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ЦВІРКО ІВАН ЯЎГЕНАВІЧ 

 

 Нарадзіўся 4 жніўня 1991 года ў в. Залужжа Стаўбцоў-

скага р-на Мінскай вобл. З 1998 па 2008 гг. вучыўся ў 

Дзяржаўнай агульнаадукацыйнай сярэдняй школе в.Залужжа, з 

2008 па 2011 гг. навучаўся ў Нясвіжскім дзяржаўным каледжы па 

спецыяльнасці ―Турызм і гасціннасць‖. Падчас навучання ў ка-

леджы з’яўляўся удзельнікам народнага інструментальнага ан-

самбля ―Нясвіжскія лыжкары‖, у складзе якога быў прызѐрам 

рэспубліканскіх конкурсаў ―Арт-Вакацыі‖, ―Напеў зямлі маѐй‖ і 

―Звіняць цымбалы і гармонік‖.З 2011 года з’яўляюся студэнтам 

гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Падчас вучобы ўзнікла ціка-

васць да гісторыі караблѐў і караблебудаўніцтва ва ўсім свеце, заняўся праблематыкай бу-

даўніцтва і развіцця браняноснага флоту Расійскай імперыі. Мае асноўныя зацікаўленні: 

гісторыя, музыка, літаратура, мора, караблі, спорт. Мой любімы занятак — чытаць, а 

любімыя аўтары: У. Караткевіч, М. Багдановіч, Ю. Лермантаў, А. Сапкоўскі, К. Чапек. 

Пісаць вершы і прозу пачаў падчас навучання ў каледжы. Асноўным натхняльнікам 

з’яўляецца мама, Цвірко Кацярына Паўлаўна, якая сама з’яўляецца добрым паэтам. Асноўная 

тэмы творчасці: каханне, рамантыка, філасофія і гумар. 

 

ЧАЙ

 

Шчаслівым хадзіў я ўсяго тры дні. 

Тры дні з вялікім, радасным адчаем 

Гарэлі нашы вочы, бы агні, 

І ты тры дні мяне паіла чаем. 

 

А чай той горкі мѐдам мне здаваўся, 

Салодкім мѐдам, п’яным, нібы хмель. 

Пачуццямі мой розум напаўняўся, 

І шчок тваіх кахаў я акварэль. 
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І хмель той па ўсім целе разліваўся 

І шызым туманом мне вочы засцілаў… 

Імгненне… Пацалунак… Я прызнаўся… 

Я ахмялеў ад шчасця, я прапаў… 

 

Прайшлі тры дні…  

Няма ўжо больш адчаю —  

Быў выпіты апошні кубак чаю*** 

 

 

*** 

Як лянотна бывае балбесу 

Варушыць сваѐй пятаю кропкай. 

―Я, маўляў, пад свой пледзік залезу, 

А вы там — хоць мурлыкайце коткай!‖ 

 

Ты мой змрок разагнала каметай - 

Не камячу свой час, бы газету. 

Табе дзякуй за гэта. І ведай: 

Я з табой — хоць да края сусвету! 


