
З
блі зу за мак ака заў ся 
вель мі змроч ным, ні-
бы аху та ны чор наю 

хма раю, але Ні ко ўжо пад ля таў 
да зам ка вых ве жаў і не ха цеў 
вяр тац ца, ні пра што не да ве-
даў шы ся. Ён на блі зіў ся да акна 
і стаў у пра га ле, за зі ра ю чы ўся-
рэ дзі ну.

Ка лі яго во чы пры звы ча і лі ся 
да паў змро ку, Ні ко ўба чыў, што 
гля дзіць у вя ліз ную за лу, та кую 
гі ганц кую, што стол і крэс ла 
ўні зе па да ва лі ся ля леч ны мі. 
У за ле быў ка мін па ме рам з 
мес кую бра му, а ў фа тэ лі ся-
дзеў ху дар ля вы муж чы на, які 
ўваж лі ва су зі раў анёль скую 
по стаць, што не ча ка на з'я ві-
ла ся ў акне. Ча ла век маў чаў, 
ча ка ю чы пер ша га сло ва ад ня-
бес на га гос ця.

Ні ко не знай шоў ні чо га леп-
ша га, як асця рож на, але як 
ма га больш вет лі ва вы ма віць: 
«Дзень доб ры!»

Змроч ны муж чы на, ад нак, 
яшчэ кры ху сча каў, ні бы пад бі-
раў сло вы, але ўрэш це ска заў:

— Ну доб ры дык доб ры... 
Спус кай ся да мя не, ка лі ўжо 
пры ля цеў... анё лак!

Ні ко, не жа да ю чы па ру шаць 
за ко ны вет лі вас ці, зля цеў з 
акна і ні бы ныр нуў у ха лод ную 
чор ную ва ду, на гэ туль кі змроч-
ная ат мас фе ра па на ва ла ў за-
ле. Муж чы на ўваж лі ва вы ву чаў 
яго, не ру хо ма се дзя чы ў сва ім 
фа тэ лі, па доб ным да тро на. І 
ні чо га на яго тва ры не вы да-
ва ла на строю, ні вод ная змор-
шчын ка не зва рух ну ла ся, каб 
па ка заць са праўд ныя па чуц ці. 
Ні ко аж но пра ця ла хо ла дам ад 
та кой «гас цін нас ці».

— І якія ж на ві ны ты пры нёс 
мне, анёл? — на рэш це за пы-
таў муж чы на.

Яго сло вы ў пус той, ве лі зар-
най, як го рад, за ле пра гу ча лі 
вель мі па гроз лі ва.

— А... Ні я кіх! Я прос та ха цеў 
па зна ё міц ца... Вы хто?

І рап там по зірк Ні ко на тра-
піў на не на ту раль на гі ганц кі ка-
мін. У ім ва ля лі ся згру ва шча-
ныя абы-як ча ла ве чыя кост кі. 
Ні ко ўмо мант усё зра зу меў.

— Дык вы — лю да жэр! — 
ледзь знай шоў сі лы пра шап-
таць Ні ко і, пра ця ты жа хам, 
па су нуў ся на зад.

— А ча го та бе па ло хац ца? 
Ты ж не ча ла век! Ты ж анёл! — 
спа кой на ад зна чыў Лю да жэр, 
і, за ўва жа ю чы, што яго спро ба 
су па ко іць гос ця не да ла вы ні каў, 
абяр нуў ся і па гля дзеў на той ка-
мін, які так спу жаў анё ла.

Па ба чыў шы тое, што пе ра-
па ло ха ла анё ла, Лю да жэр не-
ча ка на за ра га таў. Ён смя яў ся 
доў га, ус хліп ваў і вы ці раў на-
бя га ю чыя ад сме ху слё зы. На-
рэш це спы ніў ся. Ён больш не 
меў дра пеж на га вы гля ду, але 
Ні ко праз гэ та ле пей ся бе не 
ад чу ваў. Ён ста яў ля ста ла і ка-
ла ціў ся ад жа ху. Лю да жэр па-
чаў зноў су па кой ваць анё ла.

— Ты што? Ты ду ма еш, гэ та 
ча ла ве чыя кост кі? Ха-ха! Дык гэ-
та ж бу та фо рыя, му ля жы! Дзе ля 
ан ту ра жу! Сым ба ліч насць, так 
бы мо віць! Эге, ды ця бе ж ка ло-
ціць! Ды не стой ты, ся дай!

Дру го га фа тэ ля ў за ле не 
бы ло, та му Ні ко да вя ло ся сес ці 
на стол. Зра зу меў шы, што ні-
хто не збі ра ец ца яго ес ці, анёл 
ад чуў вя лі кую па лёг ку, але 
сэр ца ўсё ад но ка ла ці ла ся. Ну 
па праў дзе, ка лі раз ва жыць: да-
во лі не пры ем на ля цець у гос ці 
і тра піць да Лю да жэ ра!

А той тым ча сам пра цяг ваў:
— А ве да еш, як лю дзей 

жа руць? Не, ні я ка га мя са, ні-
я кай кры ві — ты што! Гэ та ж 
каз ка! А вось як — слу хай. Я 
ў каз цы най ра зум ней шы. Ня-
ма ні ко га, больш аба зна на га 
за мя не — хі ба толь кі сам Ка-
зач нік, але гэ та асоб ная раз-
мо ва. Дык вось. Прый дзе да 
мя не ча ла век, за хо ча са мной 
па раз маў ляць — а я ўсе яго 
хі бы вы кры ваю, усе па мыл-
кі за ўва жаю, усе мер ка ван ні 
аспрэч ваю... Ча ла век вы кла-
дзе мне свой све та по гляд, а я 
ўсё па вы круч ваю, усё ў ін шым 
свят ле па дам... Зруй на ваў све-
та по гляд — вось і ня ма ча ла ве-
ка! Зра зу меў? Сця міў, анёл?

— Сця міў, — на рэш це вы-
ціс нуў з ся бе Ні ко. — Але не! Ні-
чо га я не сця міў! Я, па праў дзе, 
не зра зу меў, на вош та Вам гэ та 
трэ ба? На вош та зні шчаць лю-
дзей? На ват ма раль на — на-
вош та? Які ў гэ тым сэнс?

— Э-э-э, — Лю да жэр зноў ку 
стаў сур' ёз ным, ні бы на цяг нуў 

мас ку, — та кія пы тан ні нель га 
за да ваць. Та кое маё, Лю да жэ ра, 
пры зна чэн не. Ду ма еш, прос та 
быць най ра зум ней шым? Мяр-
ку еш, вель мі ве се ла жыць, не 
ма ю чы су раз моў цаў? Ве да еш, 
якія дум кі, якія ідэі на ра джа юц ца 
ў мя не тут? — і Лю да жэр па сту-
каў ху дым, доў гім паль цам па 
сва ім іл бе. — Та кія ідэі! І ня ма ні-
вод на га, хто зра зу меў бы мя не! 
Ня ма ні ко га по бач са мною, хто 
зра зу меў бы мае па чуц ці! Лю да-
жэр, ага, ён кеп скі, ён брыд кі, ён 
агід ны, гэ ты Лю да жэр... А мо жа, 
я прос та шу каю су раз моў цу? 

Мо жа, мне сяб роў нестае? А вы 
ўсе: Лю да жэр, Лю да жэр...

Ні ко, ні бы за ва ро жа ны, не 
зво дзіў ва чэй са свай го вусь-
ціш на га зна ём ца. Лю да жэр 
быў бы вель мі пры го жым, ад-
зна чыў Ні ко, ка лі б яго твар не 
быў скрыў ле ны ней кім прад чу-
ван нем ня шчас ця: ні бы пя кель-
ную пя чат ку меў той на лбе.

Анёл не за ха цеў больш ні 
хві лі ны за ста вац ца ў гэ тым 
пры тул ку ня на віс ці і ўза е ма-
не па ра зу мен няў.

— Дык я па ля цеў? — па ці-
ка віў ся ён у Лю да жэ ра, які зноў 
зне ру хо меў у сва ім крэс ле.

— Ля ці, мой анёл... Ля ці!..
Ні ко па спеш на па мкнуў ся да 

акна, спі наю ад чу ва ю чы цяж кі 
по зірк. Зда ва ла ся, што ў апош-
ніх сло вах Лю да жэ ра пра гу ча-
лі нот кі шка да ван ня. Ма быць, 
анёл вы пад ко ва пры нёс яму 
кры шач ку свай го шчас ця.

���
Ні ко ля цеў, па кі да ю чы за 

спі най жах лі вы за мак, і ад чу-
ваў ся бе ні я ка ва та. «Вось та бе 
і каз ка! — ду маў ён. — Вось 
та бе і ка зач ныя ро лі!»

Сэнс каз кі ані тро хі не вы-
свят ляў ся, толь кі ха ваў ся глы-
бей ды глы бей. Ні ко ні чо га не 
ра зу меў.

Ад нак та кая бес сэн соў-
насць не маг ла пе ра шко дзіць 
яму быць шчас лі вым. Бо, каб 
зра біць анё ла ня шчас ным, 
трэ ба ада браць у яго кры лы. 
А Ні ко кры лаў не губ ляў, яны 
пад па рад коў ва лі ся яму гэ так-
са ма доб ра, як і ў пер шы дзень. 
І Ні ко лё таў, лё таў бес пе ра пын-
на, і лю дзі, за ўва жа ю чы яго з 
зям лі, кры ча лі:

— Гля дзі це, анёл пра ля цеў!

���
Ні ко за віт ваў і да Ні ні, ха ця 

ён усё ра дзей ды ра дзей ашча-
джаў час на гэ тыя ві зі ты. Рэч 
бы ла ў той са май бес сэн соў-
нас ці. Што яму маг ла даць гэ-
тая заў сё ды сум ная дзяў чы на, 
хай са бе і з за ла ты мі ва ла са мі? 
Ён пры ля таў — а Ні ні што раз 
ся дзе ла на пяс ку ды шпур ля ла 
ка мень чы кі ў ва ду. Ні ко ад ной-
чы ска заў ёй, што та кім чы нам 
Ні ні хут ка зні шчыць усё во зе ра, 
але яна не зра зу ме ла жар ту.

Ні ні так са ма бы ла та ям ні-
цай для Ні ко, але ён ча мусь-
ці не меў пал ка га жа дан ня 
вы кры ваць яе. Ні ні з кож най 
су стрэ чай зда ва ла ся Ні ко ўсё 
больш і больш не ці ка вай, і пры-
га жосць яе так са ма не ме ла 
ні я ка га сэн су. Ні ко пра цяг ваў 
за пэў ні ваць дзяў чы ну, што ён 
яе анёл-аба рон ца, але пры ля-
таў да чор на га во зе ра што раз 
праз боль шыя пра меж кі ча су. 
На па чат ку — што дзень, по тым 
— праз дзень, да лей — ра зы 
два на ты дзень, а ад на го дня, 
рап там зга даў шы Ні ні, Ні ко 

за ўва жыў, што не на вед ваў яе 
цэ лы ме сяц.

Анё ла тур ба ва лі больш 
знач ныя пы тан ні. І, урэш це, 
за сы на ю чы ў бе лым вы со кім 
до мі ку, ён па ста на віў на ве даць 
сваю ста рую, вель мі ста рую 
зна ё мую.

���
Ні ко пра чнуў ся і, не раз ва-

жа ю чы, па ля цеў на ўпрост да 
Ба бы Ягі. Бо па мя таў, як тая 
пра па на ва ла за віт ваць, ка лі 
пе рад ім па ўста нуць не вы ра-
шаль ныя пы тан ні.

Ба ба Яга ся дзе ла на ган ку, 
зве сіў шы но гі. Ні ко зда ло ся, 
што яна ча ка ла яго ны пры лёт.

— Ну што, анёл, за ходзь! 
— Яга пад ня ла ся ды за пра сі-
ла яго ў ха ту. — Доў га ж ты 
лё таў, му шу ска заць!

Яны па звыч цы се лі пры 
ста ле.

— Ну рас па вя дай, якія не вы-
ра шаль ныя пы тан ні з'я ві лі ся!

Ба ба Яга ўсмі ха ла ся на-
столь кі за гад ка ва, што Ні ко 
па чы на лі браць су мне вы: а ці 
не ве дае ўсё на пе рад гэ тая 
вядзь мар ка ня пэў на га ве ку?

— А пы тан ні вось та кія... 
Ма быць, вы ра шаль ныя... Як 
бы сфар му ля ваць... Ка ра цей: 
я не ба чу сэн су!

— У чым?
— У каз цы! Ці мае каз ка сю-

жэт? Я ду маў, што кож ная каз ка 
мае сю жэт і сэнс, пэў ную ло гі ку, 
але я не ба чу ні чо га! Я за блы таў-
ся. На вош та я іс ную? Прос та каб 
быць шчас лі вым? Каб лё таць 
над га ло ва мі? Я хут ка за су мую 
— мне не ці ка ва! І яшчэ. Апроч 
шчы рас ці, якія ёсць ка зач ныя 

за ко ны? Я ўя віў дом — і з'я віў ся 
дом, я ду маў пра за ла тых цмо-
каў — і ўба чыў за ла ты бляск! Я 
па ду маю — і ўсё ўзні кае? Але ж 
я не ду маў ані пра Лю да жэ ра, 
ані пра мо ра, ані пра га ра ды! Як 
уз нік ла каз ка?

Ба ба Яга пра цяг ва ла пя шчот-
на ўсмі хац ца, чым пе ра кон ва ла 
Ні ко ў сва іх здоль нас цях прад-
ба чыць і чы таць дум кі.

— Ла гіч на! Пач нем з кан ца. 
Хто ства рыў каз ку, пы та еш? 
Слу хай. Каз ку ства рыў Ка зач-
нік. Як — нам гэ та га не спа-
сціг нуць. Ёсць Ка зач нік, які на-
дзя ліў ге ро яў паў на моц тва мі... 
Але мы не мо жам зруй на ваць 
каз ку. І не ў на шых сі лах раз-
га даць асноў ны сю жэт. Яго тут 
не ве дае ні хто, так што не за-
сму чай ся. А ця пер на конт сэн-
су — твай го іс на ван ня ў пры-
ват нас ці. Тут больш скла да на. 
Ты му сіш сам знай сці сэнс або 
вы най сці яго на пус тым мес-
цы. За паў няй сваё жыц цё, як 
ве да еш і чым ве да еш. Да поў ні 
каз ку ўлас най сю жэт най лі ні яй! 
Тут та бе ні хто не да па мо жа, і 
пы тай ся толь кі са мо га ся бе: а 
што я ра біў? Ці не мар на ваў 
ча су? Ці спаз наў но вае? І — га-
лоў нае! — ці быў я шчы ры? Ну 
што, анёл, уця міў?

— Аё-яёй! — Ні ко па ціс нуў 
кры ла мі як пля чы ма. — Усё ня-
прос та! Каз ка, вы хо дзіць, гэ та 
не дзі ця чыя за баў кі!

На ган ку, перш чым раз ві-
тац ца, Ба ба Яга да да ла:

— І яшчэ. Па мя тай: ты мо жаш 
су стрэць Ка зач ні ка. Ён ба чыць 
усіх нас на скрозь. Шчы расць, 
сум лен насць — гэ та асноў нае. 
Ля ці, мой анё ле, ля ці!
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— Ула дзі мір, што ста ла штурш-
ком звяр нуц ца да краў дфан дын гу 
— на род на га фі нан са ван ня?

— Не як я ся дзеў са сва ім зна ё мым, 
які ска заў мне пры клад на на ступ нае: 
«Слу хай, Мар цін, ну ска жы, ка му па-
трэб на твая му зы ка, акра мя ця бе? Ну, 
ігра еш ты сам са бе, ну збі ра еш ней кія 
за лы, але ж будзь шчы рым — лю дзі не 
пад трым лі ва юць ця бе на столь кі, каб на-
са мрэч пе ра жы ваць за тваё іс на ван не». 
І гэ тыя сло вы раза ну лі мя не па-жы во му. 
Ад ра зу ў га ла ву па лез лі дур ныя дум кі 
«а што, ка лі ён мае ра цыю?» Я ве даю, 
што за раз да мя не прый шло вы пра ба-
ван не, якое му сіць па ка заць і да ка заць 
да лей шае пра ва на іс на ван не.

— Як ста ві це ся да кры ты кі?
— Кры ты ка не прос та ка рыс ная, 

але і не аб ход ная. Мы заў сё ды пры-

слу хоў ва ем ся да кан струк ты ву, вель-
мі чу лыя да свай го слу ха ча, бо ўсё 
ро бім для яго. Але, на жаль, не так 
шмат лю дзей мо гуць кан струк тыў на 
кры ты ка ваць, боль шасць скат ва ец ца 
да «гэ та прос та абы што» і ўсё. Та кія 
вы па ды мы іг на ру ем, бо яны не ня-
суць ні я кай зва рот най су вя зі.

— Ка лі ка заць пра пры хіль ні каў 
— гэ та фа на ты ці сяб ры?

— Боль шаць бе ла рус кіх гур тоў 
ідуць па ад ным і тым жа шля ху — 
спра бу юць сва іх сяб роў зра біць сва-
і мі фа на та мі. Па мне, дык гэ та ту пі-
ко вы ва ры янт. Мы ро бім інакш: мы 
сва іх фа на таў ро бім сва і мі сяб ра мі.

— Martіn S. ад мет ны тым, што 
не мае прад зю са ра. Гэ та та кі прын-
цып, ці «рас кру ціц ца» маг чы ма і 
са ма стой на?

— Мы не збі ра ем ся кі нуць усё і 
шу каць прад зю са ра. Прос та для нас 
твор часць — пер ша сная. А прад зю-
са ры нас па куль не зна хо дзяць. Та му 
за ўсё ад каз ва ем мы, і са мі спра бу ем 
пра біц ца. Ні для ка го не сак рэт, што 
за раз вель мі па пу ляр ныя сац сет кі. 
Гэ та цу доў ная пля цоў ка для та го, каб 
прэ зен та ваць ся бе, мець ста рон ку 
гур та. Не ка то рыя на ват не ро бяць 
са бе асоб ных сай таў, бо ха пае і та кой 
ста рон кі. Ста сун кі са слу ха ча мі там 
ад бы ва юц ца на шмат хут чэй. Пры-
чым у воль най фор ме.

— Ці маг чы ма штуч на вы клі каць 
на тхнен не?

— Штуч на мож на вы клі каць толь кі 
неш та па доб нае на на тхнен не, але і 
вы нік бу дзе так са ма штуч ным і ня-
шчы рым. Мы ж ро бім усё ад ду шы, з 

мак сі маль най ад да чай. Та му на на пі-
сан не пе сень мо жа на тхняць усё што 
за ўгод на...

— Якія ўспа мі ны па кі ну ла сту-
дэнц тва?

— Гэ та бы ла са мая «ад вяз ная» па-
ра. Я ні ко лі не быў «зуб рыл кай», але 
ву чыў ся зу сім ня дрэн на. Як ча ла век 
ак тыў ны, зай маў увесь свой воль ны 
час: тэ атр, КВЗ, му зы ка, сту дэнц кае 
са ма кі ра ван не, пра ца, спарт за ла, ну 
і, без умоў на, ву чо ба. Ус па мі наў не 
прос та шмат: ча сам на ват зда ец ца, 
што не маг чы ма атры маць іх столь кі 
ўся го за пяць га доў жыц ця.

— Якім быў пер шы пра цоў ны 
во пыт?

— Пас ля па ступ лен ня ў ВНУ я па-
ста віў мэ ту па чаць за бяс печ ваць ся-
бе гра шы ма са ма стой на. Та му амаль 
ад ра зу па чаў шу каць пад пра цоў кі. 
Усё пе ра лі чыць цяж ка: быў вар таў-
ні ком, нянь кай, на бу доў лі пра ца ваў, 

да ма фо ны ўста наў лі ваў. Ка лі скон-
чыў юры дыч ны фа куль тэт, пай шоў 
пра ца ваць па спе цы яль нас ці.

— Вы пры ма лі ўдзел у агуч ван ні 
дзвюх час так «Га лод ных гуль няў» 
на бе ла рус кую мо ву, спя ва е це на 
ёй. У жыц ці якая мо ва пе ра ва жае?

— На пра цы раз маў ляю па-рус-
ку. Жон ка мая не ве дае бе ла рус кай 
мо вы, бо дзя цін ства і юнац тва пра-
вя ла за ме жа мі кра і ны, та му ў сям'і 
так са ма раз маў ля ем па-рус ку. Але ж 
дзя цей па ста ян на ву чу род най мо ве. 
А ў сва ёй кам па ніі і прос та на ву лі цы 
— па-бе ла рус ку.

— У кра і не за раз ад бы ва ец ца 
па пу ля ры за цыя вы шы ва нак і бе-
ла рус кай мо вы. Ва ша стаў лен не 
да гэ та га?

— А якое ў бе ла ру са да гэ та га мо-
жа быць стаў лен не? Ка лі мы згу бім 
сваю мо ву і куль ту ру, то згу бім сваю 
ўні каль насць і са міх ся бе.

— Якія якас ці па ва жа е це ў лю-
дзях?

— Перш за ўсё — шчы расць. Мне 
зда ец ца, гэ та са мая га лоў ная якасць 
ча ла ве ка. А да здра ды стаў лю ся 
вель мі не га тыў на.

— Пра ек ты, гурт... На сям'ю ча-
су ха пае?

— Ха пае (усмі ха ец ца). На са май 
спра ве ме жы іс ну юць толь кі ў на шых 
га ло вах. У тым лі ку і ме жы ча су. Ка-
лі ты па-са праўд на му хо чаш не чым 
зай мац ца, то бу дзеш шу каць час і 
зной дзеш яго, па спе еш усю ды.

Ка ця ры на ЛЯ СУН.
Фо та з ар хі ваў 

Ула дзі мі ра БОСЬ КІ і гур та.

MARTІN S.: «СВА ІХ ФА НА ТАЎ МЫ РО БІМ СЯБ РА МІ»
Уво сень мі ну ла га го да мін скі бе ла рус ка-
моў ны гурт Martіn S. у да стат ко ва ўльты-
ма тыў най фор ме аб' явіў пра збор срод-
каў на но вы аль бом. Ён бу дзе за пі са ны 
толь кі пры 100-пра цэнт най фі нан са вай 
пад трым цы пры хіль ні каў, у ад ва рот ным 
вы пад ку гурт бу дзе... рас пу шча ны.
Martіn S. скла да ец ца з шас ці му зы каў. 
Гэ та Ула дзі мір Бось ка, Іл ья Бась ко, Яў-
ген Шэ ле пень, Мар га ры та Мядз вец кая, 
Анд рэй Мар чан ка, Ге ра Су па коў. Гурт — 
двой чы ўдзель ні чаў у Еў ра фэс це (2012 
год, на цы я наль ны ад бор 2013 го да), фі-
на ліст Голд-Фэст-2012, фі на ліст Крот-рок-
фэст-2012, ула даль нік Гран-пры кон кур су 
«Та кія пер ні кі 2012», паў фі на ліст між на-
род на га кон кур су Emergenza Belarus 2013, 
удзель нік шэ ра гу не кон курс ных му зыч-
ных фес ты ва ляў. Уша на ва ны ста ту эт кай 
«За ла ты кед» аль тэр на тыў най не па псо-
вай му зыч най прэ міі «У ке дах 2012».

JE SUІS TON 
ANGE GARDІEN

Уры вак з апо вес ці

Юга ся КА ЛЯ ДА

Юга ся Ка ля да — не тая аў-
та рка, з якой трэ ба зна ё міць 
чы та ча: яе кні гу «Га лоў ная па-
мыл ка Афа на сія» Ігар Баб коў 
на зваў «са мым скан даль ным і 
контр авер сій ным літ дэ бю там 
дзе ся ці год дзя». Тво ры Юга сі 
дру ка ва лі ся на поль скай, лі-
тоў скай, укра ін скай і рус кай 
мо вах. Гіс то рык і юрыст па 
аду ка цыі, яна пра цуе ў га лі-
не рэ клам на га біз не су. Наз-
ва апо вес ці, што дру ку ец ца 
ў «Ма ла до сці» гэ тым ра зам, 
пе ра кла да ец ца з фран цуз-
скай мо вы як «Я твой анёл-
аба рон ца».

З жон кай і сы нам.

Martіn S.


