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Н
АМ па шан ца ва ла тра піць у твор чую ка ман дзі-

роў ку ў Сян но на тыя не каль кі дзён «са праўд-

най зі мы», якія сё ле та мож на па паль цах пе ра-

лі чыць — са сне гам, ка ву но вым ма роз ным во да рам 

і ад чу ван нем ча роў най каз кі.

Не дзі ва, што на шы но выя зна ё мыя, ма лень кія Яна 

і Алена ТКА ЧЭН КІ, ня доў га ду ма ю чы, вы цяг ну лі з кут ка 

сан кі і па еха лі па каз ваць сваю гас па дар ку, у якой тры ка-

ро вы — Зор ка, Бу ся і Ра маш ка, гу сі, свін ня, ча род ка ку рэй 

пад піль ным на гля дам ца сар кі (гас па ды ня жар туе, што яна 

тут га лоў ны ахоў нік, бо зда лёк ба чыць дра пеж ных пту шак 

і па пя рэдж вае су се дак пра не бяс пе ку), і яшчэ дзве авеч кі, 

ад ну з якіх дзяў чат кі клі чуць Пін кі Пай, як лю бі мую по ні з 

мульт філь ма.

— Я з дзя цін ства ха це ла быць ве тэ ры на рам, кла па ціц ца 

пра жы вёл. Скон чы ла ў Ві цеб ску ве та ка дэ мію, але толь кі 

пад час пра цы зра зу ме ла, што не ўсё так прос та, як па да ва-

ла ся — што трэ ба мець і сі лу ў ру ках, і моц ныя нер вы, і пры 

тым не стра ціць да бры ню і спа гад лі васць, як да жы вёл, так 

і да лю дзей. Уся кае бы ло — і пла ка ла, ка лі ба чы ла ўлас нае 

бяс сіл ле, і ад чу ва ла го нар за ся бе, ка лі ўда ва ла ся вы ра-

та ваць жы вё лі ну, ка лі ба чы ла, як вы рас та юць і на бі ра юць 

ва гу ця ля ты, якім ты да па маг ла з'я віц ца на свет... По тым 

уцяг ну ла ся і па лю бі ла пра фе сію — але ця пер, па коль кі ча-

каю трэ цяе дзі ця, я ве тэ ры нар толь кі ў ся бе на пад вор ку, — 

усмі ха ец ца ма ці ся мей ства Воль га Мі хай лаў на.

Баць кі і да чуш кі, да рэ чы, ве да ю чы, што трэ цяй так са ма 

бу дзе дзяў чын ка, ужо вы бра лі імя (але мы, каб не су ро чыць, 

за ха ва ем яго ў сак рэ це). А па куль та та Аляк сандр за ня ты 

на пра цы, Яна і Але на, як да рос лыя, да па ма га юць ма ме: 

ста рэй шая рас чэс вае і кор міць ка роў ды аве чак, ма лод шая 

вы пус кае і за га няе ку рэй. «Я так са ма ста ну ўра чом — бу-

ду ля чыць дзет кам зу бы і жы во ці кі!» — абя цае ста рэй шае 

дзяў чо, і доў га-доў га ма хае нам на раз ві тан не ў а кен ца.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Цёп лыя фар бы зі мы


