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Таццяна Аляксандраўна Атрошанка 

(выступае пад псеўданімам Кіра Трыш) 

нарадзілася 17 ліпеня 1976 года ў пасёлку 

Вялікі Мох Буда-Кашалёўскага раёна 

Гомельскай вобласці.  

Пасля заканчэння сярэдняй школы №1 г. 

Буда-Кашалёва паступіла ў Гомельскі 

дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф.Скарыны на 

філалагічны факультэт (1993-1998). Менавіта 

там быў напісаны першы верш “Маладосць 

мая”, які апублікавала газета “Гомельскі 

ўніверсітэт”. 

Пасля атрымання дыплома апынулася на 

Маладзечаншчыне, дзе зараз і пражывае. 

Працавала ў гімназіі №10 г. Маладзечна, 

Маладзечанскім медыцынскім каледжы і 

Палацы культуры г. Маладзечна. 

Зараз займаецца творчай дзейнасцю. 

Лаўрэат  прэміі  “Залаты Купідон” у 

намінацыі “Песенны жанр” (2013г.), лаўрэат 

“Песні года Беларусі-2011” (аўтар песнi). 
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Я не сумую—я жыву 

У свеце сноў, падмане мрояў… 

І, лёгка вывучыўшы ролю, 

Я праз сусвет да зор плыву… 

Я не блукаю—я стаю 

Сярод забытых абяцанняў, 

І льецца дождж былых прызнанняў 

Ў душу раскрытыю маю… 

Я называю—не заву 

Сваю самоту белым птахам… 

Я тут.. Я ёсць пад зорным дахам… 

Я не сумую… Я жыву... 

– Навошта ты адарваўся ад бярозкі, лісток? Зараз 

прыляціць ветрык і аднясе цябе далёка-далёка ад 

дому, – прашаптала дзяўчынка. 

Лісток глядзеў на яе, здавалася, разумнымі 

кропелькамі-вочкамі, а пасля крыху варухнуўся. 

Як ні дзіўна, гэтае шапаценне было зразумела 

дзяўчынцы. 

– Я хацеў быць падобным да вольных птушак, з 

якімі марыў ляцець у чароўны край, дзе заўсёды 

лета. Але мне ніколі не паспець за імі, – сумна 

адказаў лісток. 

– Калі я малявала цябе раней, ты быў зялёны. 

Чаму зараз жоўты? – запытала дзяўчынка. 

– А ты паглядзі навокал, – страпянуўся лісток. – 

Не я адзін, усё зараз залатое. Гэта сонца напаіла 

зямлю святлом і цяплом, каб хапіла яго на ўсю 

доўгую халодную зіму. 

– А чаму ты не танчыш з астатнімі? – запытала 

дзяўчынка. 

– Бо мне цікава, як жывуць іншыя, хочацца 

расказаць пра сябе. Але большасць людзей не 

разумее нашай мовы. Нехта зусім не чуе, а 

некаторыя проста кажуць: “Паслухайце, як 

шапоча сёння лістота…” 

– А табе не шкада расставацца з маці-галінкай, 

каб, адарваўшыся ад яе, згубіцца сярод іншага 

лісця? – запытала дзяўчынка. 

– А ты паглядзі на іх вясною, – прамовіў лісток. 

– Хутчэй за ўсё гэта будзе сухая галінка, а на маім 

месцы вырасце новая зеляніна. І мой апошні танец 

не дарэмны, бо нават заняты справамі чалавек, 

гледзячы на лістапад, хоць на хвілінку забывае 

пра свае непрыемнасці. І гэты позірк для нас – 

найвялікшая ўзнагарода, бо ўсё на зямлі павінна 

служыць дабру і прыгажосці, – адказаў лісток. 

Кіўнуўшы галавой, ён паляцеў уніз, зліваючыся з 

лісцем у прыгожым восеньскім вальсе. 

Дзяўчынка спала, трымаючы жоўты аловак у 

маленькай ручцы. На паперы, якая ляжала на 

стале пад яе шчочкай, усміхаўся залаты лісток з 

кропелькамі-вочкамі… 
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 Двубой 

Я хаджу, як заўсёды, белай, 

І няроўны вяду двубой – 

Я ў сэрца трапляю смела, 

А ты меч адкідаеш свой… 

І з усмешкай скідаеш латы 

З непакорнай маёй душы… 

Мілы вораг ты мой закляты! 

Ты ў ёй тут заўсёды жыў! 

Адступае мой полк знямелы, 

Я іду праз фігурак строй, 

Апынаюся каралевай, 

Калі побач іду з табой… 
 

           *   *   * 

Паміж намі няма слоў – 

Мы вачэй разумеем мову, 

Склалі мы алфавіт новы 

З цішыні і начных сноў… 

Паміж намі адзін боль 

І адчай у маіх песнях, 

Там ціхутка душа трэсне, 

Стаўшы ноткаю “бе-моль..2 

Паміж намі няма слоў – 

Нам каханне з табой служыць – 

Мне так лёгка цябе слухаць 

Без удзелу ўсіх моў. 

Нехта скажа – усё брэд, 

А я сэрца тваё чую… 

Ты кахаеш мяне, злую, 

Бо ўвесь адняла свет… 
 

         Жанчына-восень 

Збягала лета нейк пужліва-хутка, 

Лістоты забірала шапаценне, 

А восень, не зважаючы на чуткі, 

Паціху моўчкі скінула адзенне, 

Увагі не звяртаючы на словы, 

У косы ўплятала верасы, 

А свет, які даўно ўжо не новы, 

Дзівіўся зноў з чароўнае красы… 

З ёй кожны размаўляў сваёю мовай, 

Пад ногі клаў пачуццяў павуціну, 

А адусюль – пляткарылі зласловы, 

Што восень  – гэта ўсё-такі жанчына… 

Пісалі птушкі крыжыкам на глебе, 

Бадзяга-вецер удаль самоту зносіў, 

Стары мастак, згубіўшы нешта ў небе, 

Душою маляваў жанчыну-восень… 
 

   Мастачка 

Я малюю твой сум, 

Як малюю усмешку, – 

Прафесійны мастак 

Ці запэцканы грэшнік… 

Каляроваю пастай 

Самоты і болю 

Я малюю цябе 

З абразоў, 

Што пад столлю… 

Я малюю твой боль 

Я малюю адхланне, 

Называю табой 

Свой малюнак расстання, 

Я малюю твой боль, 

Што трымае за плечы, 

Забіраю з сабой, 

Каб парваць і скамечыць… 
 

          Дождж 

Сумуе дождж, і кропель пошчак 

Крыху прыспешвае хаду… 

Сцякаюць кроплі, плача ноч, 

Змяшаўшы зоры і ваду… 

Ён крышыць ціхія хвіліны, 

У наваколлі – сумны звон… 

Сцякае дождж з душы маўклівай, 

Змывае ледзь улоўны сон… 

Сумуе дождж – не можа выткаць 

Ён зараз сонца прамяні, 

І, нарадзіўшыся ў нябёсах, 

Ён памірае на зямлі… 
 

               *   *   * 

Як лёгка мне, калі ты побач, тут… 

Мой кожны рух, 

Мой кожны погляд ловіш… 

Самім сабою да мяне прыкут – 

Замовамі цябе не адгаворыш… 

Як сумна мне, калі далёка мы, 

Тады з табой я размаўляю сэрцам – 

Не перакажа ночы цень нямы, 

Чаму адной тугою не сагрэцца… 

Нам лёс крычыць услед да нематы, 

Сваёй бядзе мы не знаходзім сховішч… 

Як лёгка мне, калі ты словы ловіш, 

Як цяжка мне, калі гаворыш ты… 

 

            Паэзія 

Зазірнула ў маю душу – 

І самоты маёй не стала… 

Ты іграй і іграй, прашу 

На забвення майго цымбалах… 

Няхай сэрца маё дрыжыць 

І табе падпявае ўпотай. 

Кажуць струны, што трэба жыць, 

Калі чуеш ласкавы дотык… 

 

Восеньская казка 

Гарэза-ветрык заблытаўся ў галінках дрэўца, 

якое расло пад акном прыгожага белага дома. Ён 

узняў такі вэрхал, што, здавалася, маленькія 

лісты, пафарбаваныя ў жоўта-залаты колер, 

закружыліся ў незвычайна прыгожым танцы. 

Адзін з гэтых лістоў ненадоўга прысеў на карніз 

аднаго з акон і з цікавасцю зазірнуў праз шыбу ў 

глыб пакоя. Насупраць яго тварам да акна 

сядзела маленькая дзяўчынка і малявала. Раптам 

яна ўзняла галаву і 

заўважыла незвычайны 

лісток, які глядзеў на яе 

з вуліцы. Лісток быў 

увесь жоўты, нібы 

пазалочаны. Дзе-нідзе на 

ім бачыліся невялікія 

дзірачкі, праз якія 

прасвечвала сонейка. 


