
Х У Т  К А Я  Д А  П А  М О  Г А

Р А П  Т А М  С П А Т  Р Э  Б І Ц  Ц А

П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

СКАРБОНКА 11 ліпеня 2019 г.8

ЯК ЗЯЦЬ У ХАТУ — ЦЕШЧА ЗА ЯЕЧНЮ (Беларуская народная прымаўка)

12

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Скавароднікі з тва ра гом і зя ле ні вам

Спат рэ біц ца. Для цес-

та: му ка — 450 г, ва да — 

200 мл, алей — 1 ст. л., 

соль — 1 ч. л. без гор кі. 

Для на чын кі: тва рог — 

300 г, зя лё ная цы бу ля, 

кроп, кін за, пе рац чор ны 

мо ла ты і соль — на смак. 

Мас ла — для змаз кі.

Пра пор цыі ў на чын цы 

мож на вар' і ра ваць па пе ра-

ва гах: менш тва ра гу і больш 

зя ле ні ва, больш тва ра гу і 

тро хі зя ле ні ва. Цес та аба-

вяз ко ва трэ ба рас кат ваць 

вель мі тон ка і змаз ваць та-

кія скавароднікі мас лам ад-

ра зу ж, зняў шы з па тэль ні, 

та ды іх смак не рас ча руе.

Мож на так са ма да да-

ваць у на чын ку свае лю-

бі мыя спе цыі.

У міс цы змя шаць ва ду, 

соль, алей і да даць шклян-

ку му кі. За тым усы паць 

яшчэ шклян ку му кі і па-

спра ба ваць за мя сіць цес-

та. Яно атры ма ец ца вель-

мі мяк кае і ліп кае, яшчэ 

не кан чат ко ва па трэб най 

кан сіс тэн цыі. Пад сы па ю-

чы ма лы мі пор цы я мі ас-

тат нюю му ку, за мя сіць 

вель мі мяк кае цес та. Па-

кі нуць яго пад руч ні ком, 

а тым ча сам пад рых та-

ваць на чын ку.

Тва рог злу чыць з се ча-

ным зя ле ні вам і сол лю. Па сы паць лю бі мы мі спе цы я мі і 

чор ным пер цам.

Цес та па дзя ліць на шэсць роў ных час так. Узяць у ра бо-

ту ад ну част ку цес та, ас тат нія шчыль на за гар нуць у руч-

нік. Рас ка таць цес та ў тон кую алад ку, пад сы па ю чы му ку 

па не аб ход нас ці. У цэнтр вы клас ці тва рож ную на чын ку. 

За шчы паць скавароднік, збі ра ю чы яго краі да ся рэ дзі ны і 

вы га ня ю чы па вет ра знут ры. За тым асця рож на рас ка таць 

да тон ка га ста ну, імк ну чы ся не па рваць. Ка лі та кое ад бы-

ло ся, то пры сы паць раз рыў му кой.

Скавароднік атрым лі ва ец ца праз рыс ты, з тон кім цес-

там. Гэ та важ на, каб пры аб смаж ван ні цес та аба вяз ко ва 

па спе ла пры га та вац ца.

Выраб трэ ба аб сма жыць з двух ба коў на су хой па тэль ні. 

Пры аб смаж ван ні мож на на кры ваць па тэль ню на крыў кай. 

Га то выя скавароднікі ад ра зу ж змаз ваць мас лам.

Каб вы да ліць пля мы ад фар бы з адзен ня
У гэ тым да па мо жа ацэ тон — апра цуй це ім вы па цка нае 

мес ца. Пас ля гэ та га для поў на га вы да лен ня фар бы вы ка-

рыс тоў вай це на ша тыр ны спірт.

Каб хут ка су па ко іц ца
Ка лі трэ ба хут ка су па ко іц ца, на ціс ні це на кроп ку па між 

но сам і вус на мі і па тры май це там вя лі кі па лец тры се кун ды. 

Гэ ты спо саб мо жа да па маг чы, на ват ка лі ў вас з'я ві ла ся 

нер во вая дры гот ка.

Мож на не толь кі піць...
 Каб без бо лю зняць з ра ны лей ка плас тыр, пра ма чы-

це яго га рэл кай. Яна рас тво рыць клей.

 Каб пра чыс ціць за маз ку швоў у ван ных і ду шах, 

на поў ні це бу тэль ку з рас пырс кваль ні кам га рэл кай, рас-

пыр скай це на швы, па ча кай це пяць хві лін і змый це ва дой. 

Ал ка голь у га рэл цы за бі вае грыб кі, цвіль і ін шыя мік ра-

ар га ніз мы.

 Каб пра чыс ціць лін зы аку ля раў, пра тры це іх ануч-

кай, злёг ку ўвіль гот не най га рэл кай. Ал ка голь у га рэл цы 

па чыс ціць шкло і за б'е бак тэ рыі.

 Да дай це ча рач ку га рэл кі ў бу тэль ку шам пу ню. Ал ка-

голь пра чы шчае ску ру га ла вы, вы да ляе так сі ны і сты му люе 

рост ва ла соў.

 Каб па зба віц ца ад вуш но га бо лю, кап ні це не каль кі 

кро пель га рэл кі ў ву ха. Па ча кай це не каль кі хві лін, за тым 

пра мак ні це. Га рэл ка за б'е бак тэ рыі, якія вы клі ка юць за-

па лен не і боль у ву ху.

У сям'і ве лі чэз ная па дзея-

ра дасць! Вя чэр нім цяг ні ком 

пры яз джае Аню та. У яе пер-

шы вод пуск. Да рын ка лё тае 

па ха це, як за ве дзе ная: пры-

бі рае яе. Хоць бы хут чэй той 

ве чар!

А што ж сяст ра пры вя зе 

ёй — Да рын цы? У іх жа так 

за ве дзе на, што ка лі з Го ме-

ля або Хвой ніч ка (дзе ён бы-

вае па ра бо це) пры яз джае 

баць ка, або ра зам з ма ці яны 

вяр та юц ца ад рад ні з гас цей, 

дык заўж ды пры во зяць гас-

цін цы. Гас цін цы баць коў ужо 

доб ра вя до мыя Да рын цы, а 

вось сяст ры ны — яшчэ не. 

Яна ж пер шы раз пры е дзе 

з та го са ма га «вы раю», 

пра які так бед ка ла ся ма ці 

су сед кам і ў які сяст ра з'е-

ха ла год на зад. У ней кі го-

рад, дзе ад ны шах ты, у якіх 

зда бы ва юць ву галь, і дзе не 

рас це на ват буль ба. Буль-

ба, маг чы ма, і не рас це на 

тым ву гол лі, а вось лёт чы кі 

па він ны там быць ужо дак-

лад на. Да рын ка па мя тае, як 

ма ці ра і ла-на каз ва ла сяст ры 

вый сці за муж толь кі за лёт-

чы ка, «бо ён вы са ка ля тае, 

увесь свет ба чыць і за раб ляе 

доб рыя гро шы».

«Ма ма, дзе я вам знай ду 

та го лёт чы ка? Я яго ў во чы 

яшчэ не ба чы ла», — ад бі ва-

ла ся сяст ра, ка лі бы ла яшчэ 

до ма. А ця пер вось, ка лі яна 

за еха ла так да лё ка, му сіць 

жа, яна ўжо ба чы ла жы вых 

лёт чы каў, а мо жа, на ват і 

па зна ё мі ла ся. А мо жа яна 

з якім пры е дзе? Вось бу-

дзе дзі ва на ўвесь па сё лак. 

Та ды ўсе па ба чаць, якая ў 

Да рын кі сяст ра, — так са бе 

ду мае-ма рыць ўвесь дзень 

Да рын ка ў ча кан ні сяст ры 

Аню ты.

Да цяг ні ка ідзе ўся сям'я. 

На рэш це, у пра ёме ва го на 

па каз ва ец ца Аню та. Сця-

пан з Мац ве ем пад бя га юць 

пер шыя да ме та ліч ных схо-

даў і пад хоп лі ва юць з яе 

рук вя лі кі ча ма дан і ней кі 

клу нак. Да рын ка ту ліц ца да 

ма ці і са ро ме ец ца па ды сці 

да сяст ры. Яна ней кая не 

та кая, як бы ла год на зад. 

Ней кая но вая — га рад ская. 

А тую аб ды ма юць-ціс ка юць 

баць кі, ма ці пла ча ад шчас-

ця, по бач ска ча ад ра дас ці 

Шур ка, а ста рэй шыя бра-

ты толь кі ста яць вод даль і 

па смі ха юц ца. Аню та са ма, 

на рэш це, на гі на ец ца і аб ды-

мае Да рын ку, тут жа хо ча 

яе пад няць на ру кі, але са 

сме хам апус кае і здзіў ле на 

смя ец ца:

— Ого, як пад рас ла, 

ого, якая на лі тая каў ган ка! 

Мех буль бы няй на чай па 

ва зе! — ка жа яна. По тым 

бя рэ яе за ру ку з дру го га 

бо ку ад ма ці, і яны ўсе ру-

шаць да ха ты. 

А до ма ўсіх ча ка юць гас-

цін цы. На рэш це, Аню та ад-

кры вае ча ма дан і па чы нае 

да ста ваць іх. Спа чат ку яна 

вы гра бае з усіх ча ма да на-

вых за ка пел каў і ссы пае 

на стол ма лень кія па ху чыя 

аба ран кі і цу кер кі ў стра ка-

тых, не звы чай ных і не ба ча-

ных сям' ёй да гэ туль бліс ку-

чых аб горт ках. За пра шае 

ўсіх па каш та ваць. Як ка го, 

а мен шых яе бра тоў і Да-

рын ку доў га пра сіць ня ма 

ні я кае па трэ бы — па аба-

ран ку тут жа зні кае ў іх ра-

тах. Хлоп цы, пра глы нуў шы 

ма лень кія круг ляч кі, штось-

ці пе ра гляд ва юц ца, а Шур ка 

тут жа не вы трым лі вае і пы-

та ец ца сяст ру:

— А ча го ета аба ран-

кі ла кам так пах нуць? Яны 

што — па ла ко ва ныя?

Баць кі тут жа на яго цы ка-

юць: дай дзеў цы апа мя тац ца 

з да ро гі, што пры ду маў — 

дзе той лак, а дзе аба ран кі. 

Але сяст ра смя ец ца і да стае 

з ча ма да на за гор ну тую ў 

не каль кі ста рых га зет бу-

тэль ку. Аказ ва ец ца, там у 

ёй са праў ды лак. Пры вез ла 

хлоп цам па кры ваць ім іх ныя 

лоб зі ка выя вы ра бы — шка-

тул кі, ва зы, па лі чкі. Сця пан з 

Мац ве ем больш за ўсіх ра ды 

та ко му па да рун ку. Яны тут 

жа рас круч ва юць па ку нак, і 

па ўсёй ха це па чы нае плыць 

ла ка вы пах. Дык вось, аказ-

ва ец ца, ча му аба ран кі ад-

да юць ла кам! А Аню та тым 

ча сам ужо да ста ла і па дае 

баць ку ма га зін ную са роч ку, 

а ма ці — ад рэз квя ціс тай, 

«не прос тай», тка ні ны на су-

кен ку, а звер ху на яго кла-

дзе бар до вую хус цін ку ды 

яшчэ і не каль кі га за вых ка-

сы нак. По тым на стае чар га 

бра тоў. Тыя ро бяць вы гляд, 

што ім не ці ка ва, а са мі з за-

да валь нен нем пры ма юць: 

Шур ка — ча ра ві кі, а ста рэй-

шыя бра ты — цёп лыя паль-

чат кі ды ша лі кі. Да рын ка не 

зво дзіць ва чэй з ча ма да на: 

ну што ж, што ёй там за ха-

ва на? Ка лі сяст ра, на рэш-

це, па ва роч ва ец ца і па дае 

ёй «гас ці нец», Да рын ка ня-

мее: ка рыч не выя ча ра віч кі 

са шну роч ка мі, а на кан цы іх 

мат ля юц ца яшчэ і ску ра ныя 

кве тач кі. А як яны пах нуць! 

Яна тут жа абу вае аб но ву і 

гля дзіць на свае но гі збо ку 

і так, і сяк: каб жа не ноч на 

два рэ, яна б тут жа па ім ча-

ла на ву лі цу па ка зац ца ўсім, 

а ў пер шую чар гу сяб роў-

кам. Без су мне ву, яны па-

мле юць ад зай драс ці. А тут 

яшчэ Аню та па дае ёй і бе лыя 

шкар пэт кі, і роз на ка ля ро выя 

ат лас ныя стуж кі-кас ні кі. Так 

што па куль млее яна са ма, 

а не сяб роў кі, і ў яе ад та кой 

кра сы за хоп лі вае дух.

— Донь ка мая, — ка жа 

шчас лі вая ма ці, — а ты ж, 

му сіць, увесь год збі ра ла 

па ка пей чы не на ўсё гэ тае 

ба гац це? На вош та ты так 

тра ці ла ся, мо не да яда ла, 

не да пі ва ла?

— Ну, што вы та кое ка жа-

це, ма ма, а як бы я з пус ты мі 

ру ка мі пры еха ла? — ад каз-

вае шчас лі вая Аню та. Яна 

ра да не менш за сва іх род-

ных — усім да га дзі ла, усе 

за да во ле ны.

Да рын ка ў поў ным за хап-

лен ні ад сва іх па да рун каў, 

пры ціс нуў шы іх да ся бе, 

пе рад тым як за снуць пад 

бо кам у сяст ры, па спя вае 

яшчэ па ду маць: якая ж яна 

шчас лі вая, што мае та кую 

сяст ру! Як доб ра, што Аню та 

вы пырх ну ла і па ля це ла «ў 

вы рай» так да лё ка і ця пер 

змо жа раз у год пры яз джаць 

да моў у вод пуск і пры во зіць 

цэ лыя ча ма да ны па да рун-

каў! Праў да, яна яшчэ не су-

стрэ ла свай го лёт чы ка. Дык 

не бя да — ён жа не грыб, 

каб па паў ся ад ра зу пад но гі. 

За год хі ба яго зной дзеш?

...Ня доў га Да рын ка па-

фар сі ла ў сва іх ча ра віч ках: 

но гі яе так хут ка рас лі, што 

тыя пе ра ста лі ёй на ла зіць. 

Амаль но выя, іх прый шло ся 

дак ла даць да ін шых па да-

рун каў-гас цін цаў — для рад-

ні ў Ка лін ка ві чы. Ча ра віч кі 

прый шлі ся як раз мен шай 

стры еч най сяст рыч цы.

Ра і са ДЗЕЙ КУН.

Па кі ну лі сы на ад на го з ма лод шай дач кой. Праз ней кі 

час вяр та ем ся, сын га во рыць:

— Уяў ля еш, па ста віў Ксе ніі на кам пе на рэз ку пе се нек з 

су час ных мульт філь маў — пры бег ла да мя не ўся ў сля зах: 

ма хае ру ка мі і кры чыць не за да во ле на. Та ды я па ста віў ёй 

«Па да ро зе з воб ла ка мі» з са вец ка га муль ці ка, дык яна 

мя не по тым ра зоў дзе сяць пры му ша ла гэ ту пе сень ку на-

ноў ста віць, а са ма пад яе тан ца ва ла.

Як па мне, дык ні чо га дзіў на га. Ма лень кія дзе ці пад-

свя до ма цяг нуц ца да доб ра га і цу доў на га, а агрэ сіў ны су-

час ны шлак ма шы наль на вы клі кае ў іх не пры ман не. Мы з 

ма лод шы мі дзець мі ўжо ра зоў сто пе ра гля да лі Карл са на, 

Ча бу раш ку і Ка та Ле а поль да, і ні ра зу яны мне не ска за лі, 

што гэ та бяз глуз дыя муль ці кі.

А вось ста рэй шыя дзе ці га доў пяць та му ска за лі мне 

пра мым тэкс там: «Та та, толь кі не стаў нам больш сум ныя 

са вец кія муль ці кі». І ма лод шыя так са ма, ка неш не, ад ной-

чы так ска жуць — і я іх па слу хаю.

Але, за пэў ні ваю вас, ка лі яны вы рас туць і па ра зум не-

юць, і на ву чац ца ад роз ні ваць доб рае ад дрэн на га, яны 

са мі з за да валь нен нем бу дуць гля дзець гэ тыя са мыя «сум-

ныя» мульт філь мы, і бу дуць ста віць іх сваім дзе цям.

* * *
Двай нят кі:

— Та та, да вай згу ля ем у на столь ную гуль ню.

— У якую?

— Вы бі рай: у «Ме ма» або ў «Добл».

— А якая пра сцей шая?

— «Ме ма» на кем лі васць, а «Добл» — на рэ ак цыю.

Жон ка з кух ні:

— Вы бі рай «Добл», там ду маць уво гу ле не трэ ба.

Я:

— Доб ра, да вай це пра ве рым, у ка го леп шая рэ ак цыя.

(Зра зу ме ла, што ў кем лі вас ці я з імі не ма гу ця гац ца.)

Згу ля лі. Па праў дзе ка жу чы, лепш бы я вы браў «Ме-

ма» — та ды б у мя не яшчэ за ста ва лі ся ілю зіі ад нос на 

ўлас най рэ ак цыі. А так ма ла та го, што я не вель мі кем лі вы, 

дык яшчэ, як вы свет лі ла ся, і тор маз.

Па вел ХО ЛАД.

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай! СЯСТ РА На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі


