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Ве ра ХОЎ РАТ ма ры ла стаць кі роў цам. 

Ма ра спраў дзі ла ся пас ля на ра джэн ня дзя-

цей. У яе іх — вась мё ра! Ця пер Ве ра пра-

цуе ша фё рам па са жыр ска га аў то бу са на 

марш ру це Жо дзі на — Мінск. Ёй трыц цаць 

сем га доў.

«Ра ней я пра ца ва ла ма лод шай мед сяст-

рой у апе ра цый най вай ско ва га шпі та ля. Ка-

лі ж пра яві ла ся алер гія на ме ды ка мен ты, 

бы ла вы му ша на сыс ці. Спа чат ку мы з му-

жам не пла на ва лі шмат дзя цей, але ў нас 

на ра дзі ла ся шас цё ра хлоп чы каў і дзве дзяў-

чын кі», — рас каз вае гэ тая ру ха вая жан чы на 

пра па ва ро ты свай го лё су.

Яшчэ пад час дэ крэт на га Ве ра скон чы ла 

аў та шко лу і атры ма ла пра вы. Ду ма ла пай-

сці пра ца ваць у тра лей бус нае дэ по ў Мін-

ску, але да ве да ла ся, што зноў за ця жа ры ла. 

І ма ра стаць кі роў цам бы ла ад кла дзе на на 

пэў ны час. Ве ра Хоў рат рас ка за ла, што ка лі 

прый шла ўлад коў вац ца ў аў та парк, дзе ця-

пер і пра цуе, то хва ля ва ла ся: ду ма ла, што 

яе мо гуць не ўзяць. Але ўсё скла ла ся най-

леп шым чы нам — так, як ха це ла ся.

Ве ра Хоў рат жы ве з сям' ёй не да лё ка ад 

Мін ска ў вёс цы Сла ба да, яны ма юць дом, 

ку ды Ве ра заў сё ды спя ша ец ца пас ля рэй са 

да сва іх род ных.

Тац ця на ТКА ЧО ВА, фо та аў та ра.

Сма ля віц кі ра ён.

Больш здым каў гля дзі це на сай це 

«Звяз ды».
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