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Мы з Але най ВА РА НО ВІЧ па зна ё мі лі ся вы пад-

ко ва, на ву лі цы. Ад ра зу раз га ва ры лі ся і знай шлі 

агуль ную мо ву. Та ды за куб кам ка вы яна ска за ла 

мне важ ныя сло вы: «Ні ко лі не губ ляй ма ру дзя-

цін ства». Але на заў сё ды ма ры ла быць мас тач-

кай, але на ра дзі ла ся ў сям'і ўра чоў, та му ні хто 

не су мня ваў ся, што дачка пра цяг не ды нас тыю. 

Яна і са праў ды скон чы ла ме ды цын скі ўні вер сі тэт, 

ста ла псі хі ят рам. Але пра ма ру сваю ні ко лі не за-

бы ва ла. Не каль кі га доў та му яна зра зу ме ла, што 

вось ён, мо мант, ка лі трэ ба мя няць жыц цё. Так 

зда ра ец ца, ка лі пры хо дзіць па трэб ны час для пе-

ра ме н. А як мя няць? Страх, су мнен ні, як ва ўсіх 

лю дзей. Бо жыц цё скла ла ся: сям'я, дзе ці, ра бо та. 

Яна па ча ла ву чыц ца пі саць кар ці ны па ро лі ках 

на YоuTubе. Па сту по ва Але на ад точ ва ла сваё 

май стэр ства. Так зда ры ла ся пер шая вы стаў ка 

ў са май мод най га ле рэі ў Ор шы. Кар ці ны ста лі 

куп ляць, з'я ві лі ся пер шыя за мо вы. У Але ны вя лі кі 

дом, да рос лы сын і муж. Але са мае га лоў нае, яна 

не стра ці ла за ўсім гэ тым ся бе і не здра дзі ла сва-

ёй дзі ця чай ма ры.
Тац ця на ТКА ЧО ВА, г. Ор ша.
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