
Лілія  
Мялешка 

Лілія Віктараўна нарадзілася ў Клецку 17 ка-

стрычніка 1948 года.  

Скончыла Мінскі дзяржаўны педагагічны 

інстытут замежных моў (іспанская і 

англійская мовы).  

Працавала ў Клецкім ПТВ-206, сярэдняй 

школе №1, Клецкім раённым камітэце 

прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі 

(старшыня).  

Пераможца абласнога конкурсу «Настаўнік 

года–1992». Выдатнік народнай адукацыі 

Беларусі. 

З’яўляецца кіраўніком Клецкага раённага 

літаратурнага аб’яднання «Голас» (з 1997 

года). 

Першая публікацыя адбылася ў 1994 годзе ў 

газеце “Да новых перамог”. 

Мае ўласны паэтычны зборнік «Зялёная 

зорка» (Мінск, 2006).  
 

   * * * 

У нейкай няўтульнай кватэрцы 

Або пад кустом, на траве, 

Бяжыць-спатыкаецца перца, 

Рыпіць і паперу рве. 
 

Там ноччу ці ранкам росным 

Звівае свой вечны санет 

Бяссонніцай змучаны, злосны, 

Памяты і босы паэт. 
 

Ён лаецца, крывіць аблічча: 

Фальшыўка! Халтура! Не так! 

Плюецца. І штосьці мармыча. 

Смяецца і плача, дзівак… 
 

І ў побыту павуцінні 

Ён – вечнасці візаві – 

Штось піша на аблачыне 

Блакітнаю кропляй крыві. 

Дарэмная то праца! 

Ніхто не справіўся і металічнай    

      сарцавінай 

з маёй магутнаю драўнінай. 

Ніякія Клінкі, ні Пілы, ні Сякеры 

адолець не змаглі, бадай, на іх халера! 

Хоць з тонкай падыходзілі работай – 

рэтыраваліся з маркотай. 

А то ж былі – дай Божа! – інструменты! 

Інтэлігенты… 

Былі тут Косы, Пікі і Сярпы. 

А ты ж – тупы! 

Калун на пару крокаў адышоўся… 

Узляцеў абух! – Кругляк і раскалоўся. 
 

Не ганарыўся б гэтак ты, брахун! 

На кожнага ёсць свой Калун. 

 

 БЕГЕМОТ 

Ляжыць бегемот у балоце, 

Запіхвае траўку ў жывоцік. 

Ён вельмі вялікі гультай. 

Ды толькі яго не чапай! 
 

Тады – узлятае, як хмара, 

Раз’юшана прэ на ахвяру 

І доўга яе даганяе – 

Аж покуль не пакарае. 

 

 СНЕЖАНЬ 

Выйшаў снежань пагуляць, 

Паміж дрэў пазазываць! 

Са сняжынкай пакружыцца 

І з дзяўчынкай падражніцца, 

Уздоўж вуліц паскакаць 

І вярнуцца ў ельнік спаць. 
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 СКАРЫНЕ 

 Тэтрапціх 

1 

Усё пры табе – мазгі і рукі, 

І славалюбства – ні на грош. 

Не скамарохам ад навукі 

Ва ўбранні пышным ад вяльмож, 

Не модным лекар-прыліпалам 

У фанабэрыстым вуллі́ – 

Ты стаў магутным п’едэсталам 

Для помніка сваёй зямлі. 

 

2 

Стварыў для нас Кнігу і Герб –    

    запаветную мару. 

Нашчадкі захоплена творы твае    

    разглядаюць, 

Дзе Сонца і Месяц, змяняючы выразы  

    твару, 

Вандруюць з гравюры ў гравюру, жыццё  

    назіраюць. 

 

3 

«Апостал», каноны, псалмы, акравершы 

З лаціны – на мову дзядоў і бацькоў… 

Ты быў і застаўся адзіны і першы 

Ў адрозненне ад каралёў і цароў. 

 

4 

Дзіўны з будучыні госць – Часу    

    ўпаўнаважаны – 

Ён працяў трохмерны свет, як святла   

    прамень. 

Подзвіг Праметэеўскі здзейсніў,    

    незаўважаны, 

І сышоў ад мітусні ў яблыневы цень.  

  МАСТАК 

У яго майстэрні – стэрыльная чысціня: 

вокны – без штор і гардзін – выходзяць 

на поўнач; а ў вазе на стале заўжды 

залаты ранет – яблыкі прыгожыя і 

смачныя. 

З рэкламнага буклета 

І мастак, і паэт, і аскет, 

Ён, прызнаны ў сусветных залах, – 

Увабраў у сябе цэлы свет 

І святло залатых яблык. 

І з мальбертам, і з формай на «ты». 

Дар – няўлоўны. Ды не ілюзорны. 

Колер – шэры, бардо, залаты… 

А сям-там – вельмі страшны чорны. 
 

Знакаміты стаў тэмаю «Хлеб» 

І мадонаю Біркенау. 

Пазбягаў залішніх патрэб. 

Бухенвальд пісаў і Дахау… 
 

Ад тусовак трымаўся ўбаку 

І не марыў пра чорны «Бумер». 

І хаваў пад манжэтай руку, 

Дзе навечна – лагерны нумар. 
 

    

   * * * 

Перад Богам шчыра каемся ў грахах. 

Хтосьці плача горка ад бяды і мукі, 

Іншы просіць аб дабротах і грашах 

Ды прад абразамі страсна ломіць рукі. 
 

Я ўглядаюся таксама ў неба сінь, 

Ды баюся ў просьбе ўпасці ў стан   

       ганебны. 

Аб адным малюся: Божа, не пакінь! 

Дай мне, Божа, толькі тое, што патрэбна. 
  

  КАЛУН І КРУГЛЯК 

   Байка 

Хваліўся перад дровамі Кругляк: 

– Мяне не раскалоць ніяк! 

Шмат спрабавалі, ды не здолеў 

Ніхто! Ніколі! 

Так любаваўся ён сабой – Кругляк-спявун. 

Тут у кампанію зайшоў Калун. 

Агледзеў госця новага Кругляк… 

Аблаяў усяляк: 

– Прыйшоў, няйначай, ты са мною   

      разбірацца? 


