П

оетичні твори оператора
комп’ютерного набору групи обліку моторвагонного
депо Коломия Тетяни Іванович неодноразово публікувалися на сторінках
“Львівського залізничника” і знайшли
чимало шанувальників серед читачів газети. Позаминулого року у видавництві
“Коломия” вийшла збірка “Почуй мене”,
до якої увійшли поезії десяти поетес із
Коломиї, серед них і творчий доробок
Тетяни Іванович. Нагадаємо, що залізничниця є автором двох збірок віршів
– “Блискавиця” (1993 р.) та “Голубиний
диптих” (2008 р.), а також пісенних
текстів, гуморесок, віршів для дітей,
оповідань.
Із розмови з Тетяною Іванович ми
довідалися, що вона любить гуцульський край, черпає натхнення в Карпатах,
адже народилася у мальовничому селищі
Делятин неподалік Яремча. А у вільний від
роботи час свої думки – радісні й сумні –
Тетяна занотовує віршами.
– Що надихає Вас писати поезію?
– Надихала і надихає до написання віршів, звичайно, природа неповторного карпатського краю. Почала писати поезію ще зі
шкільного віку, і з того часу вона – моя нерозлучна подруга та розрада у житті. Якось
у другому класі разом з однокласниками
готувалася до конкурсу костюмів. Костюм
Червоної Шапочки для мене пошила моя тітка – татова сестра, я написала про цю казкову героїню вірш, зачитала його і посіла друге
місце. Пам’ятаю, як маленькою могла довго
дивитися на траву, на небо, тоді щось вигадувала, збирала квіти і співала, щось записувала. Зі шкільних років почала організовувати творчі вечори. Якось навіть із казок, які
знала, написала сценарій новорічного свята,

ролі роздала однокласникам моєї молодшої
на п’ять років сестри Надійки. І в подальшому продовжувала писати сценарії різних
свят. Це мені вдавалося, бо читала багато
книжок. Мене вдома дуже вабила шафа з
книжками, особливо любила читати Марка
Вовчка, Лесю Українку, Тараса Шевченка.
У школі я любила українську літературу,
мову, любила писати твори, вигадувати різні
привітання, завжди була в коловерті організаційних справ. Поезія для мене – близька і
сьогодні, життя без неї не уявляю.
Коли ще жила в Делятині, відвідувала
літературну студію “Бистрінь”, а потім співпрацювала з різними виданнями. На даний
час я є членом Коломийського літературного
товариства “Плин”.
– Який вірш уперше був надрукований? Яка тематика Ваших поезій?
– Перший вірш був про маму. Пригадую,
що дуже цим тішилася. Потім були й інші
вірші в коломийських, івано-франківських і
львівських газетах, часописах, альманахах.
Оскільки я жила в Делятині, де пролягає
залізнична колія, то, повертаючись зі школи,
завертала до колії і любила дивитися, як
повз станцію “летять” поїзди. Потому працювала разом із чоловіком у депо – мешкали
з дітьми у гуртожитку поруч із депо: засинали й прокидалися під стукіт вагонних коліс.
Залізниця присутня в моєму житті ще з дитинства.
Є у мене поезія – дитяча, духовна, лірична, інтимна, є гуморески та оповідання. У
поезії віддаю перевагу віршам про природу,
люблю придивлятися до травиночки, пташинки, хмаринки – для мене все важливе.
– Чи є моменти, коли поезія відходить на другий план? Що ще близьке
Вашій душі?
– Пишу вірші постійно, це – потреба душі.

Моя товаришка з цього приводу жартує, що я
пишу вірші, як пиріжки печу: як тільки випадає вільна хвилина, обов’язково щось записую. Дуже люблю бажати людині добра, щастя, а коли можу це зробити у віршовій формі,
то отримую велике задоволення, тоді серце
радіє. Поряд із поетичним словом люблю
пісню. Разом із чоловіком Іваном любимо
співати дуетом. Любов до музики перейняли
трійко наших дітей – старша донька Мар’яна
– бандуристка, нині – акторка Коломийського
драматичного театру ім. Івана Озаркевича,
син Станіслав закінчив музичну школу за
класом скрипки, любить грати на гітарі, найменший Максимко – цимбаліст, добре володіє клавішними інструментами та гітарою.
Музика не заважає Максиму мріяти про професію машиніста. Хоче бути – як тато, який
працює у локомотивному депо Чернівці, тож
син мріє продовжити залізничну династію,
започатковану чоловіковими батьками.
– Над чим нині працює поетеса Тетяна
Іванович?
– Маю великий доробок віршів на різну
тематику, тому мрію видати третю збірку
поезій. Маю чимало поезій на дитячу тематику. Колись я писала для своїх дітей,
а тепер – для трьох онуків. Стараюся бувати на прощах в Уневі, Почаєві, Грушеві,
Гошеві, Джублику, Страдчі, пішки ходжу у
Маріїнський центр “Зарваниця”... Після повернення додому завжди маю сюжети для
написання нових оповідань. До Зарваниці,
наприклад, пішки ходила шість разів, це
– серйозне випробовування. Власне після
духовного очищення й народжуються вірші
на духовну тематику.
А ще важливу роль у моєму житті відіграє
сім’я, особливо велику радість приносять
онуки. Мені здається, що у житті кожної людини найголовнішою повинна бути родина, у

якій турбуються один про одного, опікуються, даруючи тепло, ласку і любов. Для жінки
дуже важливо, щоб їй було для кого жити.
І, звичайно, поміж домашньою роботою, яка
нікуди не дінеться, раджу жінкам-залізничницям займатися своєю улюбленою справою,
це даватиме їм насолоду.
Розмовляла Марія ТКАЧ

Пропонуємо читачам “Львівського залізничника” поетичний твір Тетяни Іванович із
нової збірки.
“Крутиться калейдоскоп небесний...”
І крутиться калейдоскоп небесний,
В нім візерунки незбагненних хмар,
В нім зорі мерехтливі, світлі весни,
Ніби сидить в калейдоскопі тім мольфар.
Чар-зілля обертає і чаклує,
Складає гілочку до гілочки в екран.
І раптом тисяча квіток танцюють,
Дитяча казка це, чи мрія, чи обман?
В калейдоскоп дитинства заглядаю,
Лежу в траві і задивляюсь ввись,
А там – дитинство, чисте і безкрає,
Кружляє наді мною, як колись.
Реклама

ПРИВІТАННЯ

Рада ветеранів війни та праці Львівської дирекції
залізничних перевезень вітає з ювілеєм ветеранів праці
із 90-річчям!

Ганну Андріївну СКОЛЯРЧИК
із 80-річчям!

Миколу Миколайовича ЛАПАНА
Леоніда Михайловича СТАСЮКА
Софію Василівну КАНАФОЦЬКУ
із 70-річчям!

Катерину Михайлівну САЛІЙ
Оксану Василівну ШИЙКО
Бажаєм Вам багато літ прожити,
Душею й серцем молодіти,
Щоб злагода, мир панували у хаті,
Були Ви здорові, достатком багаті!
ПОГОДА

Прогноз погоди на 29 березня – 4 квітня
Упродовж 29 березня – 4 квітня на більшій частині території залізниці очікується нестійка погода. У п’ятницю вночі без істотних опадів, у другій половині
дня та ввечері часом можливі опади мокрого снігу, місцями дощу. На Закарпатті
та в горах місцями сильні опади. Температура вночі 5-10° морозу, вдень близько нуля. На Закарпатті вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 3-8° вище нуля.
У суботу часом опади мокрого снігу, дощу, місцями сильні опади. Температура
вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 0 до 5° тепла, на Закарпатті 2-7°
тепла. У неділю вночі та вранці місцями невеликі опади, вдень часом мокрий
сніг, дощ. Температура вночі від 0 до 5° морозу, вдень від 0 до 5° тепла, на
Закарпатті вночі 2-7°, вдень 9-14° вище нуля.
У понеділок опади мокрого снігу, на Закарпатті дощ, місцями сильні опади.
Температура вночі близько нуля, вдень від 0 до 5° тепла, на Івано-Франківщині,
Буковині місцями 7-12° вище нуля. На Закарпатті вночі від 0 до 5°, вдень 3-8°
тепла. У вівторок невеликі опади снігу з дощем та дощу. Температура вночі від
4° морозу до 1° тепла, вдень 1-6° вище нуля, на Закарпатті вночі від 0 до 5°,
вдень 3-8° тепла. У середу місцями невеликі опади. Температура вночі від 0 до
5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті вночі близько нуля,
вдень 2-7° тепла. У четвер знову опади мокрого снігу та дощу . Температура
впродовж доби від 0 до 3° морозу, вдень 1-7°, на Закарпатті 4-9° вище нуля.
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