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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.05 20.14 14.09
Вi цебск — 5.52 20.07 14.15
Ма гi лёў — 5.55 20.04 14.09
Го мель — 5.55 19.58 14.03
Гродна — 6.21 20.29 14.08
Брэст    — 6.25 20.26 14.01

ЗАЎТРА
— Дзяў чы на, а што вы ро бі це сён ня 

ўве ча ры ў мя не до ма?

Школь ні кі з гурт ка «Юны ама па-

вец» ра за гна лі ўжо шэсць баць коў-

скіх схо даў.

— Ле на, ку ды дзе ла ся бу тэль ка га-

рэл кі?

— Я апра цоў ва ла ра ну.

— Якую яшчэ ра ну?!

— Ду шэў ную.

Месяц
Першая квадра 12 красавіка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны
Пр. Веніяміна, Георгія, Івана, Іосіфа, 
Мікалая.
К. Германа, Роберта, Сцяпана.
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1899 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) 

Лі дзія Іва наў на Ржэц кая, акт-

ры са, на род ная ар-

тыст ка Бе ла ру сі і 

СССР. З 1917 го да 

пра ца ва ла ў Пер шым та ва рыст-

ве бе ла рус кай дра мы і ка ме дыі, 

з 1921-га — у Бе ла рус кім тэ ат ры 

імя Я. Ку па лы. Ства ры ла на сцэ не 
роз на ха рак тар ныя воб ра зы дра ма-
тыч на га і ка ме дый на га пла на. Ся-
род най леп шых ро ляў у бе ла рус кім 
рэ пер ту а ры: Аль жбе та («Паў лін ка» 
Я. Ку па лы), Ма ці («Баць каў шчы на» 
К. Чор на га), Вяр біц кая («Пя юць жа-
ва ран кі» Я. Ку па лы) і інш. Вы со кім 
май стэр ствам ад зна ча ны кла січ-
ныя ро лі рус кай і за меж най дра ма-

тур гіі: Мур за вец кая, Кру чы ні на і Гал чы ха, Шаб ло ва, До мна 

Пан ця ле еў на, Ку куш кі на, Ту ру сі на («Ваў кі і авеч кі», «Без 

ві ны ві на ва тыя», «Поз няе ка хан не», «Та лен ты і па клон ні кі», 

«Да ход нае мес ца», «На ўся ка га муд ра ца ха пае пра ста ты» 

А. Аст роў ска га) і інш. Вы сту па ла на ра дыё, зды ма ла ся ў 

кі на філь мах «Хто смя ец ца апош нім» і «Га дзін нік спы ніў ся 

апоў на чы». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мер ла ў 

1977 го дзе.

1919 год — на ра дзіў ся (в. Бя роз на Га ра доц ка га ра-

ё на) Мі ка лай Іва на віч Га пя ё нак, Ге рой Са вец-

ка га Са ю за. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з 1941 го да на Ле-

нін град скім, Ка лі нін скім, Вол хаў скім, Паў ноч на-За ход нім, Ва-

ро неж скім, Сцяп ным, 1-м і 2-м Укра ін скіх фран тах. На мес нік 

ка ман дзі ра эс кад рыл лі бам бар дзі ро вач на га авія пал ка ка пі тан 

Га пя ё нак здзейс ніў 198 ба я вых вы ле таў. У 1952—1979 га дах 

быў на ва ен на-пе да га гіч най ра бо це — да цэнт Ва ен на-па вет-

ра най ака дэ міі імя Га га ры на. Па мёр у 2008 го дзе.

1932 год — ра шэн нем СНК БССР у Мін ску за сна-

ва ны Цэнт раль ны ба та ніч ны сад Ака дэ міі на-

вук Бе ла ру сі. З 1967 го да мае пра ва на ву ко ва-да след ча га 

ін сты ту та.

1940 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ва ле рый Да ві да віч 

Ру бін чык, бе ла рус кі кі на рэ жы сёр. У 1969—

1992 га дах пра ца ваў на кі на сту дыі «Бе ла русь фільм». Зняў 

філь мы «Ма гі ла льва», «Вя нок са не таў», «Дзі кае па ля ван-

не ка ра ля Ста ха», «Апош няе ле та дзя цін ства» і інш. У Тэ-

ат ры-сту дыі кі на ак цё ра па ста віў спек такль «Ка ме дыя пра 

Лі сіст ра ту». Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі. 

Па мёр у 2011 го дзе.

1894 год — на ра дзіў ся Мі кі та Сяр ге-

е віч Хру шчоў, пер шы сак ра тар 

ЦК КПСС з 1953-га да 1964 го да, стар шы ня 

Са ве та Мі ніст раў СССР (1958—1964), Ге рой 

Са вец ка га Са ю за, трой чы Ге рой Са цы я ліс-

тыч най Пра цы. Пе ры яд кі ра ван ня Хру шчо ва 

час та на зы ва юць «ад лі гай»: бы лі вы пу шча ны на сва бо ду 

мно гія па лі тыч ныя зня во ле ныя. Са вец кі Са юз да сяг нуў вя лі-

кіх пос пе хаў у па ка рэн ні кос ма су. Бы ло раз гор ну та ак тыў нае 

жыл лё вае бу даў ніц тва. Ра зам з тым з імем Хру шчо ва звя-

за ны і ар га ні за цыя са май жорст кай у пас ля ва ен ны пе ры яд 

ан ты рэ лі гій най кам па ніі, і рас стрэл ра бо чых у Но ва чар кас ку, 

і пры няц це па мыл ко вых ра шэн няў у сель скай гас па дар цы 

(у пры ват нас ці, пра лі кі пры за сва ен ні ца лі ны) і знеш няй па лі-

ты цы, і пад аў лен не Вен гер ска га паў стан ня 1956 го да, і траў ля 

Ба ры са Па стэр на ка... У пе ры яд яго праў лен ня ўзмац ні ла ся 

на пру жан не ў ад но сі нах па між СССР і ЗША. Па лі ты ка ЦК 

КПСС па дэ ста лі ні за цыі пад яго кі раў ніц твам пры вя ла да 

раз ры ву з ка му ніс тыч ны мі рэ жы ма мі Маа Цзэ ду на ў Кі таі і 

Эн ве ра Хо джы ў Ал ба ніі. Па мёр у 1971 го дзе.

1894 год — на ра дзіў ся Ба рыс Ва сі ле віч Шчу кін, са-

вец кі ак цёр, на род ны ар тыст СССР. Зды маў ся 

ў філь мах «Ле нін у Каст рыч ні ку», «Ле нін у 1918 го дзе». Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1939 го дзе.

12 17 красавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Каб улет ку ўдо сталь ла са вац ца буй ны мі дух мя ны мі 
трус кал ка мі, вяс ной вар та ўдзя ліць яга дам тро хі кло-
па ту і ўва гі.

1. Агледзь це трус ка лач ную град ку. Ка лі не ка то рыя рас лі ны 

за гі ну лі (ня ма ні ад ной жы вой пу пыш кі), — вы да лі це іх. Ка лі 

ней кія кус ты вы лез лі на верх, іх трэ ба за глы біць, але 

аку рат на, каб «сэр цай ка» (цэнт раль ная пу пыш ка) не 

апы ну ла ся пад зям лёй.

2. Аб рэ жце се ка та рам усё ка рыч не вае ліс це і 

спа лі це яго. Не вар та вы ка рыс тоў ваць пры 

гэ тым граб лі (ні звы чай ныя, ні ве ер ныя) — вы-

пад ко ва мож на вы рваць кус ты, якія дрэн на ўка-

рэ не ныя.

3. Рас кі дай це па град цы мі не раль ныя ўгна ен ні 
з раз лі ку 50 г/м2. Вы ка рыс тоў вай це спе цыя-

лі за ва ныя ўгна ен ні для трус ка лак або комп лекс-
ныя (ніт ра фос кі). Мож на вы ка рыс тоў ваць асоб на 
кар ба мід (50 г/м2), па двой ны су пер фас фат (40 г/м2) 
і ка лій ную са лет ру (або суль фат ка лію, 30 г/м2).

4. Пад рых лі це асця рож на ма ты кай са мы верх ні пласт гле-

бы, па мя та ю чы пра тое, што ў трус ка лак па верх не вае 

раз мя шчэн не ка ра нёў і іх лёг ка па шко дзіць. Ад на ча со ва вы 

за ла дзі це мі не раль ныя ўгна ен ні ўглыб гле бы.

5. За муль чы руй це град ку кам пост ам або пе ра гно ем (на 

2-3 см), не за сы па ю чы пры гэ тым «сэр цай кі» кус тоў.

Не ўклад вай це са ла мя ную пад сціл ку ад ра зу на па чат ку 

вяс ны, па коль кі яна моц на за па во ліць пра гра ван не гле бы пад 

трус кал ка мі і за тры мае атры ман не ўра джаю.

6. 
Ста ран на апыр скай це рас лі ны рас тво рам прэ па ра ту ад 

муч ніс тай ра сы. Ад на ча со ва ў рас твор мож на да даць 

лю бы ака ры цыд (прэ па рат су праць кля шча). Пры апра цоў цы 

ста рай це ся тра піць са ста вам на ўнут ра ную па верх ню ліс ця і 

на зям лю пад трус кал ка мі. У якас ці аль тэр на ты вы спе цы я лі за-

ва ным срод кам мож на вы ка рыс тоў ваць рас твор мар ган цоў кі 

ў кі пе ні. Ро бяць на сы ча на ру жо вы рас твор і пе ра лі ва юць яго ў 

па лі вач ку. Пад рых та ва най вад ка сцю пра лі ва юць (аба вяз ко ва 

праз рас ся каль нік лей кі) кус ці кі і 

гле бу ва кол.

7. Не тур буй це ся аб тым, што 

рас лі на бу дзе аб ва ра на. 

Прай шоў шы праз пе ра ліў у лей ку 

і су тык нуў шы ся з ра ніш нім ха лад-

ком, кі пень асту дзіц ца як раз да 

па трэб ных трус кал кам 65 °С.

8. Ка лі ста іць су хое на двор'е, 

доб ра пра лі це град ку.

9. У па чат ку мая (ці ў ся рэ-

дзі не, у за леж нас ці ад на-

двор'я), ка лі зям ля пра грэ ец ца, 

вы кла дзе це на град ку пад сціл ку-муль чу з са ло мы ці пад су-

ша най га зон най тра вы. Муль ча з са ло мы — са мая леп шая.

10. Не за бы вай це ба га та па лі ваць план та цыю з трус кал-

ка мі, яны вель мі дрэн на пе ра но сяць за су ху.

11. У ся рэ дзі не мая апра цуй це трус кал кі прэ па ра там 

для пра фі лак ты кі гні ляў. Паў та ры це апра цоў ку ў па-

чат ку чэр ве ня.

Звяр ні це ўва гу
Град ку мож на за муль чы ра ваць чор ным укрыў ным ма тэ-

ры я лам, зра біў шы ў ім пра рэ зы для кус тоў. Ад нак май це на 

ўва зе, што ад на ча со ва трэ ба пры маць ме ры па ба раць бе з 

му раш ка мі, якія ах вот на па ся ля юц ца пад хо ван кай.

Ду жыя, трош кі пры са дзіс тыя кус ці-

кі па мі до раў — ма ра кож на га дач-

ні ка. Але час та бы вае так, што ра-

са да за мест та го, каб «таў сцець», 

на ад ва рот, вы цяг ва ец ца ў вы шы ню. 

Пры гэ тым сцяб лін ка ста но віц ца 

то нень кай, блед най, ліс ты вы цяг-

ну тыя — ну прос та «пе ра рост кі». 

І спра ва на ват не ў знеш нім вы гля-

дзе ра са ды!

Ка лі ін тэн сіў на раз ві ва ец ца над зем-

ная част ка рас лі ны, ня змен на па ку ту юць 

ка рэнь чы кі. Та му на да чы та кія блед ныя 

«пе ра рост кі» вель мі доў га пры вы ка юць 

да но вых умоў, тут ужо не да ран ня га 

ўра джа я, не пра па лі б уво гу ле!

Пер шае, што пры хо дзіць на ро зум, — 

гэ та пад кар міць ра са ду. І пра віль на пры-

хо дзіць, трэ ба ска заць. З адзі най ага-

вор кай: пад корм лі ваць па мі до ры вар та 

з ро зу мам, пры гэ тым упор ра біць не на 

азо таз мя шчаль ныя ўгна ен ні, а на комп-

лекс ны па ды ход.

Азот — шту ка доб рая. Пры ўня сен ні 

азо ту ў гле бу рас лі на ста но віц ца «мя-

сіс тая»: ліс ты ра ду юць па ме рам і ко-

ле рам, сцёб лы імк нуц ца ўвысь, са мі 

куль ту ры рас туць як на драж джах. Пры 

гэ тым ка ра нё вая сіс тэ ма не па спя вае 

сфар мі ра вац ца так, каб утры маць усё 

гэ та «на сва іх пля чах», — ад сюль ра-

зы хо джан не па між раз віц цём ве ге та-

тыў най част кі рас лі ны і раз віц цём яе 

ка ра нёў.

Нам жа трэ ба, каб сцяб ло ста ла «пра-

ця гам» раз ві то га ко ра ня кус та, ме на ві та 

з моц ных ка рэнь чы каў рас туць ду жыя, 

тоў сцень кія, кар жа ка ва тыя сцяб лін-

кі — тое, ча го мы, улас на, і да ма га ем ся. 

Та му кор мяць па мі до ры комп лекс ным 

(гэта важ на) угна ен нем, якое змя шчае 

тры са мыя па трэб ныя эле мен ты: азот 

(для «бац він ня»), фос фар (для ко ра ня) 

і ка лій (ён па трэ бен як раз для та го, каб 

па мі до ры не вы цяг ва лі ся, а пас ля за бяс-

пе чыць ба га тае цві цен не).

Ка лі і як пад корм лі ваць ра са ду? Спе-

цы я ліс ты рэ ка мен ду юць ра біць гэ та 

трой чы за пе ры яд, па куль та ма ты ся-

дзяць у скры нях. Пер шы раз — пас ля 

пі кі роў кі. Дру гі раз — праз па ру тыд няў 

пас ля пер ша га ра зу. І трэ ці — пе рад вы-

са джван нем та ма таў у грунт.

Ка рыс тай це ся комп лекс ным угна ен-

нем, якое змя шчае не толь кі асноў ныя 

эле мен ты хар ча ван ня, але і не аб ход ныя 

для паў на вар тас на га рос ту і раз віц ця 

мік ра эле мен ты: цынк, маг ній, мар га нец, 

бор, жа ле за, каль цый і ін шыя.

«Фіш ка» га то вых комп лекс ных угна-

ен няў у тым, што яны змя шча юць боль-

шасць не аб ход ных та ма там рэ чы ваў у 

ста ран на па да бра най да зі роў цы і ў лёг-

ка за сва яль най фор ме. Ва ша за да ча — 

ку піць яго і пры пад корм ках дак лад на 

пры трым лі вац ца ін струк цыі.

УС ПА МІН
На до ечы Сяр гей Му ра шоў ехаў у марш рут-

цы з Го ме ля ў Доўск. Даў на ва та не вы бі раў ся 

на сваю ма лую ра дзі му, га ды два на ват на 

Ра даў ні цу не атрым лі ва ла ся тра піць — ра бо та 

не ад пус ка ла. І вось не як вы браў ся ў род ныя 

мяс ці ны. Тут як раз сі ту а цыя так скла ла ся, што 

ў школь на га сяб ру ка быў дзень на ра джэн-

ня, круг лая да та, і ён цвёр да ра шыў: «Па еду! 

І дру га па він шую, і па род ных сцеж ках па ха-

джу...»

Марш рут ка лёг ка ка ці ла па ша шы, па са жы-

раў у са ло не бы ло не вель мі каб, па да ро зе 

ні ко га не пад бі ра ла, бо ка го пад бя рэш, ка лі 

на огул жы вую ду шу рэд ка стрэ неш: вы мер лі 

вёс кі — як ад на. А Му ра шоў моўч кі дзі віў-

ся на края ві ды, што пра бя га лі пе рад яго ны мі 

ва чы ма. Чым да лей ехаў, тым больш ча ла-

ве ку ра бі ла ся ні я ка ва та — ча мусь ці сён ня 

ні бы ўпер шы ню ён ўба чыў, што амаль цал-

кам змя ні ла ся да ро га. Не па знаць яе. Ні бы 

ча ла ве ка, які толь кі што быў у ад ным адзен ні 

і рап там пе ра апра нуў ся, і ад ра зу стаў ін шым 

да не па зна валь нас ці. Там, дзе не ка лі бы лі 

вёс кі, — роў нае по ле. У Ха лоч чы, праў да, за-

ста ла ся ад на ха та. Ка жуць, там да жы ва юць 

век ста рыя. Не па га дзі лі ся пе ра ехаць. І яшчэ 

ў Ха лоч чы — пом нік сал да ту-вы зва лі це лю, яго 

мож на бы ло раз гле дзець праз га лі ны дрэў. 

Дом куль ту ры, які ста яў по бач, ра за бра лі і 

доб ра, ка лі не ку ды пе ра вез лі. Чар но быль, за-

бры кай яго ка мар, на бе да ку рыў, ня год нік!

Му ра шоў пры га даў мі ну лае, той час, ка лі 

ў яго бы лі ма лы мі два сы ны і яны друж най 

ся мей кай вель мі час та ез дзі лі па гэ тай да-

ро зе да ста рых баць коў — па ма га лі тым па 

гас па дар цы, вя до ма ж. Дзе ці ёсць дзе ці: яны 

не зва жа лі на тое, свае гэ та мес цы ці не, а лю-

бым чы нам лез лі да акна — каб гля дзець, як 

хо ра ша за тым аў то бус ным акен цам, як пры-

го жа на ва кол! І яшчэ быў за ня так у яго ных 

сы ноў — лі чыць ха ты, што вы ныр ва лі пе рад 

іх ва чы ма на пра ця гу ўсёй да ро гі. «Сто пяць... 

сто со рак...Не, со рак тры! А я ка жу: со рак 

дзве!» Бы ло, што збі ва лі ся, адзін ад на го да-

ка ра лі, вы свят ля лі ледзь ве не да слёз, хто 

ві на ва ты. Баць ка су па кой ваў сва іх сы ноў, су-

ця шаў тым, што не апош ні раз яны едуць да 

дзя ду лі з ба бу ляй — бу дзе маг чы масць пе ра-

лі чыць ха ты зноў.

На зва рот най да ро зе хлап чу кі ста ра лі ся 

пры біц ца на дру гі бок аў то бу са — каб па лі-

чыць і тыя ха ты, што бег лі ім на су страч па 

да ро зе на Го мель. Іх так са ма на бі ра ла ся вель-

мі мно га!

Ця пер Му ра шоў не пом ніць, коль кі та ды на-

лі чы лі хат яго ныя сы ны па абод ва ба кі да ро гі. 

Шка дуе, што не за пі саў.

А яшчэ больш шка дуе ён, што зу сім ня ма 

хат...

І ня ма яго най да ро гі да до му, той да ро гі, да 

якой не ка лі пры вык і лі чыў яе са май пры го-

жай і па-ча ла ве чы ўтуль най. З аб ста ля ва ны мі 

пры пын ка мі. З кра ма мі і сціп лы мі бу фе та мі. 

З людзь мі, у рэш це рэшт, якія не ку ды еха лі-

спя ша лі ся. Ця пер ін шая да ро га. Без лю дзей 

і хат. Тра пі ла пад пі лу і шмат дрэў. Не прос та 

так ад ра зу пры знаць і пры няць яе. Па куль што 

па да ец ца да ро га чу жой. І не пя рэч це!

Та му не як сум на Му ра шо ву. Ба лю ча на ду-

шы і сэр цы ад гэ та га ўспа мі ну... Ка лі толь кі час 

вы ле чыць. На яго ўся на дзея.

АР ТЫСТ
Пят ра Кар па ві ча за стаю на два ры. Ста ры 

неш та габ люе. Мя не су стра кае вет ла і ў той 

жа час кры ху бурк лі ва: «А, пры ехаў! Ча му ж 

не па тэ ле фа на ваў? Я б пры браў ся хоць...» 

Ён акід вае ся бе пры дзір лі вым по зір кам: маў-

ляў, ба чыш, у чым я — у ста рых пан тоф лях 

і па рва ных парт ках. Су па кой ваю ча ла ве ка: 

ды кінь ты, дзядзь ка! Ця пер вунь мо ладзь у 

го ра дзе так апра на ец ца, яшчэ і горш, бы вае, 

і лі чыць гэ та на ват шы коў ным пры кі дам, так 

што, дру жа, не зва жай на тое, што на та бе, 

га лоў нае ўсё ж — што ў ця бе ў ся рэ дзі не. 

А там — поў ны па ра дак: даб рэй ша га ча ла-

ве ка па шу каць трэ ба! «Ды не, — ка жа, — я з 

та бой не згод ны... Паз ней па ве даю — ча му... 

Пра ходзь, пра ходзь у ха ту...»

Пра хо дзім, ся да ем за стол, сне да ем: я пры-

ехаў хоць і пе рад са мым абе дам, але, як вы-

свят ля ец ца, сён ня ні ў мя не, ні ў гас па да ра 

гэ тай утуль най ха ты яшчэ і ма каў кі не бы ло ў 

ро це. За пра ца ва лі ся.

Крад ком кі даю во ка на рам ку з карт ка мі, 

што ві сіць на сця не на су праць. Пры ваб лі вае 

по гляд адзін зды мак — на ім Пётр Кар па віч 

у аб ра да вым адзен ні, гус та аздоб ле ным пры-

го жым на цы я наль ным бе ла рус кім ар на мен-

там. Ста іць ру кі ў бо кі, за ліх вац кая ўсмеш ка 

на тва ры — ну са праўд ны ар тыст! Яго, да рэ чы, 

так і за вуць у вёс цы: ар тыст. А ча му здзіў ляц-

ца, ка лі ён шмат га доў спя ваў у ра ён ным ва-

каль на-ін стру мен таль ным ан самб лі «Су стрэ-

ча». У ра ё не на ват на зва лі яго не ка лі за ла тым 

го ла сам, а з кан цэр та мі аб' е дзіў мой зна ё мы 

шмат на ва коль ных вё сак. Ды што вё сак! Кож-

ны ме сяц у са на то рыі, які па блі зу, ВІА да ваў 

кан цэрт. Па бі ле тах, вя до ма. Гро шы не вя лі кія, 

бо за арэн ду па мяш кан ня пла ціць трэ ба бы-

ло, па да так той жа, але на ла сун кі ўну кам і на 

па лі ва для лег ка вуш кі ха па ла. Ды і каб сва ёй 

ка бе це на вось ма га са ка ві ка па да ра ваць што, 

не трэ ба бы ло ў яе пра сіць гро шай: ад клад ваў 

па тро ху з кож на га кан цэр та.

— Я ж, брат ка, не як у са на то рыі, а там люд, 

ве да еш жа, і зда лё ку пры ез джы бы вае, на ват 

з Маск вы і Санкт-Пе цяр бяр га, — апа вя дае 

Пётр Кар па віч, — не як пра спя ваў «Ве ра ні ку», 

а пас ля кан цэр та да мя не па ды хо дзіць та кі 

пі жо ніс ты на вы гляд дзя цюк і за яў ляе: «Вось 

ка лі пра спя ва еш так гэ тую пес ню чыс тым го-

ла сам, на ад лег лас ці пра цяг ну тай ру кі ад мя-

не, та ды па ве ру, што ты спя вак. А то пры вык лі 

пад фа не ру! Ве да ем вас, ар тыс таў!» Ні чо га 

не за ста ва ла ся ра біць — пра спя ваў. Ча ла век 

жа про сіць. Трэ ба яму даць тое, ча го ён хо ча. 

Бя ры. Не шка да. Та ды ён па ціс кае мне ру ку 

і ла год на ка жа: «Ма лай чы на! Ця пер ве ру, што 

ты ар тыст!»

Ка лі вы бра лі ся з-за ста ла, я па дзя ка ваў 

гас па да ру і гас па ды ні Ган не Сі да раў не за гас-

цін насць, а Пётр Кар па віч пры га даў яшчэ адзін 

вы па дак са сва ёй кан цэрт най дзей нас ці.

— Пас ля кан цэр та па ды хо дзіць да мя не 

адзін зноў жа са лід ны муж чы на, як по тым 

вы свет лі ла ся, з Ра сіі, і ка жа: «А ча му ў вас 

шта ны па ка ме ча ныя... Асаб лі ва зза ду?» Ды 

гэ та, ка жу, сён ня мы дру гі кан цэрт да ём... Пер-

шы ў го ра дзе быў, дык у ма шы не пра ся дзеў 

амаль паў дня, ча каў гэ та га кан цэр та. А ён 

прын цы по ва так за яў ляе: «Гле да ча не па він на 

ці ка віць, дзе вы ся дзе лі і коль кі ча су. Ар тыст 

пе рад ім па ві нен заў сё ды быць як з іго лач кі!» 

Ні чо га не за ста ва ла ся, як па пра сіць пра ба чэн-

ня. А ча ла век той пры знаў ся, што ён пра цуе ў 

фі лар мо ніі ад на го аб лас но га цэнт ра.

Вось, аказ ва ец ца, ча му Пётр Кар па віч так 

пры дзір лі ва агле дзеў ся бе з ног да га ла вы, 

ка лі я за ха піў яго не ча ка на на два ры, і кры-

ху на ват за са ро меў ся: пра бач, бо не ча каў... 

Па куль я га ма ніў з Ган най Сі да раў най, гас па-

дар ад лу чыў ся ў дру гую па ло ву ха ты, а ка лі 

вый шаў ад туль — я не па знаў яго: пе ра да 

мной ста яў Пётр Кар па віч у чыс цень кім, аку-

рат нень кім кас цюм чы ку і ў бе лай ка шу лі. Хоць 

за раз на сцэ ну!

Я, пры зна ю ся, па апла дзі ра ваў ар тыс ту.

Шчы ра па ра да ваў ся за гэ та га ча ла ве ка, 

бо ён, за ўваж це, умее не толь кі браць, але — 

і да ваць... А та кое не кож на му да дзе на, па-

га дзі це ся.

БЯ ДА
Ста рая Ма ка ры ха да жы ва ла век ад на. Даў-

но ўжо ня ма яе на гэ тым све це, але я ін шы раз 

ус па мі наю ба буль ку-су сед ку, і ўспа мі ны гэ тыя 

над та свет лыя, цёп лыя і — вя сё лыя. Хоць са му 

яе не пры га даю, каб ба чыў ка лі ў свет лым ці 

якой-не будзь пя рэс тым, вя сё лень кім адзен ні. 

Ві даць, ёй не бы ло ку ды апра на цца па-свя точ-

на му, а тап тац ца па два ры і ага ро дзе мож на і 

ў тым, што ёсць і ў чым та бе зруч на. Не ца ца. 

Ды ка лі і за пэц ка ец ца адзе жа, то на цём най 

апра на шцы не так ві даць бруд той.

Та ды-ся ды на вед ва лі ста рую доч кі, іх у яе 

тры, усе за му жам, жы вуць у ад ным го ра дзе. 

Не як пры еха лі ўсе ра зам — і доч кі, і зя ці, і 

ўну каў плой ма. Хто чым зай ма ец ца. Толь кі, 

па лі чы ла ста рая, не тым, чым трэ ба. Дзеў-

кі — доб ра, у яга ды пай шлі, хоць маг лі б і град-

кі спяр ша пра па лоць. Ка жуць, не хва люй ся, 

ма ту ля, заўт ра ўсё зро бім. Не ка то рыя дзе ці 

так са ма з імі ў лес гай са ну лі, а тыя, што за-

ста лі ся, но сяц ца па ву лі цы, як уга рэ лыя — гэ та 

так лі чыць яна, Ма ка ры ха. Зя ці па сек лі дро вы, 

зра бі лі гэ та ху цень ка, скла лі іх у хлеў чу ку аку-

рат нень ка і ру ка мі па ці ра юць, хіт ру ны: ма ту ля, 

це шча на ша да ра гая, хва лі за пра цу. За слу-

жы лі. Яна і па хва лі ла, сціп ла ска за ла: «Ма-

лай цы, дзе ці мае. Ад пач ні це». Ну, ка лі це шча 

за гад вае ад па чыць, то ча му і не. Тым больш 

што кра ма за два кро кі. Ся дзяць у ха це ма лай-

цы ста рой Ма ка ры хі, ві но п'юць — раз-по раз 

хто-не будзь з іх ны рае ў дзве ры кра мы і вяр-

та ец ца з чар го вай пляш кай. Усё гэ та ба чыць 

ста рая. Нер ву ец ца. У ся рэ дзі не кош кі скра-

буць. А ска заць, каб асаб лі ва не ўцяг ва лі ся ў 

п'ян ку, не асмель ва ец ца — не сы ны ж, а ўся го 

толь кі зя ці. Свае-чу жыя, ад ным сло вам, лю дзі. 

«Што б та кое пры ду маць, каб ада рваць іх ад 

ста ла?» — ду мае Ма ка ры ха і не ўза ба ве зна-

хо дзіць тое, што шу ка ла. Яна вяр та ец ца ў ха ту 

з два ра, вой кае і ру ка мі пляскае: «Што ж гэ та 

ро біц ца, га?! Вы тут се дзі це, зя цёч кі, а па лі-

сад нік за бу рыў ся. Ста яў-ста яў, і лёг. Пла зам. 

Ай-я-яй! Вось па е дзе це вы ў го рад, а хто ж мне 

па лі сад ад ра ман туе? Ай-я-яй! Бя да! У мя не ж 

там квет нік, то ку ры, ха ле ры, усё вы дзе руць». 

Хлоп цы моўч кі пе ра гля ну лі ся, уз ні ма юц ца з-за 

ста ла, вы хо дзяць. Праў да, ля жыць пар кан. 

Усе ча ты ры слуп кі так са ма по бач. І ча му гэ та 

па лі сад рап там па ля цеў? Ні вет ру ж, ні чо га...

Чым яму жыц цё не спа да ба ла ся, што на браў-

ся на хаб ства і ляс нуў ся? Па ды хо дзіць су сед 

Ці мох, пы тае: «А на вош та гэ та ва ша це шча 

па лі сад па ва лі ла? Доў га трэс ла яго, ту ды-сю-

ды шку му та ла, хіс та ла, але свай го да маг ла ся. 

Хі ба ж вас не маг ла па пра сіць? Што, хлоп цы, 

но вы бу дзе це ра біць?» Зя ці ні чо га не ад ка-

за лі Ці мо ху, а толь кі гуч на ўсмі ха юц ца: ну, 

це шча! Ну, ма лай чы на! Да ду мац ца ж! Ад нак 

ёй ні чо га не га во раць, а пры ма юц ца за ра-

бо ту. Да ве ча ра па лі сад быў ад ноў ле ны. Па 

чар зе зя ці па спра ба ва лі, ці на дзей на ста іць. 

Яшчэ як на дзей на! Ця пер ня хай па спра буе 

за бу рыць яго на ша Ма ка ры ха і лю бая це шча! 

Не атры ма ец ца!

Апош ні раз я ба чыў Ма ка ры ху, ка лі чар го вы 

раз пры ехаў да баць коў. Пай шоў у ка ло дзеж 

па ва ду з вя дзер ца мі, а ба буль ка ста я ла пе рад 

вы со кім па ро гам і кі да ла дро вы ў сен цы — 

цур ку за цур кай, бо з бя рэ мем, як зда га даў ся, 

пад няц ца па пры ступ ках бы ло ёй ужо ні як. 

Ста рая па гля дзе ла на мя не, мы па ві та лі ся 

кіў ком, і яна рос пач на, сум на і без да па мож на 

пра мо ві ла:

— Бя да.

І ўслед за цур ка мі сха ва ла ся ў сен цах.

Ва сіль ТКА ЧОЎ.

Жыц цё він кіЖыц цё він кі

Да ваць і браць
АСНОЎ НЫ ДО ГЛЯД 

ЗА ТРУС КАЛ КА МІ ВЯС НОЙ

ЧЫМ ПАД КАР МІЦЬ РА СА ДУ ТА МА ТАЎ, 
КАБ ЯНА СТА ЛА ТОЎ СЦЕНЬ КАЙ


