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Дзень за ка ха ных — ма быць, са мае ра ман тыч нае свя та ў ка лен да ры. 

І яму там са мае па чэс нае мес ца, бо ка хан не — най пры га жэй шае па чуц цё 

на Зям лі, якое да дзе на ча ла ве ку не бам! Як яно ўзні кае? За ка ха насць 

з пра ця гам ча су пе ра хо дзіць у са праўд нае ка хан не? Гэ та як ма лень кі 

бу тон чык, які рас кры ва ец ца дзя ку ю чы па чуц цям і ста но віц ца квет кай.

Якое яно, ка хан не? Яр кае, пя шчот нае, глы бо кае, вя лі кае? Скла да на 

ска заць, бо яно бы вае роз нае. Але ў лю бым вы пад ку гэ тае па чуц цё на паў няе 

ду шу цяп лом і свят лом, ра зы хо дзіц ца па кле тач ках тра пят кім хва ля ван нем, 

пры му шае лё таць ад шчас ця... Ка хан не — гэ та ўспыш ка свят ла, як жме ня 

зор на га ззян ня, якое на паў няе сэн сам жыц цё лю бо га ча ла ве ка.

Ган на ЗА НКА ВІЧ.

За спа ко ем — пры го ды,
А за ра дас цю — лі ха.
Па за ко нах пры ро ды
За ма ро зам — ад лі га.

За ві ру ха ня стом на
Сук ны бе лыя тчэ,
Па ня змен ных за ко нах
Рэч ка ча су ця чэ.

Сцеж ка сле дам за рэч кай,
Мы па сцеж цы ўслед...
У су моўі спрад веч ным
Ты ды я, і су свет.

КАБ З БУ ТО НА КАБ З БУ ТО НА 
ВЫ РАС ЛА ВЫ РАС ЛА 
КВЕТ КА...КВЕТ КА...

Фо та 

Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА, 

Яўгена ПЯСЕЦКАГА,

Ган ны ЗА НКА ВІЧ, 

Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.


