«Мама» так шмат у гэтым слове. Колькі вершаy і песень складзена
аб мацi. Якая глыбокая і праніклівая любоў маці да свайго дзіцяці, і
здаецца, што няма болей прыгожага і вечнага пачуцця. Маці ўкладае ў
сваѐ дзіцянѐ ўсю сябе: не дасыпае начэй, парой ва ўрон сваім інтарэсам
стараецца даць лепшае, спрабуе агарадзіць і абараніць ад усіх нягод.
Няўжо за ўсѐ, што дала маці яна не заслужыла як мінімум чалавечага
клопату? Аднак жыццѐ паказвае, што, сталеючы, многія дзеці мяняюць
сваѐ дачыненне да жанчыны, якая іх нарадзіла і вырасціла. З гадамі
кудысьці знікаюць любоў і павага, а на змену прыходзіць нянавісць і
жорсткасць, што ў канчатковым выніку прыводзіць да прымянення
насілля па дачыненні да блізкага чалавека. На жаль, такія выпадкі маюць
месца.
Трыццацічатырохгадовы Сяргей пражываў з маці, сваѐй сям'і не меў.
Ён не працаваў і злоўжываў спіртнымі напоямі. Узаемаразуменне Сяргея з
маці базіравалася на сумесным інтарэсе – злоўжыванне спіртнымі
напоямі. У п'яным запале вынікалі вусныя сваркі. Па пасведчаннях
сваякоў і суседзяў у п'яным відзе Сяргей скандаліў і падчас мог сабе
дазволіць штурхнуць маці, або ўдарыць кулаком у твар, ад чаго яна часта
хадзіла з сінякамі. Маці даравала сына, а ў ім усѐ больш расла агрэсія, бо
ѐн адчуваў сваю беспакаранасць.
У адзін з летніх дзѐн мінулага года ў сям'і адбылася трагедыя.
Сяргей сваю «любоў» і «клопат» у дачыненні маці выказаў насіллем, якое
носіць характар катавання. Нагода для збівання блізкага чалавека прыбыў
алкаголь.
Сам Сяргей паясняў, што раззлаваўся на маці, бо, прыйшоўшы дадому
убачыў яе ў п'яным стане. Ён не разбіраўся ў сітуацыі, не высвятляў чаму
маці ляжыць на падлозе практычна ў непрытомным стане. Не дапускаючы
думкі, што маці можа быць дрэнна ў сувязі з пагаршэннем стану здароўя,
ѐн проста вырашыў, што яна п'яная і стаў наносіць шматразовыя ўдары
рукамі і нагамі, што звязана з прычыненнем працяглага болю. Мужчына
бiy жанчыну колькі дазваляла злосць. Біў бязвольную і бездапаможную
маці па галаве, тулаве, руках і нагах.
У агульнай складанасці Сяргей нанѐс маці не менш дваццаці
чатырох удараў па розных частках цела, у выніку зрабіўшы ѐй цялесныя
пашкоджанні ў выглядзе шматлікіх кровападцѐкаў, ранак і гематом на
галаве, твары, спіне, у вобласці грудной клеткі, руках і нагах, пераломаў
дзесяці рэбраў справа і дзесяці рэбраў злева, удару лѐгкіх, нырак і другіх
пашкоджанняў унутраных органаў, якія датычацца да катэгорыі цяжкіх
цялесных пашкоджанняў.
Супакоіўшыся, Сяргей спакойна выйшаў з дома і пайшоў па сваіх
справах, зусім не непакоячыся аб стане маці. Маці ў такім стане знайшлі
суседзі, якія і выклікалі хуткую дапамогу.

У судовым пасяджэнні Сяргей не раскаяўся, віну прызнаў часткова,
блізкага чалавека не пашкадаваў. Ён расказваў, што маці проста спрабаваў
прывесці ў пачуццѐ, і ад нанесеных ім удараў нічога не магло зламацца.
У зале суда раўнадушных не было, эмоцыі выплюхваюцца праз край,
абурэнню не ббыло граніцы, але аб такой «любові» да маці вершы не
пішуць, і песні не складаюць.
Суд прызнаў Сяргея вінаватым у наўмысным прычыненні цяжкіх
цялесных пашкоджанняў небяспечных для жыцця, спосабам, які носіць
характар катавання, і прыгаварыў яго да 6 гадоў пазбаўлення свабоды.
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