
Свірбут Настасся, 11 група 

Каханне… Што можа быць лепей за яго. Гэта незвычайнае пачуццё, якое 

немагчыма перадаць словамі. Каханне невытлумачальнае, загадкавае і ў той жа 

час такое зразумелае ўсім, хто хоць раз у жыцці адчуваў яго. 

Што ж такое каханне? Гэта вечнае пытанне. І ў кожнага чалавека на яго свой 

адказ. Кожны разумее гэта пачуццё па-рознаму. Некаторыя каханнем называюць 

проста прыгожыя словы. Іншыя блытаюць каханне з прыхільнасцю, сімпатыяй. І 

толькі адзінкі зведваюць сапраўднае пачуццё. 

Каханне – гэта такое пачуццё, у якім можна адчуць як шчасце, так і гора. 

Каханне – гэта ўсё, таму што, калі яно ў цябе есць, табе больш нічога не трэба. А 

калі яго ў цябе няма, не важна, што ў цябе ёсць. 

Ты знаходзіш блізкага па душы чалавека, прывязваешся да яго, не ўяўляеш 

сябе без яго, з кожным днём усё больш і больш захапляешся, давяраеш чалавеку 

болей, чым сабе... Як жа гэта цудоўна, калі ў любым натоўпе твае вочы ўвесь час 

шукаюць родны і любімы твар, калі ўздрыгваеш ад тэлефоннага званка і 

спадзяешся, што гэта ён. Калі бачыш яго ў снах і не хочаш прачынацца...  

Ці магчымае каханне на адлегласці? Калі ты не можаш убачыць любімы 

твар, дакрануцца да рук, не можаш абдымаць, чуць той голас, які заўсёды кажа: “Я 

цябе кахаю”. Не можаш зазірнуць у вочы, убачыць чароўную ўсмешку. Здаецца, 

не хапае паветра, ты не можаш надыхацца, калі не бачыш яго. Але заўсёды 

адчуваеш яго побач. Бывае, чуеш яго голас, які супакойвае, падтрымлівае. Ты 

заўсёды думаеш пра яго, ён – у тваіх марах, ты вядзеш з ім унутраную гаворку.  

Затое які салодкі момант сустрэчы! Ты падыходзіш, глядзіш у незвычайныя, 

блакітныя, як неба, вочы. Яны такія родныя. Ён абдымае цябе – на душы так 

цёпла, што забываеш на ўсё і проста тонеш у абдымках. Становіцца балюча 

дыхаць ад пачуццяў, якія цябе перапаўняюць. 

Каханне – гэта смак любімых вуснаў. Гэта калі нават мелодыя нагадвае пра 

яго. Гэта калі сэрца б’ецца мацней і часцей, калі ён побач. Калі ён трымае цябе за 

руку. Калі ты разумееш яго настрой па позірку. Калі вы разам складаеце планы на 

будучыню. Калі марыце аб шчаслівым сумесным жыцці. Калі ты дорыш радасць, 

калі ты частка яго жыцця. Калі ты лятаеш сярод аблокаў, калі ўвесь свет 

становіцца крышачку лепей і можа стаць яшчэ лепшым. Калі табе хочацца 

ўсміхацца, аддаваць цяпло, якім цябе напаўняе каханне. 

Каханне – гэта жаданне рабіць чалавека шчаслівым. Гэта здольнасць 

разумець і дараваць. Каханне – гэта жаданне шчасця іншым. Гэта тое, дзеля чаго 

варта жыць. 
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