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Сён ня па ча лі вы ву чаць твор часць Мак сі ма Тан ка. На-
стаў ні ца неш та рас каз вае, за дае пы тан ні... А мне на 
па мяць прый шоў і ні як не хо ча сы хо дзіць з яе за бы ты 
верш...

«Прос тае шчас це люд ское, /Так, як і на ша з та бою, /Пэў на, 
скла да ец ца з со лі, /3 хле ба, са бра на га ў по лі, /3 по ту, да рож на га 
пы лу, /3 род на га не ба схі лу, /3 друж бы, мац ней шай ад смер ці, 
/3 пес ні... І так мне зда ец ца: /Каб з ча го ін ша га склас ці, /Дык ці 
бы ло б яно шчас цем». А з ча го скла да ец ца маё шчас це?

По бач ся дзіць Яна. Зла віў по гляд. Усміх ну ла ся. Шчас це! 
Шчас це? А мо жа, зу сім не мне, а сва ім ней кім та ем ным дум кам 
усміх ну ла ся. Мо жа, ба чу яе та кой, якой ха чу ба чыць?

Дык усё ж та кі якое яно, шчас це? Імк лі вае, тра пят кое, як 
асен ні крык жу раў ля ў не бе, ці ма лень кае і да вер лі вае, як сі ні ца 
ў ру цэ? Шчас це...

Мно га ду мак аб тым, які шлях 
вы браць. Па сту піць ва ўні вер сі-
тэт. Па сту піш — і бу дзеш шчас-
лі вы? А пас ля — пра ца. Як вы-
браць свой шлях так, каб ішоў 
на пра цу з ра дас цю і вяр таў ся 
да моў з ёю ж? Каб пры но сіў і 
са бе, і лю дзям ка рысць? Та ды, 
на пэў на, бу дзе шчас це. А мо жа, 
звя заць сваё жыц цё з фут бо-
лам? Поў ныя тры бу ны гле да чоў, 
но выя кра і ны, но выя са пер ні кі, 
но выя ўра жан ні... Так пры ем на 
ад чу ваць ся бе пе ра мож цам, ве-
даць, што ты леп шы... Пры ем на 
іс ці стом ле ным з трэ ні роў кі да-
моў і ад чу ваць, што сён няш ні 
дзень не прай шоў мар на..

«Прос тае шчас це люд-
ское...»

А мне зда ец ца, шчас це — 
гэ та не спы няц ца, іс ці, ру хац ца 
на пе рад, па зна ваць но вае, ня-
зве да нае. Мне зда ец ца, шчас-
це — по шук, імк нен не, за хап-
лен не...

Зва нок. На ступ ны ўрок — 
ма тэ ма ты ка, там не па ма рыш 
аб шчас ці...

І чым жа ён усё-та кі за ча піў 
мя не, гэ ты верш пра шчас це?

...Так хо чац ца спаць, а за да ча 
ні як не ра ша ец ца. Да кра нуц ца да па душ кі — і та кое шчас це... А 
заўт ра — урок. Та му спа чат ку по шук, ад крыц цё, пе ра мо га над 
сва ёй ля но тай і толь кі та ды — шчас це за слу жа на га ад па чын ку.

А мо жа, заўт ра ра ні цай па пра сіць спі саць за дач ку? Ёсць 
сяб ры, вер ныя, ад да ныя, якія не кі нуць у цяж кую хві лі ну. Але 
ка лі здац ца цяж кас цям адзін, дру гі раз, ці мож на ча го-не будзь 
да сяг нуць у жыц ці? Дак лад на — не. А ка лі плыць па ця чэн ні, 
не су пра ціў ляц ца спа ку сам — шчас ця не ўба чыш дак лад на. 
Зна чыць, шчас це — гэ та пе ра адо лен не, рух, імк нен не на пе рад, 
пе ра мо га над са бой, сва і мі сла бас ця мі і не да хо па мі. Шчас це — 
гэ та раз віц цё, фі зіч нае і ду хоў нае.

«Прос тае шчас це люд ское...» — ска заў па эт. А якое яно, 
прос тае шчас це, для мя не? Шчас це — гэ та зма ган не з пе ра-
шко да мі, якія ўзні ка юць на ма ім шля ху. Шчас це — гэ та ра ні цай 
уба чыць ус ход сон ца, бяз дон нае не ба, сва іх сяб роў і ка ха ную. 
Шчас це — гэ та за стац ца ча ла ве кам, не здра дзіць са бе і сва ім 
ма рам. «Прос тае шчас це люд ское ...» А ці бы вае яно прос тым? 
Хто мне ад ка жа?

Ягор ТА ТАР ЧАН КА, ву чань 10 кла са СШ №12 г. Лі ды.

ПРА АЎ ТА РА

16-га до вы Ягор сціп-
ла па ве да міў пра ся бе 
лі та раль на на ступ нае: 
«Са мае вя лі кае, са мае 
са праўд нае маё за хап-
лен не — гэ та фут бол. Ці 
звя жу я з ім сваё жыц цё 
— не ве даю. А па куль гэ-
та му за хап лен ню я ад даю 
ўвесь воль ны час і са мо га 
ся бе. Мае жыц цё выя па-
мкнен ні — жыць на сва ёй 
зям лі год на». А яго ма ма 
— На тал ля Ста ні сла ваў-
на — да да ла, што сын хо-
ча быць ар хі тэк та рам, а 
фут бол — гэ та са праў ды 
яго «ду ша». Хло пец гу ляе 
ўжо пяць га доў, больш за 
тое — вы сту пае за га рад-
скую фут боль ную ка ман-
ду Лі ды. Лю біць чы таць. 
Лю бі мы жанр — фэн тэ зі. 
Ягор ужо ўдзель ні чаў ра-
ней у твор чых кон кур сах, 
але звя за ны яны бы лі з 
вер ша скла дан нем.

У на шай кра і не шмат ці-
ка вых лю дзей, за хоп ле-
ных сва ёй спра вай, тых, 
што лю бяць сваю пра цу. 
Я ха це ла б па зна ё міць 
вас з сям' ёй Але ны Ры-
го раў ны і Дзміт рыя Ге-
на дзе ві ча Алеп каў, для 
якіх сэн сам жыц ця ста-
ла вы ха ван не дзя цей. 
Дзі ця чы дом ся мей на га 
ты пу Але ны Ры го раў ны 
і Дзміт рыя Ге на дзе ві ча 
іс нуе з 2007 го да. У сям'і 
Алеп каў двое род ных 
дзя цей: дач ка Вік то рыя 
і сын Да ні іл. За час пра-
цы баць кі-вы ха валь ні кі 
пры ня лі на вы ха ван не 
13 дзя цей, якія за ста лі ся без апе-
кі баць коў. Сён ня на вы ха ван ні 
зна хо дзяц ца шас цё ра пры ём ных 
дзя цей. Ся мё ра ўжо па кі ну лі дзі-
ця чы дом ся мей на га ты пу, чац вё-
ра ву чац ца ва ўста но вах ся рэд няй 
спе цы яль най і вы шэй шай аду ка-
цыі. Трое вы ха ван цаў ства ры лі 
свае шчас лі выя сем'і.

Вый шаў шы са сцен дзі ця ча га до ма 
ся мей на га ты пу, дзе ці не за ста юц-
ца сам-на сам са сва і мі праб ле ма мі. 
Баць кі-вы ха валь ні кі па ста ян на пад-
трым лі ва юць з імі су вязь, да па ма га-
юць. Для юна коў і дзяў чат і па да-
сяг нен ні паў на лец ця па-ра ней ша му 
важ ны мі за ста юц ца па ра ды іх ма мы 
Але ны. Для яе не іс нуе па няц ця «бы-
лыя дзе ці», яна ўпэў не на, што ча ла-
век на пра ця гу ўся го свай го жыц ця 
мае па трэ бу ў па ра дзе і ма раль най 
пад трым цы.

Муж і жон ка ра зам з дзець мі па-
ста ян на ўдзель ні ча юць у кон кур сах, 
кан цэрт ных пра гра мах. Са мі доб ра 
спя ва юць і пры ві ва юць твор чы па ча так 
сва ім дзе цям. Дач ка Вік то рыя мае цу-
доў ны го лас, іг рае на сін тэ за та ры; усе 
вы ха ван цы дзі ця ча га до ма ся мей на-
га ты пу на вед ва юць Крас на поль скую 
шко лу мас тац тваў.

Баць кі ні ко лі не па вы ша юць го лас 
на дзя цей, ста ра юц ца спа кой на аб-
мяр коў ваць пы тан ні, якія ўзні ка юць. 
Га лоў най жыц цё вай каш тоў нас цю 
лі чаць дзя цей і іх зда роўе. У сям'і 
куль ты ву ец ца зда ро вы лад жыц ця, 
куль ту ра па во дзін і зно сін. Што дня на 
ся мей ных на ра дах аб мяр коў ва юц ца 
на ві ны за дзень, да сяг нен ні, праб ле-
мы, ву чо ба, ся мей ны бюд жэт, і гэ та 
яд нае чле наў сям'і.

Нель га не ска заць пра эмб ле му гэ-
та га дзі ця ча га до ма. Яна ад мет ная! 
У цэнт ры зна хо дзіц ца сям'я, на ма ля-
ва ная ў вы гля дзе сэр ца, бо ме на ві та 
сэр ца з'яў ля ец ца сім ва лам лю бо ві, 
ад да на сці, вер нас цІ, цяп ла, па мя ці. 
Ру кі ў фор ме да ху — сім вал аба ро ны 
і да па мо гі ўсім, хто мае па трэ бу ў ёй. 
Вя нок спрад ве ку вы ка рыс тоў ва лі як 
уз на га ро ду пе ра мож цу, ён ува саб ляў 
са бой пе ра мо гу. Ра зам з тым гэ та сім-
вал пе ра мо гі над усі мі ня го да мі і цяж-
кас ця мі, з які мі су тык ну лі ся дзе ці ў мі-
ну лым. У вян ку пе ра пле це ны лаўр (як 
сім вал пе ра мо гі), ра мо нак (як сім вал 
мі ру і лю бо ві, якія па він ны па на ваць у 
ду шы кож на га дзі ця ці) і ве рас (сім вал 
вер нас ці, па мя ці і над зеі на доб рую бу-
ду чы ню).

Баць кі-вы ха валь ні кі ра зу ме юць важ-
насць кан так таў дзя цей з бія ла гіч ны мі 
баць ка мі, ін шы мі сва я ка мі і, па маг чы-

мас ці, да па ма га юць ім з 
гэ тым, усве дам ля ю чы, 
што ста сун кі дзі ця ці са 
сва я ка мі да па ма га юць 
зра зу мець аб ста ві ны, 
якія пры вя лі да рас стан-
ня з баць ка мі.

Але на Ры го раў на 
так рас па вя дае пра 
сваю пра цу: «Усё жыц-
цё я ма ры ла аб вя лі кай 
друж най сям'і. Але ні ко-
лі не ду ма ла, што ста ну 
ма май для 15 доб рых, 
га рэз лі вых, да вер лі-
вых, але па крыў джа-
ных лё сам хлоп чы каў і 
дзяў чынак. У кож на га 
з іх свая жыц цё вая гіс-

то рыя: смерць бліз кіх, па збаў лен не 
баць коў пра воў і ад сут насць са ма га 
га лоў на га — лю бо ві, цяп ла ся мей-
на га ача га.

Мы зра зу ме лі, што вы ха ваць мож на 
толь кі лю боўю. І на ша ня лёг кая пра ца 
дае свой плён. На шы хлоп цы і дзяў ча-
ты — сту дэн ты вы шэй шых і ся рэд ніх 
спе цы яль ных на ву чаль ных уста ноў. Іх 
да сяг нен ні ад зна ча ны гра ма та мі і дып-
ло ма мі. У іх раз на стай ныя ін та рэ сы і 
за хап лен ні.

Мы лю бім збі рац ца ўсе ра зам за ад-
ным вя лі кім ста лом. За лі віс ты дзі ця чы 
смех у на шай сям'і ні ко лі не змаў кае. 
Бы ва юць, вя до ма ж, і цяж кас ці, але 
з імі спраў ля ем ся ра зам. Мы вель мі 
лю бім ра зам ад зна чаць свя ты, ад па-
чы ваць, пра ца ваць. У нас ёсць пад-
соб ная гас па дар ка, і дзе ці ах вот на 
да па ма га юць яе да гля даць. А яшчэ з 
на ша га ага ро да мы кож ны год збі ра ем 
цу доў ны ўра джай і ро бім на рых тоў кі 
на зі му.

Ад да ваць сваю лю боў дзе цям, 
да рыць ім ра дасць, пад трым лі ваць 
у цяж кую хві лі ну — у гэ тым мы зна-
хо дзім сваё шчас це і ба чым сваё са-
праўд нае пры зна чэн не. Уся сут насць 
на шай пра цы ад люст ра ва на ў сло вах 
пры ём на га дзі ця ці: «Мой сын ні ко лі 
не да ве да ец ца, што та кое праб лем-
ная сям'я».

...Ка лі я па зна ё мі ла ся блі жэй з гэ тай 
сям' ёй, то па ду ма ла пра сваю бу ду чы-
ню, сваю ўлас ную сям'ю і вы ра шы ла, 
што я так са ма бу ду мець шмат дзя цей. 
Ня хай маё шчас це бу дзе па мно жа на 
на не каль кі ма лень кіх сэр цаў, і та ды, 
я ўпэў не на, мож на бу дзе ска заць, што 
жыц цё ўда ло ся.

Іры на МА ЛІ НОЎ СКАЯ,
ву ча ні ца 10 кла са 
ся рэд няй шко лы

 г.п. Крас на пол ле.

ПРА АЎ ТА РА

— Я жы ву ў не вя лі кім га рад скім па сёл ку Крас на пол ле. Мне 15 га доў. 
Ву чу ся ў 10-м про філь ным кла се з фі ла ла гіч ным ухі лам з вы ву чэн нем 
бе ла рус кай мо вы. Сяб рую са сва і мі ад на клас ні ка мі. Мы вель мі час та 
збі ра ем ся ра зам, рас каз ва ем пра свае за хап лен ні, ма ры, жа дан ні, — рас-
каз вае па ся бе Іры на. — У шко лу я ха джу з жа дан нем. Мя не ці ка вяць усе 
прад ме ты, але лю бі мым з'яў ля ец ца лі та ра ту ра. Час та ўдзель ні чаю ў роз-
ных кон кур сах са чы нен няў, та му вы ра шы ла па спра ба ваць ся бе і ў ва шым 
кон кур се, рас ка заць пра сям'ю сва ёй ад на клас ні цы.

А ма ма Іры ны Ала Ула дзі мі ра ўна «па сак рэ це» да да ла нам, што дач ка 
ду мае ў да лей шым стаць жур на ліст кай.

Але са мае дзіў нае для мя не бы-
ло тое, што кож ны дзень пра ве даць 
Лю боў Мі хай лаў ну пры хо дзі ла па 
пяць-шэсць ча ла век. І гэ та бы лі не 
толь кі сва я кі, а і прос та зна ё мыя, 
з які мі ка лісь ці ля жа ла ў баль ні цы, 
якім да па маг ла гэ тая жан чы на ў 
цяж кую хві лі ну па ра дай, лас ка вым 
сло вам ці тым, што, не бе ру чы пла-
ты, да ва ла кож на му яб лыч кі, гру шы, 
віш ні, ага род ні ну са свай го са ду і 
ага ро да. А ад ной сям'і, якая пры еха-
ла з Ка зах ста на, цэ лую зі му і вяс ну 
да па ма га ла і ежай, і адзен нем, на-
ват дро вы да ва ла. Вось і дзя ка ва лі 
лю дзі за да бры ню і лас ку, як маг лі.

А лёс у Лю бо ві Мі хай лаў ны быў 

ня прос ты і ня лёг кі. Ка лі са вец кія вой-
скі гна лі во ра гаў з на шай зям лі ў час 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, ля вёс кі 
Мень кі, дзе на ра дзі ла ся Лю боў Мі-
хай лаў на, раз га рэў ся бой. Вяс ко выя 
жы ха ры ха ва лі ся, дзе толь кі маг лі. 
11-га до вая Лю ба ра зам са сва ёй ба-
бу ляй сха ва ла ся пад маст ком цераз 
не шы ро кую рэч ку. Рап там не па да-
лё ку ра за рваў ся сна рад. Дзяў чын ка 
ад чу ла ўдар, моц ны боль і — на сту-
пі ла цем ра. Ба бу ля ж, уба чыў шы на 
мес цы во ка ў Лю бач кі ра ну, за кры ча-
ла, за пла ка ла, кі ну ла ся па да па мо гу 
да на шых сал дат. Ва ен ны фель чар 
на клаў па вяз ку і ска заў, што трэ ба 
як ма га хут чэй за вез ці дзяў чын ку ў 

Грод на, дзе ўра чы да па мо гуць, маг-
чы ма, вы ра та ваць дру гое во ка.

Іш ла вай на, та му да Грод на даб-
ра лі ся з цяж кас ця мі. Урач ака заў ся 
во пыт ным спе цы я ліс там, зра біў апе-
ра цыю. Але доў гі час да вя ло ся на сіць 
па вяз ку на ва чах і ха дзіць з ба бу ляй 
ці з ма ці за ру ку. Вяс коў цы шка да ва лі 
дзяў чын ку. Але не ка то рыя, не за дум-
ва ю чы ся, ка за лі: «А хай яно з та кой 
до ляй! Лепш бы ўжо ад ра зу смерць. А 
то і за муж ні хто не возь ме, і баць кі ж 
не веч ныя». Крыўд на бы ло Лю бач цы 
(так лас ка ва на зы ва лі яе ў дзя цін стве) 
слу хаць гэ тыя жорст кія сло вы, ха це-
ла ся пла каць. Не раз пы та ла ся ў ма ці: 

«Ну ча му яны так га во раць?» Ма ці ж 
ка за ла: «Не звяр тай ува гі, да чуш ка. 
Лю дзі роз ныя бы ва юць».

Але зрок вяр нуў ся да Лю бач кі. 
Хоць ад ным во кам, але ба чы ла ня-
дрэн на. Пад рас ла, ста ла доб рай 
швач кай. Ба чы ла, як пры хіль на па-
зі рае на яе су сед скі хло пец Іван ка. 
Ін шы раз, ка лі ні хто не ба чыць, і бу-
ке цік з па ля вых кве та чак, са рам лі ва 
апус ка ю чы во чы, па до рыць. А ады-
хо дзя чы ў ар мію, су стрэў на сця жын-
цы і па пра сіў да ча кац ца яго. Вось і 
сыг ра лі праз не ка то ры час вя сел ле. 
Жы лі ду ша ў ду шу, вы га да ва лі два іх 
дзя цей: Ва ло дзю і Та ню. Сын і дач ка 

атры ма лі вы шэй шую аду ка цыю, што 
вель мі ра да ва ла баць коў.

Ін шы раз Лю боў Мі хай лаў на пы-
та ла ся ў му жа: «Ну за што ты мя не 
па ка хаў? Я ж ка ле ка, як ка жуць не-
ка то рыя». А той лас ка ва гля дзеў на 
жон ку і га ва рыў: «Ты ж у мя не са мая 
пры го жая і са мая доб рая»(і са праў-
ды, хоць Лю бо ві Мі хай лаў не і было 
82 га ды, але яна выглядала пры го жай, 
ня гле дзя чы на тое, што за ста ла ся без 
во ка). Заў час на стра ці ла Лю боў Мі хай-
лаў на і лю бі ма га сы на. Гэ та бы ла та кая 
тра ге дыя, та кая ра на ў ду шы, якая і ця-
пер кры ва віць і ба ліць. Але, ня гле дзя чы 
на яе, па-ра ней ша му лас ка выя сло вы 
гу чаць з вус наў гэ тай жан чы ны.

«Без ча ла веч нас ці не мо жа быць 
веч нас ці», — сцвяр джаў у ад ным з 
вер шаў Пі мен Пан чан ка. Як гэ та 
важ на — пра жыць жыц цё з да бры-
нёй і лас кай, каб ні хто не па чуў ад 
ця бе дрэн на га сло ва, каб толь кі доб-
ры ўспа мін за стаў ся пас ля ця бе ў 
ду шах і сэр цах лю дзей, якія жы лі і 
жы вуць по бач з та бой.

На дзея ЛА ЗАР ЧЫК, ву ча ні ца 
8 кла са на ву чаль на-

пе да га гіч на га комп лек са 
«Ста ра два рэц кія яс лі-сад-

ба за вая шко ла» Бе рас та віц ка га ра ё на.

ПРА АЎ ТА РА
Як рас па вя лі нам школь ныя на стаў ні кі, На дзея — та ле на ві тая і 

вель мі ак тыў ная дзяў чын ка. Яна пі ша вер шы на бе ла рус кай мо ве, 
удзель ні чае ў твор чых кон кур сах па бе ла рус кай і рус кай мо вах. Бы ла 
пе ра мож цай школь на га і ра ён на га эта паў алім пі я ды па бе ла рус кай 
мо ве. З'яў ля ец ца прэ зі дэн там школь на га са ма кі ра ван ня.

— Яшчэ я зай ма ю ся ў му зыч най шко ле па кла се фар тэ пі я на. Уво-
гу ле, вель мі люб лю слу хаць му зы ку. Зай ма ю ся ва ка лам, вы сту паю 
на роз ных ме ра пры ем ствах, — рас па вя ла нам ужо са ма 14-га до вая 
аў та рка.

У бу ду чы ні На дзея ба чыць ся бе ўра чом. Га во рыць, з-за та го, што 
ў іх сям'і мно гія бы лі ме ды ка мі.

ЛЮ БО ВІ НЯ ЗГАС НАЕ СВЯТ ЛО...
Так атры ма ла ся, што мі ну лай вяс ной мне да вя ло ся ля жаць у ра ён-
най баль ні цы ў ад ной па ла це ра зам з па жы лы мі жан чы на мі (быў у 
раз га ры ра монт). Маю ўва гу пры цяг ну ла 82-га до вая ба бу ля — Лю-
боў Мі хай лаў на Го бец. Ха дзі ла яна, аба пі ра ю чы ся на два кій кі, бо 
моц на ба ле лі но гі. На тва ры заў сё ды — лас ка вая ўсмеш ка, і по зірк 
доб ры-доб ры. Да ўсіх яна звяр та ла ся лас ка ва: да мя не — «дзе-
тач ка», да ста рэй шых у па ла це жан чын — «лю бач ка». А як хо ра-
ша раз маў ля ла яна па тэ ле фо не са сва ёй да чуш кай (50-га до вай 
жан чы най): «Да чу шач ка, лю бі мень кая мая, не трэ ба пры яз джаць 
да мя не. У мя не, мі лень кая мая, усё ёсць. Док тар вель мі доб ры, 
мед сёст ры так са ма. У ця бе ж, Та неч ка, уся го адзін вы хад ны. Лепш 
ад пач ні, до чач ка, лю бі мень кая мая».

УСЕ РА ЗАМ — 
ЗА ВЯ ЛІ КІМ СТА ЛОМ

У ЧЫМ 
ЯНО, 

ШЧАС ЦЕ?


