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А фі ла ла гіч ным фа-
куль тэ це пе дінс ты-
ту та Ні на ву чы ла ся 

за воч на, у Мінск пры еха ла не-
на доў га, на лет нюю се сію, але 
звык нуц ца з шум ным, мі тус-
лі вым го ра дам ні як не маг ла. 
Яна ад чу ва ла ся бе му раш кай, 
не ма ве да ма як за кі ну тай у му-
ра ва ныя джунг лі: су ма ва ла па 
до ме, па сяб рах, па сва ім не-
вя лі кім утуль ным га рад ку.

Гэ та бы ла яе пер шая пе ра-
вод ная се сія. Эк за ме ны яна 
зда ва ла па спя хо ва, бо рых та-
ва ла ся да іх до ма ды і тут, у 
сту дэнц кім ін тэр на це, так са-
ма. А пас ля лек цый ха дзі ла... 
да свай го аў то бу са, на вак зал: 
у над зеі спат каць зна ё мых 
блу ка ла па пе ро не, ін шы раз 
не ка га ба чы ла, раз маў ля ла, 
але ні ко му не пры зна ва ла ся, 
ча му яна тут. Ба я ла ся, што па-
смя юц ца з яе дзі вац тва.

Ад ной чы, вяр та ю чы ся 
з вак за ла, яна тра пі ла пад 
дождж. Даж джы яна лю бі ла 
з ма лен ства. Та ды за шчас це 
бы ло пра мок нуць да ніт кі, пра-
бег чы ся ба са нож па цёп лых 
лу жы нах, а ка лі пра яс ніц ца, 
з на мок ла га пяс ку на ля піць 
«пі раж коў».

Ця пер жа, каб не пра мок-
нуць, яна за ско чы ла ў тэ ле-
фон ную буд ку.

І ту ды ж, сле дам за ёй, ві-
ху рай уля цеў вы со кі чар ня вы 
хло пец.

— Ві ця?! Ты не з не ба зва-
ліў ся? — ахну ла ў здзіў лен ні 
дзяў чы на. — Вось дык су-
стрэ ча!

І са праў ды не ча ка ная, бо 
не ка лі яны ву чы лі ся ў ад ным 
кла се, ні я кіх сім па тый ад но да 
ад на го не ме лі, а та му пас ля 
шко лы ра зы шлі ся, як у мо ры 
ка раб лі. Зда ва ла ся, на заў сё-
ды. Аж не: тут, у гэ тым чу жым 
го ра дзе, яны вель мі ўзра да ва-
лі ся ад но ад на му, ста лі раз-
маў ляць, успа мі наць ней кія 
школь ныя эпі зо ды, рас пыт-
ваць, хто чым зай ма ец ца...

Хма ра тым ча сам па ляг чэ-
ла, па свят ле ла і па плы ла да-
лей. У не бе за ззя ла вя сёл ка. 

Во чы хлоп ца і дзяў чы ны ззя лі 
так са ма.

Вік тар пра во дзіў Ні ну да ін-
тэр на та, і з та го дня яна ўжо 
«за бы ла ся» да ро гу на вак-
зал, — ста ла бе гаць на спат-
кан ні.

Хлоп ца ва на ву чан не на 
кур сах і яе се сія за кон чы лі ся 
ад на ча со ва — у род ны го рад 
яны вяр та лі ся ра зам.

Паў го да яшчэ су стра ка лі ся 
там, а зі мой згу ля лі вя сел ле. 
Вік тар быў яе пер шым ка-
хан нем і, за хоп ле ная па чуц-
цём, Ні на шмат ча го ў ім не 
за ўва жа ла. А вось яе муд рая 
ма ма не зна хо дзі ла са бе мес-
ца, уга вор ва ла не спя шац ца, 
пры гле дзец ца да абран ні ка. 
Але ж хто ў ма ла до сці слу хае 
баць коў?

П
ЕР ШЫ тры вож ны 
зва но чак пра зві-
неў яшчэ ў мя до вы 

ме сяц — муж «за ма чыў» з 
сяб ра мі прэ мію, пры чым так, 
што ледзь ве пры поўз да до-
му. «Пра бач. Не раз лі чыў сі-
лы», — ві на ва ціў ся ра ні цай і 
абя цаў, што та кое больш не 
паў то рыц ца.

Паў та ра ла ся. Пры чы ны 
зна хо дзі лі ся роз ныя. Ні на 
пла ка ла, пра сі ла, зла ва ла-
ся — усё як аб сцен ку га рох. 
Спа дзя ва ла ся хі ба на тое, што 
з'яў лен не да чуш кі ці сы на на-
дасць яе лю ба му сіл не «ўва-
ліц ца» ў баг ну п'ян ства.

У ра дзіль ню Вік тар і са-
праў ды прый шоў з ру жа мі, 
ца ла ваў ёй ру кі, кляў ся ў ка-
хан ні, абя цаў за ла тыя го ры.

На ступ ным ве ча рам, ча-
ка ю чы му жа, ма ла дая ма ма 
ча пу ры ла ся пе рад люс тэр-
кам — на змар не лым тва ры 
пад во дзі ла алоў кам бро вы, 
фар ба ва ла вей кі і вус ны.

— Да рэм на ста ра еш ся, 
ма ла дзі ца, — бес цы ры мон на 
па га сі ла яе ра дасць са ні тар-
ка. — Вы гля ні ў акно. Ля жыць 
твой Віць ка на лаў цы — п'я ны, 
што цэп... Ма ла не дай шоў, 
не ба ра ка.

— Ні нач ка, гэ та апош ні 
раз. Усё, за вяз ваю, — кляў-

ся по тым, пра цве ра зеў шы, 
Вік тар.

Але «за вя заць» ну ні як не 
атрым лі ва ла ся!

Сын ку іх споў ні ла ся тры 
гад кі, ка лі жон ка вы ра шы ла 
па даць на раз вод.

Та кое ра шэн не, зда ва ла ся, 
пра цве ра зі ла му жа. «Не ра бі 
гэ та га, Ні на, — пра сіў ся ён. — 
Мак сім ку па трэ бен та та. Хут ка 
я па еду ў Ра сію на за ра бот кі, 
ада рву ся ад друж ба коў, што 
пад бі ва юць на п'ян кі, за раб лю 
нам гро шай. Ты за су му еш па 
мне, і ўсё на ла дзіц ца.

Прай шлі тры ме ся цы. Ні на 
і са праў ды за су ма ва ла... Вік-

тар жа, пе ра поў не ны го на рам, 
пры вёз дзве ты ся чы до ла раў і 
ад даў жон цы. Ноч чу яны бы лі 
ад ным цэ лым. А ра ні цай муж 
пай шоў у кра му па пра дук ты 
і вяр нуў ся, ледзь тры ма ю чы ся 
на на гах.

На заўт ра — з хво рай га-
ла вы — яму за ха це ла ся пі ва. 
Жон ка ўзя ла ся сва рыц ца: маў-
ляў, што гэ та та кое? Зноў ты 
за сваё, за ста рое? «Аб ра жа-
ны» муж тут жа ўскі пеў: «Ах, я 
дрэн ны, ня вар ты ця бе? Ад да-
вай грошы!» Ня доў га ду ма ю чы, 
Ні на шпур ну ла стос зя лё ных 
па пе рак: «За бі рай! І каб на гі 
тва ёй тут бо лей не бы ло!»

Пас ля гэ та га яна ўвесь 
дзень пра пла ка ла. Шка да ва-
ла, вя до ма ж, не гро шай, на 
іх яна ні ко лі пад кай не бы ла. 
Шка да ва ла ся бе, што звя-
за ла ся з п'я ні цам, шка да ва-
ла сын ка, які за ста ец ца без 
баць кі.

Ужо ноч чу пра ва лі ла ся ў 
цяж кое тры вож нае за быц цё 
і не ад ра зу зра зу ме ла, ці сон 
гэ та, ці ява: не за ве ша нае акно 
па ла са ва лі ма лан кі, дзесь ці 
по бач, амаль не сці ха ю чы, бі лі 
пе ру ны... Ра бі на вая ноч!

Ні на ўклю чы ла свят ло. Га-
дзін нік па каз ваў тры. Больш 
яна не за сну ла ні на хві лін ку. 
І слёз ужо не бы ло.

Ра ні цай Вік тар не вяр нуў-
ся. Не прый шоў ён і ў на ступ-
ныя дні. Сяб роў ка ска за ла 
Ні не, што як раз тым ве ча рам 
ба чы ла яго, моц на п'я на га, на 
бе ра зе ра кі. «Ута піў ся!» — 
пра ця ла зда гад ка.

Не злі чыць, коль кі ра зоў 
да гэ та га Вік тар, п'я ны, лез 
у ва ду: яна цяг ну ла яго ні бы-
та маг ніт! Вось і ўцяг ну ла, ві-
даць?

Ні на не зна хо дзі ла спа кою, 
да ка ра ла ся бе за жорст кія 
сло вы, у дум ках ужо ха ва ла 
яго.

А «ня бож чык» між тым быў 
жы вы-зда ро вы. Ён з'я віў ся 
праз дзе сяць дзён — бруд ны, 
пра пі ты, на хаб ны.

Як вы свет лі ла ся, увесь гэ-
ты час ён пра вёў у жанчыны. 
А скон чы лі ся гро шы — стаў 
не па трэб ны і ёй.

Ні ну ка ла ці ла ад злос ці і 
агі ды. Яна са бра ла му жа вы 
рэ чы, вы ста ві ла іх за дзве ры. 
Вы штур ха ла ту ды ж і яго са-
мо га: не ад клад ва ю чы ні на 
дзень, па да ла на раз вод.

На шчас це, Вік тар быў 
пра пі са ны ў ква тэ ры сва іх ня-
бож чы каў-баць коў. У ёй і па-
ся ліў ся.

М
І НУ ЛА пяць га доў. 
За муж Ні на больш 
не вый шла, хоць 

пра па но вы ру кі і сэр ца бы лі. 
Яна лю бі ла сваю ра бо ту, це-
шы ла ся з сын ка, да ра жы ла 
сва ёй сва бо дай і спа ко ем.

Вік тар жа, уво лю на ця-
гаў шы ся па жан чы нах, ад-
ну з іх пры вёў у баць коў скі 
дом. Ра зам пі лі-гу ля лі, бі лі-
ся і мі ры лі ся. Су жы цель ка 
яго не пра ца ва ла ні ко лі, ён 
сам — улад коў ваў ся і зваль-
няў ся (най час цей — па во лі 
най маль ні ка), а по тым і зу сім 
апы нуў ся на ву лі цы: збі раў 
бу тэль кі, рыз зё, па пе ру — не 
столь кі на ежу, коль кі на піт-
во. Без ал ка го лю не абы хо-
дзі ла ся ні дня.

А ў вы ні ку... Гэ та не маг ло 
не ад біц ца на яго зда роўі. Ад-
ным поз нім лі пень скім ве ча-
рам Ні не па тэ ле фа на ва ла яе 
бы лая су сед ка, якая пра ца ва-
ла мед сяст рой у рэ ані ма цыі.

— Тут у нас твой бы лы... 
Зда ец ца, ка нае. Про сіць, каб 
ты прый шла. Мо жа, хо ча па-
ка яц ца?

— То ня хай пе рад Бо-
гам... — уз дых ну ла Ні на. — А 
я даў но яму ўсё да ра ва ла. І 
па ха ва ла яго даў но — у тую 
ра бі на вую ноч, ка лі з до му 
пай шоў з гра шы ма.

Яе сэр ца — спа гад лі вае да 
лю бо га го ра — на гэ ты раз за-
ста ло ся глу хім.

І сы ну пра смерць баць кі 
яна не ска за ла, бо хлоп чык 
та ту зу сім не па мя таў. Той ні-
ко лі не ці ка віў ся ма лым, ні чым 
яму не да па мог.

У 
ПРЫ РО ДЗЕ ўла да-
ры ла ле та. Праз ад-
чы не нае акно спаль ні 

п'я ніў мя до вы пах квіт не ю чай 
лі пы. У ага род чы ку рас ка ша-
ва лі пя шчот ныя лі леі. Ні на 
ўзя ла ў ру кі кні гу, але ні як не 
маг ла за ся ро дзіц ца — на су пе-
рак во лі яе дум кі вяр та лі ся ў 
Мінск, у той не ча ка ны дождж 
і на валь ні цу, у вы пад ко вую су-
стрэ чу з Вік та рам, і вя лі да лей 
па іх су мес ным, час цей бяз ра-
дас ным жыц ці.

Рэз кі па рыў гус то га, на бры-
ня ла га вет ру грук нуў акон най 
ра май. Ні на за чы ні ла акно і 
вый шла на га нак. Зноў на блі-
жа ла ся на валь ні ца.

Фа і на КА САТ КІ НА,
г. Па ста вы
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Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы  �� НА ВАЛЬ НІ ЦА

Карціна Канстанціна Макоўскага 

«Дзеці, якія бягуць ад навальніцы»

Вазь му твой боль...Вазь му твой боль...  ��

ВАМ СА ПРАЎ ДЫ ПА ТРЭ БЕН СНЕ ГА ВІ ЧОК?
Ін тэр нэт ус ка лых ну ла гіс то рыя 4-га до-
ва га Анд рэй кі з Укра і ны, які ле чыц ца ад 
лей ко зу ў бе ла рус кай клі ні цы і за раб ляе 
на сваё ля чэн не са мо роб ны мі сне га віч-
ка мі. І па ля це лі пе ра пос ты, пе ра ка зы. 
За пер шыя не каль кі дзён ма лы шу за ка-
за лі больш за 3000 ца цак і пе ра лі чы лі 5 
з па ло вай ты сяч до ла раў. Па пу ляр насць 
рас це, збор ідзе, на род за хап ля ец ца. А 
ў мя не не атрым лі ва ец ца за мі лоў вац ца 
гэ тай гіс то ры яй. І я рас ка жу, ча му.

Спа чат ку ру ка аў та ма тыч на па цяг ну ла ся 
да кла ві я ту ры, каб па пра сіць са бе сне га ві ка. 
Але моц ны штур шок у гру дзях спы ніў. Мне 
са праў ды па трэб на цац ка? Ды не, прос та ха-
чу да па маг чы хлоп чы ку. Дык да па ма жы! Для 
ча го та ды сне га вік? Ён бу дзе пры го жа ста яць 
на ста ле і на гад ваць, якую доб рую спра ву я 
зра бі ла.

У мя не столь кі та кіх на па мі наў! Вось на-
ва год няя зор ка, зроб ле ная ру ка мі 9-га до ва га 
Жэ ні. Ён па да рыў мне яе ў 2009-м. Праз шэсць 
ме ся цаў хлоп чы ка не ста ла. А я ўжо сё мы год 
су стра каю з яго зор кай. І кож ны раз, пе рад 
свя там да ста ю чы яе з ша фы, уз гад ваю, якая 
я ма лай чы на і як яму да па ма га ла.

Мы час та крыў ля лі ся на фо та ка ме ру, ка лі 
ва лан цё ры і па цы ен ты збі ра лі ся па га рэ зіць у 
Цэнт ры дзі ця чай ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі і іму-
на ло гіі. По тым я раз дру коў ва ла і да ры ла ім 
фо та карт кі. Дзі му, най леп ша га сяб ра ў цэнт ры, 
па пра сі ла пад пі саць наш агуль ны фо та зды мак. 
Мне на па мяць, ка лі раз' е дзем ся ці ка лі што... 
Карт ка пра ля жа ла ў яго цэ лы ты дзень, але 
хло пец так і не па да браў слоў і вяр нуў фо та 
не пад пі са ным. Дзім кі не ста ла во сем га доў 
та му. А яго фо та зды мак на гад вае мне пра ад-

сут насць над пі су, ад сут насць Дзім кі і пра тое, 
якая я цу доў ная, што сяб ра ва ла з ім.

З Анд рэ ем мы ха це лі па са дзіць дрэ ва. 
Прос та ў два ры ан ка цэнт ра. Вы ка паць у бліж-
нім уз лес ку і па са дзіць ка ля баль ні цы. На па-
мяць, ка лі ён па пра віц ца, ці ка лі... Мы вы бі ра лі 
мес ца, шу ка лі са джа нец, зда бы ва лі рыд лёў ку. 
А по тым яму ста ла горш. Мы так і не па са дзі-
лі дрэ ва. Ён ужо ні ко лі не вы га дуе сы на і не 
збу дуе дом. А я, кож ны раз пры яз джа ю чы ў 
баль ні цу, шу каю ва чы ма мес ца, пус тое мес ца, 
дзе не рас це на ша дрэ ва.

Не-не, я не пра су мную па мяць. Вя до ма, 
ёсць і доб рыя пры кла ды. Наш слаў ны Мі ша, 
які лёг ка і ве се ла пе ра нёс хва ро бу, у жыц ці 
яко га бы ло шмат бо лю і здра ды з бо ку да рос-
лых, ад' яз джа ю чы, па кі нуў мне свае вы ра бы. 
Я пе ры я дыч на тэ ле фа на ва ла яму, да ста ва ла з 
шуф ля ды аплі ка цыі, ва зы з бі сер ны мі квет ка мі, 
вы шыў кі. І га на ры ла ся са бой.

Наш даб ра чын ны рух за раз збі рае гро шы 
для ма ла дой спарт смен кі з сар ко май. Апа рат 
для рас пра цоў кі на гі каш туе не каль кі ты сяч 
до ла раў. Бы лі ар ты ку лы ў га зе тах, аб вест кі на 
сай тах, пос ты ў сац сет ках, не каль кі дзя сят каў 
пе ра пост аў... І толь кі 500 ты сяч бе ла рус кіх руб-
лёў на ра хун ку.

Кож ны дзень я атрым лі ваю ліс ты з пы тан-
ня мі, як зра біць пе ра вод, з ад га вор ка мі, што 
гэ та скла да на, што трэ ба дай сці да пош ты, 
бан ка, за вес ці элект рон ны ка ша лёк, што нам 
вар та бы ло б спрас ціць пра цэс да па мо гі. І за-
па вет ныя ка пей кі не «ка па юць» на ра ху нак 
бы лой спарт смен кі, а яе мыш цы дзер вя не юць 
з кож най се кун дай.

Але, як толь кі на на шым га ры зон це за-
ма я чыць «сне га ві чок», мы з ра дас цю да па-
ма га ем, лёг ка ад ры ва ем «пя тую кроп ку» ад 
крэс ла і хут ка зна хо дзім спо саб пе ра вес ці 
гро шы. Нам па трэб на ад да ча, на па мін. Мы 
мо жам са браць вя лі кую су му, аб лі ва ю чы ся 
ле дзя ной ва дой і вы стаў ля ю чы ві дэа ў ін тэр-
нэт. Мы мо жам на быць у «Мак До наль дсе» 
да лонь ку з над пі сам «я да па мог дзе цям». 
Але не мо жам прос та ўзяць і да па маг чы 
дзе цям. Не мо жам прос та скі нуц ца і на быць 
апа рат для спарт смен кі. Не мо жам прос-
та пе ра вес ці гро шы на ра ху нак укра ін ска га 
хлоп чы ка. Нам па трэ бен за гэ та ме даль. Ці 
ха ця б сне га ві чок...

У рам ках пад трым кі па да печ ных «Клу ба 
5000» мы ла дзі лі чар го вы даб ра чын ны аў кцы-
ён. Стаў кі ра бі лі не ах вот на, хоць стар та вы кошт 
быў мі ні маль ны, а рэ чы пра да ва лі пры го жыя. 
Ну хто яго ве дае, мо жа, кры зіс уплы вае. Пас ля 
вя ла га про да жу мы па ча лі збі рац ца да до му. І 
якое ж бы ло дзі ва, ка лі да скар бон кі клу ба з 
усіх кан цоў за лы па плы лі лю дзі. Яны па кі да лі 
ах вя ра ван ні і дзя ка ва лі за пра цу. Мы ўпер шы-
ню ба чы лі, як «дзі ва кі» ад маў ля лі ся на быць 
уні каль нае ўпры го жан не за 50 ты сяч, а по тым 
прос та кі да лі ў скар бон ку 100.

Урок аў кцы ё ну на ву чыў мя не па-ін ша му 
ста віц ца да «сне га віч коў». І так ста ла прык ра 
ад на за па ша ных на па мі наў і свай го го на ру! 
Ця пер на даб ра чын ных кір ма шах я на бы ваю 
толь кі тое, што са праў ды па трэб на. А да па мо-
гу пе ра ліч ваю без уся ля кіх до ка заў і бо ну саў. 
Міш ка вы вы ра бы раз да ла зна ё мым. Сшы тае 
ім со ней ка ад пра ві ла ся аж но ў Іта лію. Там ві-
сіць над лож кам, са гра вае ад на го доб ра га ча-
ла ве ка і грэе са мо га Міш ку дум кай пра яго 
італь ян скае со ней ка.

Вам са праў ды па трэ бен сне га ві чок? Я ве даю, 
што гэ та пры цяг вае больш ува гі, чым прос та 
прось ба да па маг чы, ве даю, што ім ляг чэй пра-
сіць, ад да ючы неш та ўза мен, што твор часць да-
па ма гае ад цяг вац ца ад хва ро бы. Але гэ та ўжо 
ін шая гіс то рыя. А Анд рэй ку сён ня не да сне га ві-
коў. Мы мо жам даць маг чы масць яго ма ту лі па-
да рыць час сы ну, а не вы ра бам. Мы мо жам даць 
ім ад па чы нак за мест чар гі на по шце. Мы хо чам 
яму да па маг чы, а не на быць са бе сне га ві ка. І 
зра біць гэ та не так скла да на, як зда ва ла ся.

Тац ця на НЕ МЧА НІ НА ВА, 
за сна валь ні ца даб ра чын на га ру ху 

«Клуб 5000»
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