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ДА КА ЖЫ, 
ШТО КА ХА ЕШ!

Ві таю, ша ноў нае спа дар ства, у мя не чар го вая на ві на! Зноў 
па ра да ва лі ня ўрымс лі выя на ву коў цы! На гэ ты раз здзі ві лі 
япон скія рас пра цоў шчы кі, якія пры ду ма лі бюст галь тар з за-
шпіль кай, што аў та ма тыч на рас шпі ляец ца ў тым вы пад ку, ка лі 
жан чы на ад чу вае... са праўд нае ка хан не. Вось так! Кам плект 
скла да ец ца з улас на ста ні ка з сэн сар ны мі дат чы ка мі і за шпіль-
кі, якая рэ агуе на па чуц ці, а так са ма пра гра май для смарт фо на, 
якая і вы зна чае, рас шпі ляц ца бюст галь та ру ці не. Ста нік звяз-
ва ец ца са смарт фо нам праз BІuetooth. Прад мет ніж няй бя ліз ны 
да сы лае ін фар ма цыю пра сар дэч ны рытм, уз ро вень гар мо наў 
і агуль ны стан нер во вай сіс тэ мы жан чы ны. Пры гэ тым рас-
пра цоў шчы кі за пэў ні ва юць, што рас шпі ліц ца вы пад ко ва ён не 
мо жа: пра гра ма ў ста не ад роз ніць па ско ра нае сэр ца біц цё, вы-
клі ка нае ка хан нем, ад сэр ца біц ця пас ля, на прык лад, за ня ткаў 
спор там ці пра гля ду тры ле ра. На коль кі вя лі кай бу дзе пар тыя 
та кой не звы чай най бя ліз ны, вы пу шча най у се рый ную вы твор-
часць, і коль кі бу дзе каш та ваць на він ка, па куль не вя до ма. Ды 
нам, шчы ра ка жу чы, і не трэ ба гэ та ве даць. Ста нік — толь кі 
на го да, каб па га ва рыць пра ін шае.

Не ве даю, свя до ма тое япон цы ўва саб ля лі ў жыц цё, або на пад-
свя до мым уз роў ні ў іх так атры ма ла ся, але ў лю бым вы пад ку яны за-
кра ну лі ад ну ча ла ве чую ры су, якая не змя ні ла ся за мно гія ста год дзі. 
А ме на ві та: кож ны з нас на пра ця гу жыц ця му сіць шмат ра зо ва неш та 
да каз ваць су праць лег ла му по лу ці на ва коль ным або ча кае гэ тых до ка-
заў ад іх у да чы нен ні да ся бе. Так бы ло і так ёсць. На пэў на, так бу дзе. 
З ця гам ча су змя ні лі ся толь кі фор мы і ме та ды. А сут насць за ста ла ся. 
Па мя та е це чор ны гу мар? Пры хо дзіць ры цар да ка ра ля і ка жа: «Я вы-
ка наў умо вы на шай да мо вы. Вось га ла ва дра ко на!» Ка роль у ад каз: 
«Я так са ма тры маю сваё сло ва. Вось ру ка прын цэ сы!» Ці вось яшчэ 
анек дот на тую ж тэ му. Пры еха лі сва ты да дзяў чы ны. Вя до ма, з імі і 
жа ніх. Усё ідзе як мае быць: і пра та вар, і пра куп ца. А хло пец вазь мі 
ды ска жы: «А ня хай яна раз дзе нец ца!» Як так, хі ба ж мож на — да 
шлю бу? А той упар ціц ца, ста іць на сва ім. Што ра біць, не як уга ва ры лі 
бед ную дзяў чы ну ага ліц ца пе рад хлоп цам... Вы хо дзіць ён з па коя і 
ка жа ўсім: «Не ха чу жа ніц ца!» Ча му ж так, што зда ры ла ся? «По гляд 
у яе ней кі ня доб ры...» Зна чыць, не знай шоў ча ла век па цвяр джэн ня 
та му, што су мес нае жыц цё бу дзе шчас лі вым, не змаг ла дзяў чы на 
гэ та га да ка заць на ват це лам сва ім — во чы вы да лі...

Вось і прад мет ніж няй бя ліз ны ад япон скіх рас пра цоў шчы каў — гэ та 
най перш не тэх на ло гіі, а звы чай нае ча ла ве чае жа дан не, як я ду маю, 
быць упэў не ным, што па мыл кі ў вы ба ры парт нё ра ня ма. Ужо не ад ной чы 
паў та раў сваю лю бі мую фра зу, што ча ла век — іс то та не дас ка на лая. 
Мы не за стра ха ва ны ад про ма хаў і ня ўдач. А як не хо чац ца па мы ліц ца, 
праў да? Каб не атры ма ла ся, як у чар го вым анек до це. Муж чы на ка жа 
сяб ру: «Жон ка дня мі па пра сі ла нор ку. Вось трэ ці дзень ужо ка паю ў 
са дзе. Хва лю ю ся: ці спа да ба ец ца?..» Да па маг чы па збег нуць маг чы мых 
па мы лак і за клі ка ны тыя са мыя тэх на ло гіі, на якія рас пра цоў шчы кі фак-
тыч на ўскла лі ўсю ад каз насць. А што, не так? Шчоўк ну ла за шпіль ка 
— не су мня вай ся, ён — твой муж чы на, мож на ад ра зу з га ла вой у вір. 
Час імк лі вы, мар на ваць жыц цё не як не вы па дае...

Толь кі ж і мы не ро ба ты, каб пад па рад коў вац ца ней кай там пра гра-
ме. Ка лі па чуц ці б'юць праз край, ку ды энер гію па дзець? Ад ны пі шуць 
сло вы пры знан ня ці пра ба чэн ня на ас фаль це або сця не бу дын ка (што 
не ёсць доб ра на по гляд ка му наль ні каў), дру гія, на кшталт Карл са на, 
па ды ма юц ца на аў та вы шцы да акна ка ха най з бу ке там, трэ ція спя-
ва юць пад бал ко нам се рэ на ды... У ад ным з ра сій скіх га ра доў хло пец 
па клі каў на да па мо гу сва іх сяб роў і зна ё мых на аў та ма бі лях. А по тым 
яны ра зам на вя лі кай пля цоў цы «вы кла лі» з не каль кіх дзя сят каў ма-
шын... імя дзяў чы ны гэ та га «аў та ра ман ты ка».

До ка зы ці па тра ба ван ні до ка заў, іх ча кан не, пры чы на і вы нік — 
усё гэ та бы вае роз ным. Бы ва юць до ка зы дзе ля до ка заў, ка лі да ног 
эфект на кі да юць «міль ён пун со вых ру жаў». Не, зу сім не дзе ля яе, а 
каб усе ба чы лі. Мо жа быць хіт расць, як у тым анек до це ў тэ му Алім пі-
я ды: «Вы чу лі, што бе ла ру сы да маг лі ся ўклю чэн ня пад лёд най ры бал кі 
ў пра гра му зі мо вых Алім пій скіх гуль няў? За ста ло ся толь кі пе ра ка наць 
На цы я наль ны алім пій скі ка мі тэт, што га рэл ка — гэ та не до пінг».

«До ка заў» па тра бу юць гар мо ны пад лет каў-хлоп цаў, і дур нень кія дзяў-
чат кі на гэ та па га джа юц ца, бо страш на ж стра ціць сваё ка хан не... Бы ва юць 
до ка зы, якія пер ша па чат ко ва не ма юць шан ца быць па чу ты мі і зра зу ме-
ты мі, ня гле дзя чы на ўсе спро бы і на ма ган ні. А бы вае, што ней кі, ня хай 
са бе і ня ўклюд ны, але шчы ры ўчы нак пры му шае па-ін ша му зір нуць на 
ча ла ве ка, абу дзіць ці каў насць да яго... До ка зы бы ва юць што дзён ны мі, ка лі 
ран кам ты прос та да кра на еш ся да лю бі ма га ча ла ве ка, і «пра та коль ны мі» 
— узо ры апош ніх вы ўба чы це заўт ра. (На пэў на, ужо амаль не за ста ло ся 
тых, хто бу дзе аспрэч ваць, што Дзень за ка ха ных нам на вя за лі вы твор-
цы су ве ні раў — каб быць з пры быт кам у пра меж ку па між Но вым го дам і 
8 Са ка ві ка.) Зрэш ты, ка лі ж ка му па да ба ец ца, ча му б і не?

...А япон цаў, ка лі яны пус цяць той прад мет жа но чай бя ліз ны ў ма-
са вую вы твор часць, мне шка да. Яны ры зы ку юць вы рас ціць па ка лен не 
ма ла дых лю дзей, якія ні ко лі не ад чу юць та го хва лю ю ча га мо ман ту, ка лі 
тая са мая за шпіль ка ўпер шы ню пстрык не ме на ві та ў тва іх ру ках...

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ»)
— Вы пуб ліч ны ча ла век. Ці 

мае зна чэн не, што ду ма юць пра 
вас ін шыя?

— З ча сам усё менш ува гі 
звяр та еш на тое, хто і што пра 
ця бе ка жа, бо ўжо сфар мі ра ваў-
ся свой пункт гле джан ня. Прос та 
ра зу ме еш: даб ра ад лю дзей лепш 
не ча каць. Ад нак, бы вае, «уко-
люць», ка лі менш за ўсё ча ка еш, 
і ста но віц ца крыўд на. Па чы на-
еш ка пац ца ў са бе, спра бу ю чы 
зра зу мець, чым вы клі каў та кое 
стаў лен не. Ка лі ж за ўва гі аб' ек-
тыў ныя, то імк ну ся ра за брац ца і 
вы пра віц ца.

— На тэ ле пра ек це «Пес ня го-
да» вы пе ра маг лі ў на мі на цыі 
«Лі дар ра та цый». За да во ле ны 
вы ні кам?

— Тра піць у сам пра ект «Пес ня 
го да» і атры маць прэ мію вель мі 
пры ем на. Я ўдзяч ны, што ад зна чы лі на шу пра цу. 
Тым больш, я не так даў но прый шоў на эст ра ду. 
Ад нак, ка лі ка заць пра ней кія ін шыя прэ міі, то на-
зі ра ец ца сум ная тэн дэн цыя: ка лі ле тась ця бе ўзна-
га ро дзі лі — зна чыць праз год пе ра мож цы па він ны 
быць ін шы мі. І ма ла ка го ці ка віць, што ты пра ца ваў 
больш за ін шых ар тыс таў. А, на прык лад, у Аме ры-
цы адзін і той жа ча ла век мо жа 
пе ра маг чы ад ра зу ў пя ці на мі на-
цы ях. На са мрэч лю дзей здоль ных 
ха пае, яны не ку ды ру ха юц ца, імк-
нуц ца неш та больш якас нае ра-
біць. Хо чац ца, каб і іх на ма ган ні 
ацэнь ва лі пра віль на.

— Мо жа це на зваць ар тыс таў, 
на якіх ары ен ту е це ся?

— Ся род муж чын ма гу сён ня 
вы лу чыць Джас ці на Цім бер лэй-
ка. Вар та па гля дзець яго кан-
цэр ты — гэ та ж та кія шоу, а як ён вы клад ва ец-
ца на сцэ не! Усё на столь кі ад пра ца ва на, што 
не пры чэ піш ся! І ва ка ліст ён цу доў ны. Та му на 
яго, ма быць, ха це ла ся б раў няц ца. А ўво гу ле ў 
роз ных ар тыс таў неш та пры кмя чаю для ся бе. 
Бо не аба вяз ко ва кож ны раз вы дум ляць «ве ла-
сі пед»...

— Да су стрэ чы з Дзміт ры ем у вас бы лі дум кі 
па спра ба ваць ся бе ў му зы цы?

— Пэў на, ка лі б іх не бы ло, то мой прад зю-
сар і не за ўва жыў бы мя не. Да на шай су стрэ чы 
я на пра ця гу ча ты рох га доў зай маў ся ва ка лам. 
Пры чым так са ма вы пад ко ва з'я ві ла ся жа дан не 
спа сці гаць му зыч ную гра ма ту. У дзя цін стве ж без 

мя не не абы хо дзі ла ся ні вод нае 
школь нае свя та, і не як у ка ра о-
ке вы ра шыў пра спя ваць «Зім нюю 
віш ню» Ан жа лі кі Ва рум, і на столь-
кі «ўда ла» я гэ та зра біў, што са-
мо му ста ла со рам на. Вы ра шыў: 
трэ ба ра та ваць рэ пу та цыю. Знай-
шоў вы клад чы ка і па чаў ву чыц ца 
прос та для ся бе. Праз пэў ны час 
уцяг нуў ся ў пра цэс, ад крыў у са-
бе жа дан не і здоль нас ці. Па куль 
не ўнік неш, зда ец ца: хі ба ж гэ та 

цяж ка? По тым зра зу меў, што па тра бу ец ца пра цяг-
лая пад рых тоў ка, ка лі хо чаш упэў не на ад чу ваць 
ся бе на сцэ не. Ця пер кож ны дзень ха джу на за ня-
ткі па ва ка ле, на ха рэа гра фію і на фіт нэс, каб не 
стра ціць фор му.

— Вы не як ска за лі, быц цам у па спя хо ва га ча ла-
ве ка му сіць быць шмат жан чын, а змаг лі б ад мо-
віц ца ад сцэ ны дзе ля ка ха най?

— Я па на ту ры вель мі сен ты мен таль ны: ве ру ў 
ка хан не і ў тое, што ад ной чы двое су стрэ нуц ца і ў 
іх усё атры ма ец ца. Па куль та ко га са мной не зда-
ры ла ся, але ка лі неш та па доб нае бу дзе, ду маю, 
зраб лю пра віль ны вы бар. Га лоў нае, каб ча ла век 
быў вар ты тва іх ах вяр. Бо час та лю дзі мо гуць пад-
ман ваць. Да во дзі ла ся су стра каць дзяў чат, якія спа-
чат ку па каз ва юць ся бе толь кі з леп ша га бо ку, а з 
ча сам ба чыш іх са праўд нае аб ліч ча, і там і бліз ка 
ня ма шчы рас ці. Я зра зу меў яшчэ ад ну рэч: важ на, 
як той ка заў, быць з ча ла ве кам на ад ной хва лі. 
Каб і праз дзе сяць га доў бы ло пра што па га ва рыць 
ве ча рам. Хо чац ца да паў няць ад на го. Ва кан сія ад-
кры та.

— Рас ка жы це пра аль бом, які рых ту е це да рэ-
лі зу?

— Як мы вы свет лі лі толь кі што, я ней ма вер ны ра-
ман тык. Та му ў аль бо ме «100% LOVE» ўсё бу дзе пра 
ка хан не. Мне вель мі бліз кая гэ тая тэ ма. У аль бом 
увой дуць кам па зі цыі, па чы на ю чы з «Мы ўжо ко ліш нія», 
з якой мы стар та ва лі, плюс «Пад ма ні», «Ка хан ня DJ», 
а так са ма шмат на ві нак, якія ча ка юць свай го ча су.

— З да тай прэ зен та цыі ўжо вы зна чы лі ся?
— Прэ зен та цыя пра ек та Mіsha FM мы ра бі лі 21 

кра са ві ка два га ды та му, і вы ра шы лі, што бу дзе 
сім ва ліч на, ка лі ў гэ тым жа ме ся цы свет уба чыць 
пер шы аль бом. Кан крэт ную да ту па куль не ска жу, 
але ўжо хут ка. Рых ту ем шоу, па да рун кі для гас цей. 
Маг чы ма, па спе ем за вяр шыць пра цу над но вым клі-
пам, та ды і яго прэ зен ту ем. Ду маю, пра нас яшчэ 
бу дуць га ва рыць!

Але на ДРАП КО.

Я па на ту ры вель мі 
сен ты мен таль ны: 
ве ру ў ка хан не і ў тое, 
што ад ной чы двое 
су стрэ нуц ца і ў іх усё 
атры ма ец ца.  

«РА МАН ТЫК 
ПА ЖЫЦ ЦІ»...
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