
Таццяна 
Цвірка 

Цвірка Таццяна Канстанцінаўна нарадзілася 25 

жніўня 1967 года ў в. Рассветная на Клеччыне. 

Скончыла Нясвіжскае педагагічнае вучылішча 

(1989) і філалагічны факультэт БДУ імя 

Ул.І.Леніна (1994). Працавала ў Клецкім 

дзіцячым доме, загадвала яслямі-садам 

“Дзюймовачка”, настаўнічала ва УА “Дама-

тканавіцкая ДзАСШ Клецкага раёна”, з'яўлялася 

дырэктарам ПУП “Рунька-торг”. Зараз – у 

творчай дзейнасці. 

Першы верш “Восень” быў апублікаваны ў 

газеце “Піянер Беларусі” ў 1977 годзе. У 

дзяцінстве была актыўнай ўдзельніцай 

радыёперадач “Вашы першыя сцяжынкі” і 

“Жывое слова”, тэлеперадачы “Літаратурныя 

сустрэчы”. 

Творы друкавалася ў калектыўных зборніках 

“Слова Купалы да творчасці кліча” (1997, 1999, 

2001, 2002 гг.), “Анталогія маладога 

верша” (2001), “Верыцца ў лепшае, хочацца 

марыць” (1993), “Валошкі ў жыце” (2003), 

“Бурштынавы россып” (2005г.), “Галасы роднай 

старонкі” (2006), “Дыханне нябёсаў” (2008), 

“Срэбны блюз” (2009), “Старонкі няспыннага 

часу” (2016) і інш.  

Проза і паэзія таксама былі змешчаны на 

старонках газет “Звязда”, “Літаратура і 

мастацтва”,  “Настаўніцкая газета”, “Мінская 

праўда”, “Чырвоная змена”, “Да новых перамог”, 

“Женский калейдоскоп”, “Нясвіжскія навіны” і 

інш.;  часопісаў “Першацвет”, “Гаспадыня”, 

“Гоман”, “Маладосць”, “Полымя”. 

Член Саюза пісьменнікаў Беларусі (2017), народ-

нага клуба паэтаў і кампазітараў “Жывіца” ДУ 

“Мінскі абласны цэнтр народнай твор-

часці” (2004), літаратурнага аб’ядання 

“Голас” (1993). 
 
 

Ясачка долі маёй: лірыка / Таццяна Цвірка. - 
Мінск: Кнігазбор, 2013.  

Слодыч мяты — горыч палыну: апавяданні і апо-
весць / Таццяна Цвірка. - Мінск: Колорград, 2017.   

Разбавіў шэрасць вечара плакучага. 

У цішыню захутаюся трубачкай 

І прапацею вершамі гаючымі. 
 

…Знайшла для вершаў важкую прычыну! 

Наўмысна заўтра парасон пакіну. 

                    

                       * * *   
Падае долу кляновы лісток сірацінай, 

Чырвань каліны ўлагодзіць трывогу душы, 

Луг адцвітае – прывычная воку карціна. 

Восені подых. Калючы. Халодны. Чужы. 
 

Ціха кружляюць сняжынкі з бялюткіх аблокаў. 

Ружы пад снегам. Іх летам садзіла сама. 

След пакідаю на сцежцы. Прыгожы. Глыбокі. 

Я ўжо не тая. І больш не здзіўляе зіма. 
 

Дні так бягуць – не зважаеш і нават не лічыш. 

Зноў занявесціцца груша ля спальні акна. 

Я не гадаю, калі мяне неба пакліча. 

Дый без мяне не заблудзіцца, прыйдзе вясна… 

 

   ПЛАТА 

Жыццё заплаціць спаўна 

За думкі, жаданні, дзеянні… 

Дарога ва ўсіх адна. 

Па-рознаму кожны ідзе яе. 

 

Заплаціць спаўна жыццё  

За ўбачанае і за пачутае. 

Пасцеле пад бок асцё 

Або ў пярыну закутае. 

 

Жыццё заплаціць спаўна 

Якой – не ўгадаеш – валютаю. 

За шчырасць налье віна. 

За зайздрасць – віна… з атрутаю. 

 

                     *** 

Калі на душы невыносна смыліць, 

Сама сябе ціхенька цешу: 

Кармлю адзіноту з далоняў сваіх 

То плачам, то сумам, то вершам. Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 



СВЕТЛАВОКАЯ МАЯ, СВЕТЛАСЭРЦАЯ… 

(урывак з эсэ)                        

Сон не ідзе. Позірк  застыў на апельсінавай 

плямцы, што прытулілася на чорным акне – 

адбітак ад святла вулічнага ліхтара. Баязлівай 

коткай пашкрэбвае па шле акна нудны восень-

скі дождж. Прыслухоўваюся і ўяўляю, як 

просіцца ён сюды, у цёплы пакой, на да-

верлівую сустрэчу з замежнай госцяй. Шкрэб-

шкрэб-шкрэб… Шкрэб-шкрэб-шкрэб… Адгар-

нула фіранку, уткнулася  носам у шыбіну. Го-

рад спіць. Па вуліцы, сірэнячы што ёсць сілы 

(ноччу!), праляцела «хуткая». Я ніяк не магу 

прывыкнуць да іншых жыццё-вых рэалій у 

чужой краіне. Незразумелая мова, інакшая ежа, 

традыцыі, менталітэт… Толькі чужы дождж у 

далёкай краіне выстуквае мелодыю акурат так, 

як і ў маім родным гарадку, як у маёй мілай 

вёсачцы маленства. Настальгія… Ты зноў 

прымушаеш мяне жыць мінулым. Шукаючы 

лекаў ад душэўных ран, нібы малітву зашапталі 

вусны:   

«Краіна мая, радасць мая, 

Песня мая маладая! 

Па нівах тваіх, па тваіх гаях»… 

Сэрца дачушкі рыдае. 

Кранула шчаку, скацілася бобінкай насталь-

гічная слязіна. Адазвалася шчымлівым сумам 

трапяткое сэрца. Чаго ж рыдаць табе, сэрца? У 

адрозненне ад аўтара вышэй прыведзеных 

радкоў – П.Панчанкі, ты не на вайне, твая 

гаспадыня смачна есць, спіць у цёплай пасцелі, 

ходзіць па еўрапейскіх крамах не з пустой 

кішэняю… А ты штовечар слёзна просішся ту-

ды, у той далёкі бусліны край, у родныя сцены, 

у незваротныя дзіцячыя гады, дзе яшчэ жывыя 

тата і мама, дзе ў нядзельку ля кожнай хаты 

сядзяць на лавачках мае аднавяскоўцы, 

«пераліваючы з пустога ў парожняе», дзе 

задушваюць сваім пахам белапенныя кусты 

язміну, дзе няма расчараванняў і болю… 

Я дастаю з шуфляды тонкі нататнік, шчоўкаю 

кнопкай начніка і сядаю за стол пісаць ліст. Не 

зусім звычайны. Ліст-споведзь, ліст-прызнанне, 

ліст-падзяку табе, мая маленькая радзіма, мая 

бульбяначка, мая блакітнавокая трывога… 

Дзіўна! Я ж ведаю, што ты не можаш прачытаць 

ліст, ты ж не чалавек… Ведаю, што і лістоў табе 

такіх ужо пісана-перапісана… Але, як у Льва 

Талстога: «Кожная нешчаслівая сям'я 

няшчасная па-свойму», так і настальгічныя 

прызнанні тваіх дзяцей, Радзіма, непадобныя і 

непадробныя. Я ўпэўнена: ты зразумееш мяне, бо 

ты – асоба! Адзіная мая, ты адчуеш, што я пішу 

сэрцам. 

 

ГОСЦЯ  ЖАДАНАЯ 

Роўна-роўненька сыплюцца літары 

У радочкі старога нататніка. 

І натхненне вольнаразлітае  

Па задумках пырхае  мятлікам. 

А ці спраўдзіцца, а ці народзіцца 

Самабытнае і  геніяльнае? 

Думкі спорнымі гронкамі  коцяцца… 

Зноў малююць  звыкла-банальнае. 

Ночка волкая, поўная містыкі, 

З-пад палы выпускае ўжо раніцу. 

Не, не быць мне, відаць, мадэрністкаю… 

Выціраю слязу-неслухмяніцу. 

Хоць  гуляе на ногу шырокую 

Арытмія  неўтаймаваная. 

Неба ў лужынах – хмельнавокае, 

Мне паэзія – госця жаданая 

 

ПРА КАХАННЕ 

Мароз злаваўся не на жарты. 

Не да спатканняў, з хат не руш! 

А ты, упэўнены і ўпарты, 

Прыйшоў…  з букетам змерзлых руж. 

 А я ў танюсенькіх панчошках 

(У мамы, пэўна, стаўся б шок) 

Хавалася аж «да няможна» 

У твой кудлаты кажушок. 

І не было лістоў бальнічных, 

І колькі зім ужо сплыло… 

А я ў панчошках эластычных 

Бягу на руж тваіх святло. 

 

                       ТРЫЯЛЕТ 

«Пяшчота» –  Рахманінаў. Скрыпка ў слязах. 

Вакзал. Цягнікі. І замкі на слядах. 

Агнём апякае  квіток у руках. 

«Пяшчота» – Рахманінаў. Скрыпка ў слязах. 

Ускрык развітальны ва ўсіх на вачах. 

І попелам  шчасця пасыпаны шлях. 

«Пяшчота» – Рахманінаў. Скрыпка ў слязах. 

Вакзал. Цягнікі. І замкі на слядах. 

              

                 ТАЎТАГРАМА 

Светлы сум. Сумненні. Спадзяванні. 

Сыпле снег. Срабрыстым  стаў  Сусвет. 

Свечка на стале – сястра світання. 

Слёзы… Смех… Скдадаецца санет. 

                                       

   * * * 
Замяцеліў вішанькамі май. 

Сыпле й сыпле, несупынны гэткі. 

Прыгаршчамі поўнымі збірай 

У траве пялёсткі, як манеткі. 
 

Языком іх вецер зліжа, ах! 

Не паспее і на смак забыцца – 

Вішнямі-каралямі ў садах  

Палахліва ліпень загарыцца. 

 

БЕСПАРАСОННАЯ 

Бурштынавыя слёзы позняй восені 

Паранілі мяне беспарасонную. 

Не, не змяню я да яе адносіны – 

Люблю непрадказальна-неўгамонную! 

З кудзеркамі лімоннымі і лысую, 

У строях залатых і эратычную. 

І золкую, і сонечна-іскрыстую. 

Лагодную, тужліва-драматычную. 

Малінавы адвар у жоўтым кубачку 


