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Пах фар ма лі ну. Гу кі апе ра цый най. Дры жы кі і страх. Са ба чыя 

во чы... Я два га ды зды ма ла па цы ен таў ве тэ ры нар най клі ні кі — 

і зра зу ме ла, ча му не змаг ла стаць ве тэ ры на рам. Тры га ды я 

ву чы ла ся ў Ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны ў Ві цеб ску. Але 

ад ной чы, пры ехаў шы пас ля лет ніх ва ка цый, зра зу ме ла, што 

на ўрад ці зма гу стаць ве тэ ры нар ным ле ка рам. Сваю пер шую 

і адзі ную апе ра цыю за пом ні ла на ўсё жыц цё. Нас пры вез лі на 

фер му і ста лі па каз ваць, як каст ры ра ваць ма лень кіх па ра сят. 

Віск. Пах се на, ежы і бія ла гіч на га ма тэ ры я лу. Усе ба яц ца: і мы, 

і па ра ся ты. Я пай шла пер шая — я ж ста рас та... Праз дзе сяць 

га доў вы ра шы ла вяр нуц ца ў мі ну лае і зра біць гіс то рыю пра 

ве тэ ры нар ную клі ні ку. Знай шла Лё шу Саса, з якім ву чы ла ся. 

У яго свая клі ні ка ў Мін ску. Гэ та ся мей ны біз нес. Лё ша ска заў: 

«Без праб лем, пры яз джай!» Ён вель мі змя ніў ся — у доб рым 

сэн се. Стаў та кім са праўд ным ле ка рам. Я гля дзе ла на яго 

і ду ма ла: «Ад куль ён ве дае, што трэ ба ра біць? Што трэ ба 

за клад ваць, што трэ ба рэ заць, што трэ ба ка лоць?» А ён 

прос та браў — і пры маў ра шэн ні. Па між пры ёмам і апе ра цы я мі 

пы та ла ся Лё шу пра шчас це, ма ры і жыц цё. «Шчас це... Мне 

ня даў на за да ва лі та кое пы тан не. Гла баль на га азна чэн ня 

ня ма. Сям'я, як бы пры го жа гэ та ні гу ча ла, — яна так са ма 

да стае. Ня гле дзя чы на тое, што я вель мі люб лю сваю жон ку 

і дач ку. Шчас це — гэ та мі ма лёт ны стан ду шы.... У нас сён ня 

бы ла ска ла да ная апе ра цыя: ка тэ тар «па ска каў» унутр ка та. 

Ка лі б не бы ло эн да ска піі, бы ла б ін шая апе ра цыя. А так мы 

за лез лі ка ме рай у ма ча вы пу хір, за ха пі лі ка тэ тар і да ста лі. 

Пры га жосць. І на строй па леп шыў ся».

Тац ця на ТКА ЧО ВА, 

г. Мінск, 

Ве тэ ры нар ная клі ні ка «Сас Эні мал Сэр віс».

ЯК Я НЕ СТА ЛА 
ВЕ ТЭ РЫ НА РАМ

Скарыстайцеся 
вашым 
смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.


