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КАЛУМНІСТЫКА
8 Адкоткі. Юльяна Пятрэнка. Вучуся не быць 
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9 Лакацыя рэха. Отмщенья, государь, 

отмщенья
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Камера з трыма сценамі
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Крыху па ахове нерукатворных помнікаў
18 Асцярожна: Пушкін —  220.

Уладзімір Лайкоў. Пушкінскія гісторыі

ПАЭЗІЯ
17 Алесь Дваракоў. кіберэлегічнасць
19 Руслан і Людміла. XXI ст. уегзіопЬу 

Алёна Беланожка
24 Старонка аднаго верша. Марта Багдановіч.

Духмяны кавалачак шчасця, лагоды...
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85 Конкурс «Бацькаўшчына светлая мая»

ПРОЗА
21 Настасся Нарэйка. Светлячок 
25 Арына Гардзей. Крама з непрыгожымі 

вавёркамі. Скрыначка з нечым звонкім. 
Вырай

36 Ганна Комар. Тры маналогі. Ліст да Чарлза 
Букоўскі

44 Маргарыта Латышкевіч. Век людзей. 
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КРЫТЫКА
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103 СаіКебга. Аляксандра Емяльянава.
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112 Міжкніжжа. Марына Яромка.
Вітанне павадоў вады

123 У падтрымку конкурса «Слаўная кампанія: 
рэАІМІМАцыя». Ігар Запрудскі.
Крыпты ў біяграфіі і рэцэпцыі творчай 
спадчыны Яна Баршчэўскага

ПУБЛІЦЫСТЫКА 
7 ЮОбіоуу. Кацярына Масэ

90 Праект. Аксана Ючкавіч. Карыстаешся 
О ІЮ Ш СО?

94 Установа адукацыі. Аўтограф ад тэхнолагаў. 
Дзмітрый Уласенка, Арцемій Міцкевіч, 
Паліна Няхайчык, Дар'я Ганчарык,
Інэса Скок, Віталія Шышкавец,
Альперэн Чэцін, Роберт Дэланей, 
Хайдэр Бахед 

107 Пераклады. Аксана Ючкавіч. Дзве разынкі 
ад Пушкіна і мая падзяка 

114 Гісторыя і постаці. Леанід Лаўрэш.
Юлія Шышкова з лідскіх Нарбутаў 

130 Успаміны. Зміцер Давідоўскі. Мае Юравічы

3 БОГАМ
140 Любіце адно аднаго



Установа адукацыі

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт

А ў т о г р а ф  а д  т э х н о л а г а ў

Падчас сёлетняй рэспубліканскай выставы навукова- 
метадычнай літаратуры, педагагічнага вопыту і творчасці 
навучэнцаў я была прыемна здзіўленая тым, што літаратурай 
захапляюцца не толькі гуманітарыі, але і спартсмены, аграрыі, 
айцішнікі і тэхнолагі. Тут ёсць месца рамантыцы, патрыятыз- 
му і заўсёднай юнацкай змрочнасці. Свой артыкул прысвячаю 
паэтычнаму клубу «Ветліца», які дзейнічае пры Беларускім 
дзяржаўным тэхналагічным універсітэце. Сёлета клуб адчуў 
на сабе сапраўдны «дыпломапад» —  атрымаўшы 9 узнагарод 
па выніках рэспубліканскага конкурсу літаратурнай творчасці 
студэнтаў ВНУ «Аўтограф».

Выніковае мерапрыемства конкурсу «Аўтограф», дзе была 
магчымасць непасрэдна пазнаёміцца з дзейнасцю кіраўнікоў 
клубаў і аўтарамі лепшых работ, прайшло ў лютым бягучага 
года ў Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А. С. Пушкіна. 
Выступленні студэнтаў Арцемія Міцкевіча (дыплом II ступені) 
і Дзмітрыя Уласенкі (дыплом III ступені), якія свае эсэ паказалі 
ў выглядзе стэндапа, выклікалі захапленне ў гледачоў. «Такат- 
рымалася, што я ўмею пісаць толькі ад першай асобы і толькі 
дэпрэсіўнае. Мне падабаецца творчасць польского фанта
ста Анджэя Сапкоўскага, у яго даволі сатырычныя падтэксты. 
Свой твор я напісаў ў 11 класе, калі хацеў стаць сцэнарыстам, 
і чамусьці заўсёды з ім выступаю», —  не без іроніі расказвае 
Дзмітрый Уласенка. «Сваё эсэ я спачатку рыхтаваў на конкурс 
аратарскага майстэрства. Паколькі ў Брэсцкім універсітэце 
форма прадстаўлення творчасці была свободная, я вырашыў 
зрабіць выступление больш жывым. I гэта "зайшло" публіцы, 
да мяне падыходзілі іхвалілі», —  падзяліўся Арцемій Міцкевіч.

Але справа тут нават не толькі ва ўзнагародах, а ў тым, 
як кіраўнік клуба Надзея Яўсееўна Савіцкая больш за двац- 
цаць гадоў збірае і натхняе студэнтаў да творчасці. «Я пыта- 
юся ў моладзі, хто піша вершы, хто любіць літаратуру. Звяр- 
таюся ў дэканаты, да калег, да выхавальнікаў інтэрнатаў. 
Цяпер я сама працую педагогам-арганізатарам у інтэрнаце 
і ў мяне ёсць магчымасць убачыць пазааўдыторнае жыццё», —  
расказвае кіраўнік клуба. Знаёмствы з патэнцыйнымі творца- 
мі адбываюцца і на выставах, і розных мерапрыемствах, якія

праводзіць «Ветліца». Бывае, што і ма- 
ладыя аўтары запрашаюць сваіх сяб- 
роў. У клуба ёсць і свая старонка 
на сайце ўніверсітэта. Дарэчы, на- 
зву «Ветліца» ў 2010 годзе прапана- 
вала ўраджэнка Ушаччыны Вольга 
Кузьміч, якая на той час загадвала 
кафедрай беларускай філалогіі БДТУ. 
Ветліца —  гэта дарога, паабапал якой 
растуць вербы1. I тут утвараецца 
цікавае спалучэнне двух значэнняў: 
ветла —  'белая вярба' і ветлы —  
'ветлівы'2. Такім чынам, літаратурны 
клуб —  дарога да сэрцаў людзей.

На сцэне БДТУ, у бібліятэцы, інтэр- 
наце творчым асобам заўсёды ёсць 
нагода сустрэцца: Дзень закаханых, 
юбілеі Максіма Багдановіча, Яўгеніі 
Янішчыц, Ядвігіна Ш. і інш. Сёлета

Кіраўнік літаратурнага клуба 
"Ветліца" БДТУ Надзея Савіцкая.

1 Гл., напрыклад, Шкраба I. Р. Слоўнік безэквівалентнай лексікі (у рускамоўным дачыненні). — Мінск: Бела- 
рус. энцыкл. Імя П. Броўкі, 2008. — с. 46

2Тураўскі слоўнік/ А. А. Крывіцкі [і інш.]. — Мінск: Навука і тэхніка, 1982. — Т. 1. А — Г. — С. 121.
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Аўтограф ад тэхнолагаў

ў клубе —  каля 100 удзельнікаў. Тэ
та беларускія і замежныя студэнты, 
выкладчыкі —  аўтары твораў, чы- 
тальнікі вершаў, музыкі, рэдактар- 
ская трупа. Дарэчы, клуб мае вядо- 
мых выпускнікоў —  тэта Людміла 
Клачко (вучылася на выдаўца), якая 
піша вершы на рускай мове, Дар'я 
Значонак, якая працуе ў аграрным 
універсітэце і актыўна публікуецца.

Адметным з'яўляецца супрацоў- 
ніцтва з замежнымі навучэнцамі. 
Яны часта ўдзельнічаюць у розных 
конкурсах, фестывалях з вершамі 
вядомых паэтаў на розных мовах, 
са сваімі творамі. Заўсёды цікава 
паслухаць пераклады іншаземных 
аўтараў. Паколькі ва ўніверсітэ- 
це студэнты для падрыхтоўкі да на- 
ступнага навучання вывучаюць 
рускую мову, то пераклад робіц- 
ца на яе. «Я прашу зрабіць падрад- 
коўнік, хай і нават з дапамогай 
інтэрнэту. I тады глядзім, ці ра
зумев перакладчык сэнс, ці можа 
сфармуляваць думкі ўжо па-руску. 
Сярод выпускнікоў цудоўныя рабо
ты былі ў нігерыйскага студэнта 
Джона Жалаемі. Ён перакладаў і ўлас- 
ныя творы з англійскай», —  рас- 
казвае Надзея Савіцкая. Замежнікі, 
ахвотна працуючы з беларускай 
класікай у межах універсітэцкіх ак- 
цый «Чытаем разам!» да юбілеяў 
пісьменнікаў, паступова пачына- 
юць удумвацца менавіта ў аўтарскія 
беларускія словы. «У маёй краіне, 
Іраку, ведаюць творчасць Пушкіна, 
Талстога. 3 беларускіх аўтараў 
мне спадабаліся Максім Багдановіч, 
Якуб Колас. Блізкасць рускай, бе
ларускай паэзіі да арабской куль
туры —  тое, што яна закранае 
пачуцці, выклікае перыжыванні, вы- 
казвае сум, жаль. Але перакладаць 
вершы цяжка, бо мы можам, напры- 
клад, перадаць словы пра пейзаж, 
а аўтар наогул думаў пра паліты-

Замежныя студэнты на вечарыне да дня нараджэння
М. Багдановіча

ку», —  распавёў аспірант Хайдэр Бахед. Дарэчы, як праве- 
рыць адпаведнасць перакладаў са шматлікіх моў? На дапамогу 
прыходзяць сакурснікі перакладчыкаў, якія часцей за ўсе гаво- 
раць: «Ой, прыгожа напісана!» Добрым крытыкам быў навучэнец 
з Турцыі Альперэн Чэцін, які мог і патлумачыць нейкія нюан
сы. Напрыклад, яго зямляк, слухач курсаў рускай мовы Мурат 
Кая да Дня закаханых напісаў вялікі верш, прысвечаны Мінску 
і мінчанкам. У вершы ён усхваліў прыгажосць беларускіх дзяўчат, 
параўноўваючы іх з музамі паэтаў XIX стагоддзя. Падчас веча- 
рыны ў БДТУ ўсе былі ў захапленні ад твора, а Альперэн пасля 
ўказаў на невысокі ўзровень асобных вершаваных радкоў.

«Я зразумела, што ўсе народы любяць паэзію, паэтычнае 
слова для іх —  гэта нешта вельмі важкае. Усходнія людзі больш 
энергетычна зараджаныя, яны больш эмацыйныя, прабіўныя. 
У мяне былі групы бангландэшцаў —  яны як родныя дзеці. 
Мы разам вывучылі і спявалі на мерапрыемствах песні "Сівы 
конь", "Купалінку". Дарэчы, беларускія песні замежнікі вучаць 
нашмат хутчэй за рускія: яны больш простыя і па мелодыцы, 
і па словах», —  адзначае Надзея Савіцкая.

3 2017 года дзякуючы былой супрацоўніцы БДТУ Вользе ІІІа- 
хаб наладжаны сувязі з Цяньцзінскім універсітэтам замежных 
моў (Кітай), дзе ствараюцца ўмовы для папулярызацыі і вывучэн- 
ня беларускай мовы і культуры. Нядаўна кітайскія выкладчыкі, 
студэнты і аспіранты даслалі для клуба «Ветліца» апавяданні на- 
цыянальных пісьменнікаў і іх пераклады на беларускую.

Па вынікахдзейнасці клуба выдадзена 9 нумароў альманаха 
«АУЕ» («Адраджэнне. Вера. Еднасць»), у якіх надрукаваныя тво
ры звыш 500 аўтараў. Самыя свежыя матэрыялы прадстаўленыя 
ў нашай падборцы.
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Установа адукацыі

Дзмітрый Уласенка

Студэнт 2 курса факультэта прынттэхналогій 
і медыякамунікацый спецыяльнасці «Выдавецкая 
справа». Нарадзіўся ў Гомелі. Захапляецца прыгажос- 
цю прыроды. Займаецца лёгкай атлетыкай. Марыць 
адкрыць уласнае выдавецтва.

Запіс першы

Праца-ежа-сон. Менавіта гэтая няхітрая трыяда ўвасабляе маё жыццё на сёння. Гэтае 
існаванне ўжо надта падобнае да сказа — простага, аднаскладовага, нічым не ўскладненага. 
Дні змяняюцца адзін за адным, і, здаецца, маё жыццё праімчыцца без майго ўдзелу ў ім. Сён
ня зусім выпадкова я знайшоў свой стары сшытак з сачыненнямі. Адгарнуў старонку з назвай 
«Мара вачыма штодзённага чалавека». У тэксце параўноўваў звычайнасць з турмой, клеткай, 
дзе чалавек зняволены. А мара — тэта маяк, які асвятляе шлях. У штодзённага чалавека мара 
быць можа толькі адна: выбрацца з кайданоў, якія ён сам на сябе надзеў. Але цяпер патрэбных 
сіл, адчуваю, у мяне яшчэ няма. Так што час мне ўжо класціся спаць на мой «турэмны ложак» 
і працягнуць адбываць зняволенне.

Арцемій Міцкевіч

Студэнт факультэта тэхналогіі арганічных рэчываў. 
19 гадоў. Нарадзіўся ў Віцебску. Сваё прозвішча 
лічыць прыемнай спадчынай ад дзеда, які паходзіць 
са Стаўбцоўшчыны, радзімы Якуба Коласа. Цікавіцца 
псіхалогіяй, фатаграфіяй, любіць спорт.

Памылкі

Дазвольце спытаць вас, шаноўныя: ці часта вы памыляецеся? Можа, забыліся на важ
ную сустрэчу і падвялі калегу? Можа, дарма пакрыўдзілі дарагога вам чалавека? Тэта можа 
быць і дробязь: напрыклад, няправільна рашылі задачу па матэматыцы; ці нешта сур'ёзнае:
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выбралі не тую прафесію... Што тэта за адчуванне, калі вы ўсвядомілі, што памыліліся? 
Прыкрасць? Раздражненне? Кусаеце локці? Часта наша грамадства навязвае нам, што мы 
павінны адразу рабіць усё правільна і добра. Менавіта з-за гэтага чалавек асцерагаецца 
спрабаваць новае, прымаць смелыя рашэнні ці проста быць самім сабой: ён не выходзіць 
з зоны камфорту.

Але вы толькі ўявіце, дзе б мы цяпер былі, калі б дзецьмі баяліся зрабіць першы крок. 
Малы ўстае — і падае. Балюча! I вось ён такі нязграбны, з вялізнай галавешкай, кароткімі 
ножкамі ўсё роўна ўстае і робіць новы крок. Банальна, але факт: мы не павінны баяцца памы- 
лак, мы павінны вучыцца на іх і развівацца. Ніхто з паспяховых асоб не ўзлятаў на вяршыню без 
якіх-небудзь цяжкасцей. Нават амбіцыйны Ілан Маск вытрымаў не адзін дзясятак правалаў... 
Памятайце: «Не мы робім памылкі, а памылкі робяць нас».

Паліна Няхайчык

Нарадзілася ў 1999 годзе. Дзяцінства 
правяла ў п. Усяж Смалявіцкага раё- 

на. У БДТУ вучыцца на спецыяльнасці 
«Выдавецкая справа». Яе захапленні — 

гэта мастацтва ў любым яго выглядзе. 
Сама малюе, прычым робіць выявы 

не толькі на паперы, але і на адзенні.
Любіць спяваць.

*  *  *

Ты бачыў мора?
Хвалі, што гоніць 
Сумны вецер у поўнач,
Калі жахі сняцца

малым дзецям. 
Мора ціха лье свой боль.
Боль адзіноты.
«Спявай. Без сэнсу,
Гучна, жорстка.
Крычы. Стагні. Плач.
Спудзь цемру...» —
Так шэпча вецер 
I гоніць сумна ў поўнач хвалі. 
Бачыў мора? Я — так.
У вачах, якія крычалі.
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Дар ’я Ганчарык

Нарадзілася ў 1998 годзе ў Ганцавічах.
Студэнтка 4 курса БДТУ спецыяльнасці «Тэхналогія 
лекавых прэпаратаў». Вельмі любіць музыку, займае 
пасаду старшыні культурна-масавага сектара 
ў студэнцкім інтэрнаце №4.

Я хачу вяртацца дадому

Я хачу вяртацца дадому,
Бачыць у небе бясконцым аблокі, 
Адчуваць пах паветра, чабору, 
Успамінаць свае першыя крокі.
Я хачу быць заўсёды ў спакоі 
На той роднай зямлі, на Палессі.
У цішыні тут збіраюцца мроі,
I ляцяць да вышынь, у паднябессе. 
I заўсёды няхай гэтак будзе: 
Матылі, гаспадарка і кветкі.
I шчаслівыя будуцьтутлюдзі 
У прыгожых, вясновых сукенках.

Інэса Скок
Нарадзілася ў 1997 годзе ў Салігорску. Вучыцца 
ў БДТУ на факультэце прынттэхналогій 
і медыякамунікацый. Удзельнічае ў навуковых 
канферэнцыях. Перамагала і займала прыза- 
выя месцы на міжнародных, абласных 
і раённых конкурсах па выяўленчым мастацтве. 
Любіць фатаграфавацца.

Мой асабісты герой вайны

Мой дзядуля Аляксандр Фёдаравіч Шэшэнін нарадзіўся 26 кастрычніка 1928 года ў го- 
радзе Юрмыс Свярдлоўскай вобласці ў сям'і рабочых. Яму было ўсяго 13 гадоў, калі пачала- 
ся Вялікая Айчынная вайна. Мужчыны пайшлі на вайну, а іх рабочыя месцы камусьці трэба
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было заняць. Жанчын і падлеткаў пачалі «прызываць» на завод. Мой дзед трапіў на вытвор- 
часць у горад Першаўральск, дзе рабілі снарады для «Кацюшы». Аляксандр і яго сябры былі 
яшчэ невысокія, да станкоў не дацягваліся, таму яны пад ногі ставілі скрынкі. Быў доўгі ра- 
бочы дзень і толькі адзін выхадны на тыдні. Дадому яны ездзілі рэдка, па чарзе... Ежы было 
мала, спалі яны на тым жа заводзе, але падлеткі не адчайваліся: верылі, што ад іх залежыць 
вынік бою на фронце.

Калі мы з сястрой былі маленькія, то любілі гуляць з дзедам каля рэчкі. Мы прасілі яго 
расказаць пра вайну. Аляксандр Фёдаравіч пачынаў нешта апавядаць, але далей у яго 
накочваліся слёзы. Дзядуля ў маіх вачах герой, яго ўдзел у вайне назаўсёды застанецца 
ў маім сэрцы.

Віталія Шышкавец

Нарадзілася ў 1999 годзе ў Бабруйску 
ў сям'і хімікаў. У 2014 годзе закончыла 

музычную школу № 2 імя У. У. Алоўнікава, 
але па-сапраўднаму займацца музыкай 

стала ўжо пасля вучобы. Вучыцца ў БДТУ 
на факультэце хімічнай тэхналогіі і тэхнікі.

*  *  *

Добрай ночы, сяброўка бессань, 
Пашкадуй мяне, адпусці.
Вельмі цяжка самотным ранкам 
Услед за целам ногі нясці. 
Абмываючы белы твар, 
Расплюшчваць цяжка вочы.
Забірай за сабой і свой дар:
Пісаць дзявочыя вершы ноччу. 
Цёмны месяц у акно зазірае — 
Напамін аб адсутнасці сну.
Месяц доўга-доўга чакае,
Каб лета змяніла вясну.
Кожны вечар глядзіць ён трывожна 
На людскія радасць і сум.
I спрабуе даць асцярожна 
Хоць надзею скрозь зорны штурм.
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Алъперэн Чэцін

Называв сябе «самым прыгожым і неэгаістычным 
паэтам». 19 гадоў. Нарадзіўся ў Турцыі ў г. Манісе. 
Вывучаў рускую мову на курсах у БДТУ. Хоча стаць 
спецыялістам у галіне рускай мовы і літаратуры.

*  *  *

зеудіпсіеп Ьа§ка іітік Ьадіт уокуа§атІа 
десепіп $е5$І2ІідіпсІе 
каГатсІа дйгйІШІй Ьіг огкезіга ^аііуог 
і і̂пі Ьбсекіегіп кетігсііді 
уегіпе Ьіг доксіеіеп сІ6кйІтеті§ 
уікік Ьіпаіаг касіаг йгадіт 
сіідегіегіпіп кигбиди §еГііге 
рекі уа кауй^йкіап зопга?
Беутесіідіпсіе Ьепі

*  *  *

Няма нічога іншага,
Што з жыццём мяне лучыла б, 
Акрамя твайго кахання. 
Сярод начной цішы 
Аркестр невыносна грае 
У маёй галаве.
Мяне свідруюць мурашы,
Я нібы руіны 
Ста рога далёка га п 
Навошта чакаць су 
Калі я дзяўчыне не 
Лепей знікнуць і за

Яўгенія Янішчыц

Люблю, калі сыдуць марозы

Люблю,
калі сыдуць марозы: 

Бясконцы раздольны прастор — 
Зялёная радасць бярозак 
I сіняя радасць азёр.
Я сінюю радасць

вітаю,
Гукаю зялёную ў сны...
I словы з душы вылятаюць, 
Якластаўкі з гнёздаў вясны.

Беуіуогйт, Ьйгіапп йгакіа^тазіпі

Беуіуогйт,
Вйгіапп йгакІа^таБіт 
СІдзйг Ьйсак$і2 50п$й2ІйкІагсіап.
Уе§іІ Нигигипи Ии§ адафптп,
Уе тауі дбііегіп.

_>рс1Дс1.

стрэчы, 
мілы? 
быць яе.

Паводле аўтарскага перакладу 
Альперэна Чэціна

Мауі тйбйійдй зеіатііуогйт 
Вйуаіаптсіа уе§іІі ^адіпуогйт 
Уе ЬаНаг деііпсе,
Уйуаіаппсіап йдап кй§Іаг тізаіі 
Кеіітеіег сіе уйгедітсіеп й^йуог.

Пера клад на турэцкую мову Альперэна Чэці-:
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Роберт Дэланей

Нарадзіўся ў 1988 годзе ў Камеруне. Навучаўся 
на курсах рускай мовы і падрыхтоўчым аддзяленні 

БДТУ ў 2017-2018 гг. Дыпламаваны філолаг, 
працуе з перакладамі, піша вершы. 

Валодае некалькімі афрыканскімі мовамі, 
французская, англійскай, іспанскай.

Іа уіе езі йпе Осіуззё

«І_а уіе езі: ЬеІІе», сіізаіі: СЫІІ.
І_е сіезбп з'еп ёсагіе.
Регзоппе перйе айх т е т е з  сагіез.
І_е Ьегсеай Іёуе Іе уоііе.
МйШрІез зопі Іез гойіез,
Ой'іІ сіёуоііе,
С о тте  йп Іопд рёгірІе,йпе Осіуззёе 
Ай дйобсііеп а рійзіейгз рёгірёіііез 
Ауес ой запз Ьададе 
Ойе Ій рагіез ои дие Ш гезіез? 
цие 1и ауапсез ои дйе Ій Ігаіпез?
І-'аіг сій Іе т р з  зе сІгезБе, с о т т е  Іе сНап* сіез Бігёпез. 
І_е5 Гіейгез, Іезрйгз, Іез апз з'ёіоідпепі.
І_ез зіііадез з'ёГГасепГ 
А Гіпзіапі: Іез зойуепігз дйі зе рёгбегД 
С о тте  сій зйсге сіапз Іе сагё.
БейІ Іе дои* дйі гезіе пойз Іез гетётоіге.
Уіуге айззі Іопдіетрз дйе Гоп уейі 
С'езі: уоуадег айззі Іоіп цйе І'оп рейі 
Эи Ьегсеаи а Іа ІотЬе.
Тойі соттепсе зйг Іез сійпез 
Рйіз 5'ёГепсІ ай Іагде 
РІйз оп з'ёіоідпе сіез гіуадез 
РІйз оп ргепсі сіе Гаде 
Етрогіё раг Іез Яоіз 
Оп ауапсе запз зауоіг 
5і 1_е сіеі зега Ыеи ой дгіз,
5і Іа тег зега Гіойіейзе ой саіте,
Маідгё поб Гіаіпез еі поз тцшёШбез 
ТойГ ргепсі 1пп ип риг.
Маіз ГОсІуззёе зйіі зоп сойгз.
ТетрйзГйдіІ. / І_аІ./

Жыццё — гэта Адысея

«Жыццё — цудоўнае», — так кажуць. 
Пярэчыць тут не варта.
Дадам: жыццё як Адысея,
Тутспакусы і выпрабаванні.
Салодкія спевы сірэн 
Да прывіднага шчасця вабяць.
Шлях наступны ў жыцця:
Ад калыскі і да забыцця.
Крокі ад парога пачынаем,
Але свой лёс кожны мае.
Каму каляіна выпадае,
Каму — шырокая дарога.
Якія карты ёсць — тымі гуляеш.
Але час бяжыць няўмольна.
I вось усё, як лёгкі дымок,
Як цукар, знікае ў каве —
Ды смак застаецца былога.
Жыццё — гэта рух вечны,
Дзе па хвалях ад пяскоў 
Плывём да новых берагоў 
(Мне так уяўляецца гэта).
I раптам вось ён — канец, скон.
Не важна, што да яго вяло.
Але ў пясках — новае жыццё,
I Адысея ідзе зноў.

Паводле пера кладу з французской Галіны 
Абалонінай, ст. выкладчыка БДТУ
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Хайдэр Бахед

Грамадзянін Ірака. Аспірант БДТУ спецыяльнасці 
«Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай». 
Актыўны ўдзельнік студэнцкіх літаратурных 
мерапрыемстваў.

Урывак з верша «Краска» 
Якуба Коласа

Краска, мілая мая,
Госця веснавая!
Як ты хораша цвіцеш 
У глушы, любая!

3 ціхім усмехам з табой 
Вецярокжартуе,
I цябе ў вясёлы дзень 
Сонейка цалуе.
•• * * 1і
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Пера клад на арабскую мовуХайдэра Бахеда. 
Карэктура перакладу Дзмітрыя Сківіцкага, 

аспіранта Інстытута мовазнаўства 
імя Якуба Коласа

Тэкст і падрыхтоўка твораў для друку — Кацярына Ганчарэнка (Шчасная).
Фота Кацярыны Ганчарэнка (Шчаснай), Анастаса Качамаравай

і з асабістых архіваў студэнтаў.


