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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

Эпі дэ мія 
ду рас ці
Ро зум уклю чыц ца пас ля...
СЯБ РОЎ КА з Гер ма ніі пры сла ла фо та бер лін ска га 

ма га зі на ты пу на шай «Мі лы». На па лі цах, заўж ды 
за поў не ных мы лам, ан ты сеп ты ка мі для рук, ан ты бак тэ-
ры яль ны мі сур вэт ка мі, — амаль пус та, ста іць па ру ней кіх 
бу тэ ле чак. Там, дзе бы ла роз на га кштал ту ту а лет ная па-
пе ра — тая ж кар ці на. Ад ным сло вам, на ступ ствы ка ра на-
ві ру са. «Гля дзі там, за па сай ся на ўся кі вы па дак!» — жар-
там па ра і ла мая Іры на. «Ні чо га, ка лі што якое — га зет у 
за па се ха пае», — гэ так са ма жар там ад ка за ла я. Да рэ чы, 
ха дзі ла ўчо ра ў тую ж «Мі лу», дзяў ча там па да рун кі гля-
дзець. Па ста я ла ля поў най па лі цы з ту а лет най па пе рай, 
па ду ма ла... А ру ка са ма па цяг ну ла ся, хоць до ма толь кі 
па ча тая ўпа коў ка ста іць. «Стоп» я здо ле ла ска заць са бе 
ў са мы апош ні мо мант (чым вель мі га на ру ся). Бо да якой 
сту пе ні ду рас ці трэ ба дай сці, каб ту а лет ную па пе ру па 
не каль кі па чак куп ляць.

УВО ГУ ЛЕ, вы не за ўва жы лі, што гэ ты прад мет гі гі е ны 
ў апош нія не каль кі дзён гэт кі са мы па пу ляр ны «ге-

рой» су свет ных на він, як і яго вя лі касць ка ра на ві рус. Спа-
чат ку ру ло ны раз мя лі ў Япо ніі — хтось ці пус ціў у ін тэр нэ це 
на ві ну, што ахоў ныя мас кі, якіх у кра і не не ха па ла, ро бяць 
з та го ж ма тэ ры я лу, што і па пе ру для пэў ных па трэб. На-
род кі нуў ся ў ма га зі ны і па ха паў усё, што бы ло на па лі цах. 
Коль кі пас ля і вы твор цы, і ме ды кі, і чы ноў ні кі ні ка за лі з 
усіх кры ніц: гэ та чый сьці жарт, не ро бяць мас кі з па пе-
ры, — не да па маг ло. Прад стаў ні кі на цыі, якая пры ду ма ла 
і вы раб ляе са мыя вы кштал цо ныя вы со ка тэх на ла гіч ныя 
пры бо ры, — а, зна чыць, у боль шас ці сва ёй лю дзі не дур-
ныя, шчы ра па ве ры лі ў поў ную лух ту, якую лёг ка аб верг-
нуць, прос та ўклю чыў шы ло гі ку (ці хо ць бы па спра ба ваў шы, 
як яно «пра цуе» на прак ты цы)... З япон цаў увесь свет 
па смя яў ся, але праз па ру дзён «па пя ро вы бум» — ужо, 
мяр ку ю чы па ўсім, не та му, што з па пе ры мож на зра біць 
мас ку, аб ма таў шы ва кол тва ру, а прос та «за кам па нію», 
ляс нуў па ма са вай свя до мас ці жы ха роў Аў стра ліі. Там 
буй ная ганд лё вая сет ка аб' яві ла, што ту а лет ную па пе ру 
бу дуць вы да ваць толь кі па ча ты ры пач кі ў ру кі, бо на ўсіх 
не ха пае. На род ла ма нуў ся ў кра мы сем' я мі, пры ха піў шы з 
са бой на ват хат ніх га да ван цаў... Ця пер, мяр ку ю чы па ўсім, 
«ту а лет ная лі ха ман ка» да ка ці ла ся і да Еў ро пы.

І смех, і грэх. Але ка лі за ду ма еш ся ўсур' ёз — на ват 
не па са бе ста но віц ца. Гэ та ж трэ ба, які ўраз лі вы 

цы ві лі за ва ны свет: атрым лі ва ец ца, ка лі рап там, крый бо-
жа, скон чыц ца ту а лет ная па пе ра, жыц цё тут жа спы ніц ца? 
Пры нам сі чым, ка лі не гэ тым па сы лам, кі ру юц ца лю дзі, 
ка лі куп ля юць «та вар пер шай не аб ход нас ці» з за па сам 
на год, тым са мым ро бя чы яго дэ фі цыт ным? Ды лад на, з
гэ та га мож на па кпіць і за быц ца. А вось калі га ва рыць пра 
тое, што лю дзі, нар маль ныя аду ка ва ныя лю дзі, якія ні бы та 
жы вуць па прын цы пах вы со кіх ча ла ве чых каш тоў нас цяў, 
ста но вяц ца па доб ны мі на сва іх пер ша быт ных прод каў... 
Пры чым на ват не пе рад тва рам рэ аль най па гро зы жыц цю 
і зда роўю, ка лі са праў ды ўклю ча ец ца на поў ні цу ін стынкт 
са ма за ха ван ня і зма гацца з ім, аба пі ра ю чы ся на сум лен не, 
ма раль, аба вя зак, скла да на на ват са мым моц ным. Прос та 
та му, што з'я ві ла ся ін фар ма цыя ў се ці ве, «усе па бег лі — 
і я па бег». Але для не ча га даў нам доб ры Бо жач ка ро зум? 
Ку ды ж ён пад зеў ся ў тых, хто на бі ваў ру ло на мі па пе ры 
ба гаж ні кі ма шын? (Ажы я таж ны ні чым не апраў да ны по-
пыт ка ра на ві рус па ра дзіў у той жа Іта ліі і на ін шыя та ва ры, 
але гіс то рыя з па пе рай з-за сва ёй аб сурд нас ці тут са мая 
па ка заль ная.)

РО ЗУМ уклю чыц ца пас ля. Ка лі мі не ма са вы псі хоз, 
ка лі па лі цы ў кра мах зноў за поў няц ца мы лам, па-

пе рай, сур вэт ка мі, му кой і ма ка ро на мі. Гэ та бу дзе вель мі 
хут ка, бо ка ра на ві рус — гэ та, дзя куй бо гу, не су свет ная 
вай на, з-за яго не спы ня юц ца прад пры ем ствы, якія ўсё 
вы шэй на зва нае вы раб ля юць. І вось та ды, сто я чы ў кла-
доў цы ці якім ін шым па коі, пе ра тво ра ным у склад рэ чаў 
і пра дук таў, якія мож на ку піць на кож ным кро ку, мно гія 
ад чу юць рэ цы дыў эпі дэ міі ду рас ці — і со рам, і пры красць. 
І бу дуць чу хаць па ты лі цу, раз ва жа ю чы, як гэ та імі — та-
кі мі су час ны мі, та кі мі цы ві лі за ва ны мі, ка мусь ці так лёг ка 
ўда ло ся ма ні пу ля ваць. А гэ ты «хтось ці» бу дзе толь кі ра-
дас на па ці раць ру кі і пад ліч ваць гро шы, якія ён за ра біў на 
сур вэт ках, па пе ры, ма ка ро не. Не ка жу чы ўжо пра та го, 
хто аб' явіць, што вы най шаў і па спя хо ва вы пра ба ваў ле кі 
ад ка ра на ві ру са.

Хоць, мяр ку ю чы па тым, што ад бы ва ец ца, як лёг ка 
і ма са ва эпі дэ мія ду рас ці зна хо дзіць са бе ах вяр на ўсіх 
кан ты нен тах, і вы на хо дзіць неш та неабавязкова, мож на 
«аў та ры тэт на за явіць» у се ці ве, што ад ві ру са ра туе... 
на прык лад, мел. Ці по пел. Ці тое, дзе ля ча го рас ку пі лі 
ты ся чы тон ту а лет най па пе ры... Пры чым, дзе ля праў да-
па доб нас ці, мож на яшчэ на пі саць, што ўжы ваць цу да-сро-
дак трэ ба на шча, за пі ва ю чы тры ма чвэр ця мі (ні больш ні 
менш!) шклян кі ва ды.

НІ ХТО не па ве рыць? Да вай це па б'ем ся аб за клад...
Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ПРЫ ЕХАЎ МУЖ 
З КА МАН ДЗІ РОЎ КІ

У мі ну лыя вы хад ныя мы з да рос-
лай дач кой пе ра бра лі дзі ця чыя рэ чы. 
За ўва жы лі, што на шы хлоп чы кі (яе 
сы ны, а мае ўну кі) зноў па вы рас та-
лі з кур та чак і што ні каў. Трэ ба, зна-
чыць, спраў ляць ім но выя... Ка лі дак-
лад ней — дык не зу сім, бо ў апош ні 
час мы вель мі шмат што куп ля ем у 
кра мах сэ канд-хэнд. У пе ра кла дзе з 
анг лій скай гэ та «дру гія ру кі». Мо зда-
ра ец ца, не дзе і трэ ція, але ж з дзі ця-
чым адзен нем яны вель мі вы ру ча юць! 
На столь кі, што дач ка спы та ла: як гэ та 
мы жы лі без іх, гэ тых крам, як не ка лі 
га да ва лі ма лых?

Прый шло ся рас ка заць, што дзі ця-
чыя рэ чы та ды прос та пе ра да ва лі ся 
ад ста рэй шых да ма лод шых у вёс ках, 
у пад' ез дах, у сем' ях... (Ка за лі, на прык-
лад, што бра ці кі-сяст рыч кі — на ват 
стры еч ныя, — вы рас шы ў ад ных ка-
шуль ках ды што ні ках, друж ней по тым 
жы вуць). А для да рос лых іс на ва лі так 
зва ныя ка мі сі ён кі. Ту ды мож на бы ло 
неш та зда ваць, там мож на бы ло неш та 
ку піць. Апроч та го, іс на ва ла прак ты ка 
аб ме наў...

Нас, вель мі бліз кіх, яшчэ школь ных 
сяб ро вак, бы ло, на прык лад, ча ты ры. 
Су стра ка лі ся мы не ска заць каб час-
та — ра зы два-тры на год, але ж ад на 
з су стрэч (як пра ві ла, вяс ной) аба вяз-
ко ва пры свя ча ла ся бар та ру. Гэ та зна-
чыць, што кож ная з нас вы цяг ва ла са 
сва ёй ша фы тое, што ўжо не на сі ла 
(ста ла за ма лое, за вя лі кае, збры дзе ла 
ці прос та не па да ба ец ца), склад ва ла ў 
сум ку і еха ла на су стрэ чу. Най час цей 
мы збі ра лі ся ў на шай Лю бач кі, бо ў яе 
і рэ чаў бы ло най бо лей, і ква тэ ра амаль 
што ў цэнт ры.

Дык вось наш чар го вы збор. Нех та 
з сяб ро вак зра біў се ляд ца пад фут рам, 
нех та «Мі мо зу» і «Аліўе»... Мне да ру-
чы лі ку піць ві но і тор цік — у пят ні цу 
ве ча рам мы ў Лю бы.

Тут трэ ба ска заць, што ква тэ ра ў 
яе бы ла не прос та ў цэнт ры, але і до-
сыць ці ка вая па сва ёй пла ні роў цы. 
Ад ра зу на ўва хо дзе — пра стор ная ві-
таль ня (зле ва люс тэр ка на ўсю сця ну, 
спра ва — шы ро кія дзве ры ў спаль ню 
з бал ко нам). Да лей, ад па вед на, дзі ця-
чы па кой і сан ву зел, а на рэш це — за ла 
і кух ня.

Стол мы на кры лі як раз там, до сыць 
доў га па ся дзе лі, па вя чэ ра лі, па га ва ры-
лі, по тым ус пом ні лі-та кі, ча го са бра лі-
ся, і са сва і мі коф тач ка мі, спад ні ца мі, 
шор та мі ды са ра фа на мі вый шлі ў ві-
таль ню. А да лей кож ная з нас (па мер 
ва ўсіх 46—48, рост 160—165) ста ла 
пры кід ваць ней кія з рэ чаў, пад му зы ку, 
у ру ху, дэ ман стра ваць іх у спаль ні ды 
ка лі до ры, вы ра шаць, што ка му па суе, 
хто што за бі рае і бу дзе на сіць.

Та кім чы нам мы раз дзя ва лі ся, 
у неш та адзя ва лі ся, кру ці лі ся пе рад люс-
тэр кам і ледзь не да слёз ра га та лі, бо 
да Ма ры ні ных су ке нак Люб ка да ста ла 
з ша фы каў нер з чар на бур кі, да ма іх 
цём ных доў гіх спад ніц — му жаў ка пя-
люш. У ход пай шлі ўсе Лю бі ны туф лі 
і ба са нож кі, су мач кі, ша лі кі, па цер кі, 
дзяж кі, стуж кі... Пры чым рэ чы не прос-
та пад бі ра лі ся, яны яшчэ і пад га ня лі ся: 
ад на з на шых сяб ро вак, Ма ры на, тро хі 
ўме ла шыць, а та му ад ра зу пры мя ра-
ла, дзе ўка ра ціць ру ка вы, дзе за стра-
чыць (аль бо на ад ва рот — рас пус ціць) 
вы тач кі... Ка ра цей, атры ма ла ся цэ лае 
прад стаў лен не.

У вы ні ку ў Люб кі мы та ды за тры-
ма лі ся: па да мах ста лі раз' яз джац ца 
поз на, але ж шчас лі выя-шчас лі выя!

На заўт ра з ра ні цы я вы ра шы ла на 
хві лін ку за ехаць да Лю бы, каб па дзя-
ка ваць за аб ноў кі, якія з яе гар дэ роб-
чы ку «пе ра бра лі ся» ў мой, і за прос та 
цу доў ны ве чар!

— Мы даў но так не смя я лі ся! — ска-
за ла я сяб роў цы.

— Бы ло з ча го, — зга дзі ла ся яна, 
неш та яў на не да га вор ва ю чы і ад во-
д зя чы во чы.

Мне трэ ба бы ло ве даць, ча му?
Вы пыт ваць да вя ло ся доў га, але ж я 

свай го да маг ла ся: Лю ба ўрэш це пры-
зна ла ся, што яе муж па ві нен быў пры-
ехаць з ка ман дзі роў кі на на ступ ным 
тыд ні ў аў то рак, а пры ехаў — на гэ тым, 
і як раз у... пят ні цу.

Ча му ён яе не па пя рэ дзіў, ча му, пры-
ехаў шы да моў, не зай шоў у кух ню, дзе 
мы так слаў на вя чэ ра лі, — Лю ба не ве-
да ла. Мо жа, тро хі раў на ваў яе і ха цеў 
па гля дзець, што ж бу дзе да лей, мо жа, 
вы ра шыў не пе ра шка джаць нам?

Факт, што пад час усіх на шых пры-
ме рак ён — ні кім не за ўва жа ны — 
быў... у спаль ні на бал ко не.

Ча ла век ён, трэ ба ска заць, до сыць
ін тэ лі гент ны, не ў тур ме га да ваў ся, 
а та му... Гля дзеў ён на на шу мі тус ню ці 
не, я не ве даю. Мо жа, і не. Але аса дак 
за стаў ся. 

У Лю бы, ві даць, так са ма, бо яна 
больш ні ко лі не збі ра ла нас на пры-
мер кі. Тая бы ла апош няя.

Вік то рыя С.,

г. Мінск.

ЛЮ БОЎ 
НЕ БЛІН ЦЫ...

Вуч ні на шай шко лы пад час лет няй 
фальк лор най экс пе ды цыі за пі са лі без-
ліч мяс цо вых жар таў ды праў дзі вых гіс-
то рый! Яны свед чаць аб пра ца ві тас ці і 
кем лі вас ці ту тэй шых лю дзей, іх умен ні 
па смя яц ца з ся бе і па смя шыць (а то і 
па ву чыць!) ін шых. Ну вось мяр куй це 
са мі.

Не як у вёс ку пры еха ла пра ца ваць 
ма ла дая на стаў ні ца, да адзі но кай жан-
чы ны ўлад ка ва ла ся на ква тэ ру.

Не так важ на, коль кі там пра жы ла, 
але ж, му сіць, спа да ба ла ся гас па ды ні, 
бо ад ной чы тая ска за ла:

— Трэ ба та бе хлоп ца доб ра га знай-
сці. Ма ла іх тут, але ж ёсць адзін на 
пры кме це — вы со кі, пры го жы. Дзяў-
чат, праў да, пе ра бі рае... Ды ажэ ніц-
ца — пе ра ста не... Та му ты не ва ронь: 
ка лі ён ча сам зой дзе, тут жа ве нік бя ры 
і пад мя тай пад ло гу, пры чым не да па-
ро га мя ці, а на ад ва рот...

Па чу ла гэ та на стаў ні ца і толь кі па-
смя я ла ся.

А пры га жун між тым час ад ча су 
ля іх до ма пра хо дзіў. Неяк гас па ды ня 
за ўва жы ла, што пад вок на мі ўжо, — 
у шы бу тук-тук-тук, а са ма — за фі-
ран ку...

Праз дзень хло пец пы тае ў дзяў-
чы ны:

— Гэ та ты мне знак па да ва ла, ка лі 
я на аў то бус ішоў?

— Не, — ад ка за ла тая.
Дзя цюк, вя до ма ж, не па ве рыў: 

па ду маў, што яна па са ро ме ла ся пры-
знац ца. Зна чыць, сціп лая... Стаў да 
яе больш пры гля дац ца, да до му пад-
во дзіць, а ў ха ту на вя чор кі не як зай-
шоў — гас па ды ня тут жа за ве нік: па 
чыс тай пад ло зе (пры чым ад па ро га!) 
ім во дзіць ды шэп ча пад нос: «За мя-
таю яго ў ха ту, каб ні ку ды не пай шоў», 
«За мя таю яго ў ха ту...»

Дзеў ка, як уба чы ла гэ та, як па чу ла, 
аж зай шла ся ад ро га ту! Яна ж ду ма ла, 
што жан чы на па жар та ва ла...

Праз паў го да ма ла дыя па жа ні лі-
ся. Доб ра жы вуць, два іх дзе так га-
ду юць.

Та ма ра Мар цэ віч,

в. Ёд кі,

Лід скі ра ён.

АБЯ ЦАН КІ-ЦА ЦАН КІ, 
А ДУР НЮ... КЛО ПАТ

Гэ ту гіс то рыю я па чу ла ад сва ёй 
сва яч кі. Апа вя да ю чы яе, Лі дач ка смя-
я ла ся ледзь не да слёз. Хоць, як по тым 
пры зна ла ся, у тыя «ша лё ныя 90-я», 
больш за 20 га доў на зад, ёй бы ло зу сім 
не да сме ху.

Па ча ло ся з та го, што ў вёс цы, і 
як раз ка ля іх ня га до ма (да рэ чы, са-
ма га дых тоў на га), спы ні ла ся до сыць 
«кру тая» ін ша мар ка. З яе вый шаў 
муж чы на, як ка жуць, каў каз скай на-
цы я наль нас ці, знай шоў у два ры гас па-
да ра (Лі дач кі, як на тое лі ха, до ма не 
бы ло) і стаў слёз на пра сіць да па маг чы 
яму — вы ру чыць з бя ды. Маў ляў, на 
да ро зе, тут не па да лёк, спы ні ла мі лі-
цыя, вы пі са ла штраф, а за пла ціць яго 
ня ма чым, ну хоць плач: гро шы до ма 
ля жаць... Дык ты ўжо, брат ка, зра бі 
мне лас ку, па зыч 200 до ла раў. А я 
ві на ва ты не бу ду — ад дзя чу: сён ня ж 
ве ча рам пры вя зу та бе і гро шы, і
скры ню кань я ку, і цэ лы мех цук ру, і 
грэч кі (усё гэ та бы ло дэ фі цыт ам)...

Пры маў ку пра абя цан кі-ца цан кі 
вяс ко вец Са ўка, вя до ма ж, чуў, але і 
ча ла ве ку, які так шчы ра пра сіў, ха це-
ла ся ве рыць! Тым больш што каў ка-
зец, апроч абя цан няў, па кі даў не сла-
бы за клад — дзе сяць но вых ску ра-
ных кур так ды па кет з бе ла снеж ным 
цю лем.

...З вось та кім, як уяў ля ла ся Са ўку, 
вель мі ба га тым зда быт кам ён і су стрэў 
з ра бо ты сваю Лі ду сю. Ледзь не з па-
ро га па чаў хва ліц ца прос та рэд кай 
уда чай! Маў ляў, тан цуй, да ра гая, мы 
з та бой і да гэ туль ня дрэн на жы лі, 
а ўжо ж за раз... Гас цін цаў бу дзе поў-
ная ха та!

«Я дзе ста я ла, — рас каз ва ла Лі-
да, — дык там і се ла. Ка жу: «Са ва, 
ця бе раз вя лі, як апош ня га дур ня! Ду бі-
на ты, ха мут ста ры! Вось па пом ні маё 
сло ва: ні хто да нас не пры е дзе — ні з 
гра шы ма, ні з кань я ком, ні без...»

Як у ва ду гля дзе ла: за стаў ся Са ў-
ка з но сам, дак лад ней — са «сто сам»
тан ных чор на-ка рыч не вых кур так са 
ску ра за мя няль ні ку. Той ча ла век, ві-
даць, не змог пра даць іх па штуч на і 
сум лен на, а та му не пры ду маў ні чо га 
леп ша га, як знай сці дур ня, каб за гнаць 
яму праз пад ман і «оп там».

«Са ўка не з та кіх быў, ён не ўзяў 
бы та вар, хоць бы та му, што до ла раў 
у вёс цы та ды ў во чы ні хто не ба чыў, — 
ка за ла Лі да. — Мы іх ку пі лі пер шыя, 
бо як раз на пя рэ дад ні на ся мей най 
ра дзе вы ра шы лі па кры се збі раць на 
«Жы гу лі» — на Са ўка ву даў нюю ма ру. 
250 до ла раў зай ме лі — 200 Са ўка та му 
не зна ём цу ад даў».

...Ну вя до ма ж, шка да іх бы ло, але 
што зро біш? Су жэн цы па га ра ва лі кры-
ху ды па еха лі ў рай цэнтр на ры нак, каб 
пры ца ніц ца да кур так, па гля дзець, за 
коль кі іх мож на збыць. У сва ёй вёс цы 
пра да ваць не ха це лі, бо лю дзі спы та лі б, 
ад куль. Пад ман ваць — не вы па да ла, 
праў ду ка заць — так са ма...

Але ж тут зда ры ла ся ўда ча: у гос ці 
да іх пры ехаў Лі дзін брат. А жон ка ў 
яго — жан чы на яшчэ тая: што хо чаш 
ку піць і што хо чаш пра дасць!

Вось яны і ўзя лі ся за гэ тую спра ву: 
на ма шы не пра еха лі ся па вёс ках у су-
сед нім ра ё не. Як тыя цы га ны, па ха дзі лі 
па ха тах... І бен зі ну спа лі лі, і паў дня па-
тра ці лі, і ста мі лі ся, і тро хі ня ём ка бы ло, 
але ж во сем кур так пра да лі.

Са ўку ў вы ні ку за ста лі ся дзве. Дзя-
куй бо гу, зна сіў. А вось цюль той у ве-
ран дзе на вок нах і да гэ туль ві сіць. Як 
на па мін пра тое, што бяс плат ны сыр 
бы вае хі ба што ў па стцы.

Тац ця на Мар ка ва,

г. Ві цебск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.


