ста ём ся: шчод ра ад плач ва ем прад стаў нi цам 

дру гой па ло вы ча ла вец тва сва i мi цёп лы мi по зiр ка мi. Ка жа це, 

апош нiм гэ тае iмк нен не ўлас цi ва круг лы год? («Хо чац ца, каб 

пры го жы муж чы на ў поў ным роск вi це сiл за браў мя не за раз 

з ра бо ты, ад вёз да ся бе, кi нуў на ве лi зар ны ло жак i ска заў: 

«Спi».) Маг чы ма, але ме на вi та цяпер най больш вы раз на да гэ-

та га са ма га па ху вяс ны да лу ча ец ца яшчэ i пах... гро шай. Вось 

апош нiя «звод кi з фран тоў».

Ня даў на лон дан скiя таб ло i ды пi са лi пра Анас та сiю Берцье — маск вiч-

ку, у якой адзiн мiль ён пры хiль нi каў у се цi ве. А яшчэ гру дзi не ве ра год ных 

па ме раў, здым кi якiх да зва ля юць дзяў чы не аплач ваць вi лу ў Ду баi. Ну 

а ча му б не ска рыс тац ца тым, што, як сцвяр джае бло гер ка, да дзе на 

ёй вы ключ на ад пры ро ды?! («— Та та, я ха чу вя лi кую Бар бi! — Дач ка, 

я так са ма! Ма цi не да зва ляе!») Як i ас тат нi мi твор чы мi здоль нас ця мi ў 

вы гля дзе на пi сан ня вер шаў i кар цiн, якiя аў та рка вы стаў ляе на про даж 

у се цi ве. На роў нi з ты мi са мы мi фо та, якiя i пры но сяць най боль шыя 

ды вi дэн ды... За трыс та до ла раў мож на атры маць са мыя «га ра чыя кад-

ры», фо та-вi дэа топ лес i бо нус — се сiю ў бя лiз не, якую па жа дае клi ент. 

(«Ка лi го лы муж чы на вы пад ко ва трап ляе ў жа но чую лаз ню, дзяў ча ты 

ве ра шчаць i па лi ва юць та го кiп нем. А ка лi аго ле ная жан чы на апы нец-

ца ў муж чын скай — усе яе на вед валь нi кi бу дуць вель мi га лант ныя, 

доб ра зыч лi выя i гас цiн ныя. Гэ та яшчэ раз да каз вае, што ў му жы коў 

даб рэй шыя сэр цы».) Дзяў чы на на ват яшчэ i па крыў дзi ла ся на ра сiй скiя 

СМI праз сваю асаб лi васць. «У мя не па мер гру дзей 34К — бры тан скi. 

На шы жур на лiс ты пе ра кла лi, што гэ та як 11-ы. Ня пра вiль на. Уво гу ле 

та ко га рус ка га па ме ру не iс нуе, але ка лi лi чыць як трэ ба, дык бу дзе 

15-ы! Гру дзi са праўд ныя!» («— Ах, люс тэ рач ка, ска жы, ды ўсю праў ду 

да ла жы. Цi я ёсць за ўсiх мi лей шай, i ру мя най, i бя лей шай? — Ну, ты 

са мая ду хоў на ба га тая. Па куль усё».) Бы ло за што сва рыц ца: Анас та сiя 

Берцье — са мая ба га тая з рус кiх дзяў чат, хто за раб ляе та кiм чы нам. («Я 

не ма гу зра зу мець: ня ўжо ў 2020 го дзе нех та яшчэ пра цуе на дзядзь-

ку? Па шы рай це рам кi, вы ходзь це з зо ны кам фор ту, бя ры це прык лад з 

мя не! Пра цуй це на цёт ку».)

Кен дал Джэ нер, ма лод шая сяст-

ра Кiм Кар даш' ян, з'яў ля ец ца са май 

вы со ка аплат най ма дэл лю пла не ты: 

24-га до вая дзяў чы на атрым лi вае па 

30 мiль ё наў до ла раў у год. Ня даў на 

яна пра дэ ман стра ва ла, за што ёй 

пла цяць ша лё ныя гро шы: па хва лi-

ла ся шы коў най фi гу рай у ад кры тым 

бi кi нi. («— Ле нач ка, што ты пра сi ла ў 

Дзе да Ма ро за? — Нi чо га... Лепш я 

сва во лiць бу ду!») Ну, як у ад кры тым? 

Ку паль нiк прак тыч на не па кi дае пра-

сто ры для фан та зii, за тое за бяс печ-

вае вы дат ны за гар (i, трэ ба мер ка-

ваць, но выя па ступ лен нi на ра ху нак): 

мi нi я цюр ны лiф амаль без шле ек цал-

кам дэ ман струе гру дзi «зор кi», а нiж-

няя част ка на та ню сень кiх ля мач ках 

амаль вы хо дзiць за ме жы пры стой-

нас цi. («— Мож на мне пры ме раць 

тую су кен ку на вiт ры не? — Ка неш не. Толь кi на вiт ры не не трэ ба, у нас 

ёсць пры ме рач ныя».) Цi трэ ба ка заць, што здым кi не па кi ну лi нi ко га раў-

на душ ным. («Та та, та та, а рас ка жы мне, што та бе сён ня снi ла ся? Эх... 

сы нок, сы нок... та бе да та кiх сноў яшчэ спаць ды спаць!»)

Ну, а як вам та кая гiс то рыя, што ад бы ла ся на пя рэ дад нi вяс ны: 

37-га до вая экс-са лiст ка гру пы «ВIА Гра» Ган на Се да ко ва вы кла ла ў се цi ве 

фо та без (пра бач це) тру соў i аб вяс цi ла пра сваю чац вёр тую ця жар насць. 

(«Вы клi кай це па жар ных, та му што я — агонь!») У апi сан нi да здым ка 

спя вач ка вы ра шы ла па раз ва жаць пра до гляд це ла. «Быць дзяў чын кай 

скла да на, а яшчэ скла да ней — ма май», — на пi са ла яна. А якая тут су вязь 

з ад сут нас цю нiж няй бя лiз ны, хто-не будзь зра зу меў? («— Лю ся, вы ўся 

та кая пад цяг ну тая, гра цы ёз ная... Як вам гэ та ўда ец ца? — Я зай ма ю ся 

на род ны мi тан ца мi. — Як цi ка ва! А якi мi? — Стрып ты зам. — А... хi ба гэ та 

на род ныя тан цы? — Ну, не ве даю... На ро ду па да ба ец ца...»)

I на пры кан цы... 19-га до вая жы хар ка Но ва сi бiр ска Анас та сiя Ма ка ра-

ва апуб лi ка ва ла ў сац сет ках не звы чай ную аб' яву: «Ад праў лю iн тым ныя 

фо та за да па мо гу пры тул ку для жы вёл! Я ву чу ся ў iн сты ту це i пад пра-

цоў ваю мед сяст рой, гро шай i ча су ка та стра фiч на не ха пае. Але я вель мi 

ха чу да па ма гаць жы вё лам, так са ма як да па ма гаю лю дзям». Дзяў чы на 

га то ва ад пра вiць iн тым нае фо та лю бо му паў на лет ня му, якi пе ра вя дзе 

на ра ху нак пры тул ку хоць сто руб лёў. «У мя не да стат ко ва сек су аль най 

энер гii, i я яе та кiм чы нам ма гу рэа лi за ваць, мне па да ба ец ца, ка лi лю дзi 

ацэнь ва юць маю пры га жосць, для мя не гэ та не траў ма, а маг чы масць 

са ма рэа лi за цыi». Што ска заць... I не ўхва ля ю чы, i не асу джа ю чы... 

Хо чац ца ве рыць, што ў гэ тым вы пад ку шчы рас цi больш, чым ка рыс лi-

вас цi... («Ева бы ла пер шай жан чы най, якая ска за ла: «Мне ня ма ча го 

на дзець!», i бы ла адзi най, якая га ва ры ла чыс тую праў ду».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(За кан чэн не. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Та лент i мэ та на кi ра ва насць не пры му сi лi доў га ча-

каць i аку ну лi ар тыс таў з га ла вой у свет фа на таў i гаст-

ро ляў. Сла ва i пос пех не ад пус ка юць гру пу i па сён няш нi 

дзень. Пры хiль нi кi з та кiм жа за да валь нен нем хо дзяць 

на iх кан цэр ты i пад пя ва юць усiм вя до мыя пес нi. Iлья 

апа вя дае, што ўжо пят нац цаць га доў амаль кож ны свой 

кан цэрт яны па чы на юць з пес нi «Дзяў ча ты па ка ха лi не 

мя не». Ну а вi зiт най карт кай, на дум ку слу ха чоў, з'яў-

ля ец ца сла ву ты ў свой час хiт «Ха лi-га лi».

— Ця пер ужо спа кой на стаў лю ся да вы ступ лен няў. 

Вя до ма, ка лi гэ та не маш таб ныя ме ра пры ем ствы — 

на та кiх на ват больш во пыт ныя ар тыс ты нер ву юц ца. 

Да пры кла ду, мi ну лым ле там вы сту па лi на за крыц цi 

II Еў ра пей скiх гуль няў. Ка лi вы пад ко ва вый шаў на 

тры бу ну ста ды ё на i ўба чыў, дзе трэ ба бу дзе спя ваць, 

мя не па ча ло ка ла цiць. Але гэ та бы ло кру та! Бо не 

кож ны дзень та кое ад бы ва ец ца. А ў рэ жы ме звы-

чай ных кан цэр таў я спа кой ны, люб лю па га ва рыць 

з аў ды то ры яй па мiж пес ня мi. Ад хлоп цаў час та чую: 

«Ты ка лi хо чаш па ез дзiць са стэн да пам, ез дзi з iм 

асоб на ад нас». А я так не ма гу, люб лю су мя шчаць 

гэ тыя дзве сфе ры, — усмi ха ец ца Iлья.

За шмат га до вую кар' е ру, вя до ма ж, не абы шло ся 

без ка зу саў. Роз ныя тэх нiч ныя не па лад кi, ар га нi за-

цый ныя не дак лад нас цi — толь кi ма лая част ка та го, 

з чым да вя ло ся су тык нуц ца му зы кан там.

— Скла да ных сi ту а цый, якiя па тра ба ва лi не ад клад-

на га ра шэн ня, у пра фе сiй най дзей нас цi бы ло са праў-

ды вель мi шмат. Ска жам, ле тась па еха лi на дзень 

го ра да. Нас вель мi клас на пры ня лi, i ка лi мы па цi ка вi-

лi ся пра тэх нiч ны ас пект, ар га нi за та ры за пэў нi лi, што 

ўсё доб ра i пе рад на шым вы ступ лен нем яны зро бяць 

са ўндчэк. Па ве ры лi, рас сла бi лi ся, а ка лi прый шлi на 

пля цоў ку, бы лi ў шо ку! На сцэ не — нi вод на га шну ра. 

А мы ж спя ва ем толь кi з жы вым гу кам, доб рая апа ра-

ту ра ады гры вае для нас важ ную ро лю. А тут яна ўво гу-

ле ад сут нi ча ла! Толь кi дзя ку ю чы на ша му гу ка рэ жы сё-

ру i цяр пен ню гур та ўда ло ся раз ру лiць сi ту а цыю.

Што да ты чыц ца роз ных за ба бо наў i роз ных за ба рон, 

то ад iх я даў но ад мо вiў ся. Адзi нае, што мя не мо жа тро хi 

вы бiць з ка ля i ны, гэ та ка лi пад час вы ступ лен няў ста-

рон нiя лю дзi за ла зяць на сцэ ну i пе ра шка джа юць нам 

вы кон ваць сваю ра бо ту. Для ама та раў па доб най ува гi 

i спе ваў у мiк ра фон я на ват пры ду маў асоб ны кан цэрт-

ны ну мар, у якiм мы спе цы яль на вы клi ка ем гле да чоў 

i ар га нi зу ем ка ра о ке. Я вель мi люб лю сваю пуб лi ку, з 

усi мi заў сё ды фа та гра фу ю ся, ка му нi кую, для мя не гэ та 

не праб ле ма. Але сцэ на — пра сто ра, дзе я зна хо джу ся 

ў ста не паў тран су, — дзе лiц ца са лiст гур та.

Як ужо ка за лi, твор чае жыц цё «Леп ры кон саў» з 

га да мi не ста ла менш ак тыў ным. Сён ня яны вы сту-

па юць на юбi леi, заўт ра на вя сел лi, а пас ля заўт ра ў 

Па ла цы спор ту. Хлоп цы час та гаст ра лю юць з гру пай 

«Ру кi ўверх» у якас цi спе цы яль ных гас цей, за ра д-

жа ю чы пуб лi ку па зi ты вам i энер гi яй.

— Ве да е це, а спа чат ку ў нас ма ла хто ве рыў. На ват 

ма ма сур' ёз на не ўспры ма ла маё за хап лен не да та го 

мо ман ту, па куль я не атры маў пер шы га на рар. Ужо 

не па мя таю, дзе мы вы сту па лi, але я та ды за ра бiў 

300 до ла раў. На той час гэ та бы ла вель мi вя лi кая су-

ма. I перш за ўсё я пай шоў i ку пiў ма ме аў та ма тыч ную 

праль ную ма шы ну. Яна ачму рэ ла, та му што ў нас нi ко лi 

та ко га не бы ло... Гэ та ж бы лi 1990-я га ды... Па мя таю, 

каб са браць аб ста ля ван не для рэ пе ты цый, па ло ву 

Мiн ска аб' яз джаў. Ця гаў на трам ва ях мiк шар ныя пуль-

ты. Пер шая ўдар ная ўста ноў ка бы ла на огул са ма роб-

ная з ар гшкла, ней кi май стар-ла май стар зра бiў, а я ў 

яго ку пiў. Але ўсе цяж кас цi на ма iм твор чым шля ху 

цал кам апраў да лi ся бе, — кан ста туе му зы кант.

Акра мя та го, што Iлья Мiць ко з'яў ля ец ца са лiс-

там гур та «Леп ры кон сы», ён спра ба ваў ся бе ў якас цi 

вя ду ча га ра нiш няй пра гра мы на му зыч ным ка на ле 

ўкра iн ска га тэ ле ба чан ня. Ту ды тра пiў цал кам вы пад-

ко ва. Ка ман да КВЗ БДУ ўвя ла тра ды цыю для сва iх 

вы ступ лен няў кож нае пры вi тан не за вяр шаць но вай 

пес няй «Леп ры кон саў». Дзя ку ю чы гэ та му Iлья па зна-

ё мiў ся з удзель нi ка мi i вы ра шыў па ехаць пад тры маць 

iх на фес ты валь КВЗ у Со чы. На ўва хо дзе су стрэў ся з 

Мi ка ла ем Па хан ком, якi рас ка заў на ша му ге рою пра 

сваю сту дыю гу ка за пi су ў Кi е ве. Ну а да лей, як ка жа 

сам ва ка лiст, «быў сiн тэз шан ца ван ня, зна ём ства з 

доб ры мi людзь мi i ха рыз мы».

— Што да май го жыц ця, то ў пер шую чар гу я та та 

двух сы ноў, а по тым ужо ар тыст. Ду маю, для лю бо га 

ча ла ве ка сям'я — най вы шэй ная каш тоў насць. Вось 

жыў ты без дзя цей, быў са ма ўлю бё ным эга iс там, i тут 

з'яў ля ец ца ча ла ве чак, дзе ля яко га ты га то вы цал кам 

ся бе змя нiць. Лi чу — гэ та трэ ба пе ра жыць усiм i кож-

на му. Ка лi мае дзет кi бы лi ма лень кiя i iм па тра ба ва-

ла ся шмат ува гi, быў з сям' ёй прак тыч на ўвесь час. 

Ця пер ужо хлап чу кi пад рас та юць, i мне ста но вiц ца 

пра сцей. Я на ват вы пра ца ваў ад мыс ло вую стра тэ гiю 

па iх вы ха ван нi — поў ная сва бо да вы ба ру. Вя до ма, 

дзесь цi ка рэк тую iх ра шэн нi, раю, але рас па ра джац ца 

лё сам нi ко лi не бу ду. Ця пер яны ў мя не хо чуць стаць 

бло ге ра мi, зды ма юць вi дэа ў ТikТоk. Ра зу мею, што 

па куль гэ та больш за ба ва, i тлу ма чу, на коль кi цяж кая 

та кая пра фе сiя. А ка лi ёсць воль ная ад усiх аба вяз каў 

хвi лiн ка, то з за да валь нен нем асвой ваю снаў борд. 

Акра мя та го, у мя не ёсць яшчэ свая гу ка за пiс валь ная 

сту дыя. Гэ та мая твор чая май стэр ня. Я як са праўд ны 

муж чы на люб лю, каб усё не аб ход нае бы ло пад ру кой. 

Да та го ж гэ та доб ры спо саб ап ты мi за цыi рас хо даў.

Быць за сна валь нi кам ка лек ты ву — ве лi зар ная 

пра ца. За час iс на ван ня «Леп ры кон саў» склад мя-

няў ся i па паў ня ўся но вы мi «бай ца мi» не каль кi ра зоў. 

Ня змен ны мi ўдзель нi ка мi за ста юц ца наш ге рой Iлья 

Мiць ко i акар дэ а нiст Ула дзi мiр Фе да рук. Усiх удзель-

нi каў аб' яд ноў ва юць лю боў да му зы кi i iмк нен не па-

дзя лiц ца па зi ты вам са сва i мi слу ха ча мi.

— Я вель мi люб лю гаст ро лi па роз ных га ра дах, а 

яшчэ лепш па кра i нах! На прык лад, ка лi мы ля цiм на 

кан цэрт у цёп лыя клi ма тыч ныя ўмо вы, а да вы ступ лен-

ня да да ец ца пяць вы хад ных «пры чэ пам» — гэ та вы-

дат на! На жаль, та кое бы вае за се зон не каль кi ра зоў, 

та му заў сё ды, ка лi мне тэ ле фа на ва лi i ка за лi «Па ля цiм 

на Кiпр?» або «Па ля цiм у Iс па нiю?», ад ра зу пляс каў 

у лад кi i га ва рыў «О, доб ра, я ўжо га то вы! Я га то вы! 

Па ля це лi». (Смя ец ца). Мне па да ба ец ца вы сту паць 

там, дзе яшчэ нi ко лi не быў. Люб лю зна ё мiць лю дзей 

роз ных на цы я наль нас цяў з на шай твор час цю, — дзе-

лiц ца Iлья. — Ка лi лю дзi спя ва юць мае кам па зi цыi, гэ та 

зна чыць, што пес ня жы ве, што яе яшчэ па мя та юць. 

Заў сё ды це шу ся, ка лi да сы ла юць вi дэа ка ве раў на iх. 

I гэ та клас на! Спя вай це больш ма iх пе сень, для гэ та га 

iх i скла даю! I на огул, вель мi спа дзя ю ся, што на ват ка лi 

прой дзе шмат-шмат га доў, «Леп ры кон сы» не знiк нуць, 

i ма ла дое па ка лен не пра цяг не на шу спра ву. А па куль 

у нас ёсць сi лы, за пал i энер гiя, мы бу дзем вы кон ваць 

«Ха лi-га лi» i ў сем дзе сят га доў!

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.

Фо та да дзе на ге ро ем.

«Бу ду спя ваць «Ха лi-га лi» 
i ў сем дзе сят!»


