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– Бачу, канечне ж, бачу, гаротнік мой! – Так 

схуднеў, што і ўстаць не можаш. Маці няма каму 

дапамагчы, – бездапаможна вымаўляе Аліса. 

– Ды не! Я хачу, але не магу, – хныча каток. – 

Відаць вячэра была атручана, бо надта млосна 

мне. 

– А ты навошта з’еў усе тры мышы? 

– Якія там тры? Яны ж такія ма-а-ленькія, што, 

падалося, адна і была ўсяго. 

– Калі баліць жывоцік, ды лапкі сцюдзёныя, то 

лезь на печ, сынок. Шпачок Фіў мне дапаможа. 

І толькі яна прамовіла, як у акно пастукаў сусед 

шпачок. Яго новая шпакоўня акурат глядзела на 

іх вокны. 

– Дзень добры, спадарыня Аліса! Адчыняйце 

дзверы, вокны! Няхай смачны пах разносіцца па 

ўсім наваколлі! 

– Няўжо такі смачны? 

– Вельмі-вельмі! – праспяваў шпачок. – А  я 

пакуль злётаю за пачастункам ад Маліны. Дзе 

посуд?  Крылы ў мяне лёгкія. 

– Вось бітончык табе. А я пакуль яечню 

падсмажу. 

Не паспела котка яечню дасмажыць, як на стале 

з’явілася малако. 

Аліса паставіла на стол яечню з аладкамі і 

запрасіла шпачка. 

– Сядай, сусед, снедаць будзем. 

Пачуў Лепольд запрашэнне. Расплюшчыў адно 

вока і раптам як крыкне: 

– Мама, пачакайце! Я  ўжо саскокваю з ложку! 

– Глядзі, сынок, не паслізніся, бо табе жывоцік 

яшчэ больш забаліць, – з лагоднаю усмешкай 

прамаўляе котка. – Лекара патрэбна будзе 

выклікаць. Адпачні лепш. А мы пакуль з суседам, 

маім надзейным памочнікам,  паснедаем. У нас 

нічога не баліць. 

Каток прытаіўся, замаўчаў, быццам і не ён 

толькі што есці хацеў. Сорамна яму стала. 

– Аладкі сапраўды цудоўныя! А якая ў цябе 

яечня, суседка! Смаката! – заліваўся расчулены 

шпачок Фіў.   

Леапольд маўчаў, нават не мурлыкаў.  
Мінскае абласное аддзяленне ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі» 

Аркадзь Трафімавіч нарадзіўся 13 верас-

ня 1955 года ў вёсцы Гарані Смаргонскага 

раёна Гродзенскай вобласці. Жыве ў г. Ма-

ладзечна Мінскай вобласці. 

Скончыў Вішнеўскую сярэднюю шко-

лу  (1972г.), тэхнічнае вучылішча і факуль-

тэт журналістыкі  Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ул.І.Леніна 

(1981). Служыў у Савецкай Арміі.  

Рабочую біяграфію пачынаў токарам на 

тагачасным перадавым прадпрыемстве — 

заводзе сілавых паўправадніковых венты-

ляў. Працаваў карэспандэнтам шматты-

ражнай газеты “Прыборабудаўнік”, на 

шматлікіх кіруючых пасадах прадпрыем-

стваў і дзяржустаноў Маладзечна – такса-

ма ў турыстычным бюро, у гарадской па-

датковай інспекцыі, намеснікам дырэктара 

па ідэалагічнай рабоце і кіраванні персана-

лам Маладзечанскага электрамеханічнага 

завода. 

Пісаць і друкавацца пачаў адначасова з 

сёмага класа школы.  Апавяданні і 

казкі  гучалі як на беларускім, так і 

ўсесаюзным радыё.  

Аўтар піша таксама дэтэктывы. 

Займаецца перакладамі. 

Узнагароджаны медалём “За вялікі ўклад 

у літаратуру” (2015). 
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Я жадаю вам дабра...: апавяданні, эсэ, абразкі, 
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Калі ные сэрца (гумарэска) 
– Наступны! 
У кабінет доктара ўваходзіць жанчына гадоў за 

шэсцьдзясят. 
– Добры дзень! 
– Добры…, – тэрапеўт працягвае запаўняць 

карту папярэдняга хворага, гаворыць расеяна, не 
паднімаючы галавы. 

– Сядайце… расказвайце… 
Пацыентка асцярожна, як бы баючыся чаго, 

прысаджваецца на ражок крэсла, маўчыць. 
– Я слухаю вас, – падымае ўрэшце здзіўленыя 

вочы доктар. 
– Няўжо слухаеце? – гаворыць пацыентка. – Але 

вы пішаце. 
– І што? Я пішу і слухаю. 
– Так нельга, – ківае галавою жанчына. 

Патрэбна альбо слухаць, альбо пісаць… 
Доктар адкладае карту, здзіўлена глядзіць на 

пацыентку. 
– А ці ведаеце вы, што кожныя дзесяць хвілін я 

абавязана прымаць чарговага пацыента, такога ж 
хворага, як і вы. У мяне не стае часу. Вы гэта 
разумееце? 

Жанчына ўстае і накіроўваецца да дзвярэй. 
– Пачакайце, – затрымлівае яе доктар. – 

Сядайце. Нельга быць такой крыўдлівай! …Як 
ваша прозвішча? 

– Гулякова. Дар’я Піліпаўна. 
– На што скардзіцеся, Дар’я Піліпаўна? 
– На сэрца. 
– На сэрца цяпер усе скардзяцца. Давайце я вас 

абслухаю. Так… Так… Затрымайце дыханне… 
Усё ў парадку: сэрца працуе рытмічна… 

– А баліць жа. Дзень пры дні ные, ные… І як яму 
не балець? Самі памяркуйце: Ягорык – сцізорык 
мой – падае на развод. 

– Які яшчэ Ягорык? – удакладняе доктар. 
– Гэта мой меншанькі. Такую прыгажуню год як 

прывёў у хату. Мы з бацькам задаволеныя былі 
сынавым выбарам. Весялуха была, а зараз – 
сварка за сваркай. І ўсё, ведаеце доктар, з-за 
гэтых трантаў: на дзень каб па тры разы 
пераапранацца. “Мяне не цікавіць, - заяўляе 

нявестка, - дзе ты будзеш браць тыя грошы, 
хоць продажам валюты займіся, хоць машыны 
ганяй з-за мяжы, хоць пад мост ноччу ідзі. Твая 
справа. Толькі я мяркую зноў выйсці за 
сапраўднага мужчыну. Быць замужам і за 
мужам – не адно і тое ж…” 

Доктарка ўважліва выслухала змястоўную 
крыўду пацыенткі, усклікнула ў яе падтрымку: 

– Во зараза! 
– І не кажыце. Дзіця туляецца сам не свой, 

кажа, што пад мост пойдзе, а ў мяне сэрца ные. 
– Жанчына цярэбіць ручку сумачкі, працягвае:  

– Цяпер – Ларыска. 
– А гэта хто будзе? 
– Старэйшая мая. Ёй усяго сорак будзе. Дык 

вось вяртаецца надоечы заплаканая. “Што 
здарылася?” – пытаюся. “Ведаеш, мама, 
гаспадар вымову ўляпіў за тое, што я прыйшла 
ў доўгай спадніцы. Усім жанчынам загадаў 
насіць кароценькія спаднічкі…” 

– Вось дурната пайшла, а можа ён маньяк? – 
здзіўляецца доктар. 

– Дурната, канечне, але дачушка мае намер 
пакінуць працу. А на маёй душы як чэмер, і 
сэрца ные, ные… 

– У мяне ж усяго адзін, – раптам адкрылася 
доктар. – Мішка. Войска адбыў, а вучыцца 
далей не жадае. “Мама, - кажа, - навошта мне 
сушыць мазгі, калі я цяпер за месяц маю 
зялёных больш, чым які дырэктар дзяржаўнага 
прадспрыемства за паўгода?” Ён у мяне свой 
бізнес мае. У мяне таксама сэрца не на месцы. 

– Баліць? – спачувальна пытаецца Дар’я 
Піліпаўна. 

– А вы як думалі? Карвалол п’ю. І вам 
рэкамендую. 

– Няўжо дапамагае? 
– Не асабліва, але спаць будзеце лепш… 
Дар’я Піліпаўна выходзіць у калідор, 

падымаецца з другога паверха на чацвёрты, 
пяты, шосты… Займае чаргу да неўрапатолага, 
псіхатэрапеўта, гінеколага… Яна абавязана 
падзяліцца сваімі думкамі пра мужа, брата, 
сястру, іх унукаў, суседзяў… Бо сэрца ж ные… 

 

Як  шпачок Фіў котцы Алісе  дапамагаў 
Раніца глядзела ў вокны. Ліпеньскі 

праменьчык толькі пачаў вылузвацца з-за 

далягляду. Котка Аліса распачала пячы аладкі. 

Яе  гадавалы сынок Леапольд лашчыцца ў 

ложку. Усыпала са дзве шклянкі мукі ў місу, 

дабавіла яйка, паўшклянкі кефіру, патроху 

соды, солі і цукру. Добра перамяшаўшы, 

накрыла і паставіла, каб цеста падышло.  

Прысела. Цеста пачало расці. Яна рупліва  

разагрэла патэльню, ўліла алею і драўлянай 

лыжкай паклала гатовае цеста. Зменшыла на 

пліце полымя і пачала смажыць. Сама ж 

ціхенька мурлыкае мур-мур-р-р. Радуецца. 

Падпёкся-зарумяніўся адзін бок, перавярнула 

аладку на другі. І так у яе спрытна 

атрымлівалася, што і сама не заўважыла як на 

стале талерка аладак-пампушак  вырасла. Пара 

і за малаком да суседскай кароўкі збегаць. І 

глечык ужо стаіць, разважае: хто ж сёння 

возьме яго. 

Котка і кажа свайму пястунку: 

– Схадзі да суседкі, прынясі малака. Яна 

павінна ўжо падаіць Маліну. 

– О-о-о! Бітончык з малаком мне не прынесці – 

цяжка! 

– А ты налі малако ў шклянку і так колькі 

разоў сходзіш. Не будзе цяжка, паспрабуй, - 

раіць маці. 

– А калі я зачаплюся за камень і выпушчу 

шклянку з рук? 

– Моцна шклянку будзеш трымаць – не 

выслізне. 

– Яшчэ сцюдзёная раса, лапкі задубеюць. 

– А ты думай, каб данесці, а не каб выпусціць, 

– кажа Аліса. – І ўсё атрымаецца. 

– Цікава: і як гэта думаць? – дурніцца 

Леапольд. 

– А ты есці хочаш? 

– А ці ж не бачыш, што схуднеў на тваіх 

мышах. 


