
Па вя ліч ва ем 
джын сы

У жыц ці зда ра юц ца сі ту а-

цыі, ка лі ра зу ме еш, што лю-

бі мыя джын сы ста лі ту га за-

шпі ляц ца, але гэ та зу сім не 

на го да ад мо віц ца ад іх. Ёсць 

ад на хіт расць, якая да па мо жа па вя лі чыць у па ме ры джын-

сы так, што яны мо гуць быць як раз на ват ця жар ным.

Каб па вя лі чыць па мер джын саў, на ват не аба вяз ко ва 

мець швей ную ма шын ку. Вя до ма, на кру тую ве ча ры ну ў 

та кіх шта нах не пой дзеш, але для пра цы або па езд кі на 

пры ро ду, на да чу яны вель мі пры да дуц ца.

Каб па да гнаць джын сы пад па трэб ны па мер, у пер-

шую чар гу трэ ба ад рэ заць 

у іх кі шэ ні. Так са ма спат рэ-

біц ца шы ро кая элас тыч ная 

гум ка, вы шы ня якой па він-

на пе ра вы шаць аб рэ за ныя 

част кі. Мет раж гум кі за ле-
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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Гэ та мая бе ла ру сач ка, мая ўнуч ка Янач ка. На ра дзі ла ся 

яна ў Мін ску, але кож нае ле та пра во дзіць тут, у вёс цы. 

Яна вель мі ці каў ная і да пыт лі вая дзяў чын ка. З ма лен ства 

лю бі ла са мной ха дзіць на ага род, у по ле. Ёй бы ло ці ка ва, 

як гэ та ўсё рас це. Асаб лі ва яе пры ваб лі ва лі збож жа выя 

куль ту ры. Як раз у нас на по лі за два ром яны бы лі па се я-

ны. Унуч ка кож ны дзень бе га ла ту ды. Пры ся дзе і гла дзіць 

зя лё ную рунь. Га ва ры ла:

— Ба бу ля, яна та кая мя кень кая, цёп лая.

Рунь па сту по ва рас ла, і яна па ча ла з ёй ме рац ца: хто 

хут чэй вы рас це? А коль кі ра дас ці бы ло ў яе на тва ры, 

ка лі з'я ві лі ся ка лас кі і збож жа за кра са ва ла.

А тут я ёй пад ка за ла, што гэ тай кра сой мож на ўмы-

вац ца, та ды бу дзеш пры го жай. І як толь кі ўнуч кі не бы ло 

на два ры, мы ве да лі, дзе яе шу каць. Вось у адзін з та кіх 

мо ман таў мы яе і сфа та гра фа ва лі.

Ця пер яна ўжо амаль да рос лая, але кож ныя ка ні ку лы 

пры яз джае ў вёс ку, да па ма гае мне па гас па дар цы, умы-

ва ец ца кра сою. Для яе гэ ты цуд за стаў ся цу дам. Як тут 

не пры га даць сло вы Пі ме на Пан чан кі:

Кож ны з нас пры па сае Ра дзі мы ку ток,

Каб да ста рас ці чэр паць ад туль ус па мі ны.

Та і са Не сця ро віч, аг. Клян нік.

РЫ СА ВАЯ ЗА ПЯ КАН КА
Спат рэ біц ца: рыс (круг-

лы) — 2 шклян кі, ма ла ко — 
1 л, яй ка ку ры нае — 5 шт., 
цу кар — 1 шклян ка, мас ла — 
100 г.

Рыс пра мыць і па ва рыць у 
ва дзе 5-7 хві лін. Ад кі нуць на 
друш ляк і даць сця чы ліш няй 
ва дзе. У глы бо кім по су дзе 
ўзбіць яй кі з цук рам да рас тва рэн ня апош ня га. Да даць ма-
ла ко і яшчэ раз уз біць. Ду хоў ку на грэць да 180 гра ду саў.

Ка ва лач кам мас ла аб ма заць фор му. Ас тат няе мас ла 
рас та піць і да даць у рыс. Доб ра змя шаць. Да даць ма лоч на-
яеч ную су месь. Яшчэ раз доб ра змя шаць і вы клас ці атры-
ма ную ма су ў фор му для за пя кан ня з вы со кі мі бор ці ка мі. 
Не па ло хай це ся вад кай кан сіс тэн цыі! У пра цэ се га та ван ня 
рыс убя рэ ма ла ко. За пя каць да за ла ціс тай ска ры нач кі пры-
бліз на 45 хві лін, але ары ен туй це ся на сваю ду хоў ку.

Па да ваць мож на як га ра чай, так і ха лод най, па рэ заў-
шы на пар цы ён ныя кус кі. З ягад ным со у сам бу дзе яшчэ 
смач ней!

С А  Л О Н  П Р Ы  Г А  Ж О С  Ц І

Б А  Б У  Л І  Н Ы  П Р Ы  С М А  К І

жыць ад па ме ру джын саў і фор мы кі шэ ні. Аку рат на пры-

шый це гум ку на мес ца кі шэ няў, а за тым аб рэ жце ліш нія 

фраг мен ты.

Джын сы пас ля гэ тай пераробкі мо гуць рас цяг нуц ца 

на ват на не каль кі па ме раў!

Та кім жа ме та дам пе ра ра біць мож на не толь кі шта ны, 

але і шор ты!

ВО ДАР ЖАН ЧЫ НЫ
Як пры му сіць лет нюю пар фу му «ся дзець» на ску ры ўвесь дзень
Ду хі як воп рат ка: іх трэ ба мя няць у за леж нас ці ад 
па ры го да. Зі мой мы ахут ва ем ся бе рэз кі мі, са лод-
кі мі і на ват цяж кі мі во да ра мі, а вось га ра чым ле-
там хо чац ца ды хаць на поў ныя гру дзі. Та му лепш 
вы бі раць не на да куч лі выя све жыя, фрук то выя або 
лёг кія квет ка выя пар фу мы. Але вось бя да: па доб-
ныя ду хі рэд ка доў га тры ма юц ца.

Ёсць у пар фу мер ным све це хіт рас ці, якія пе ра тва ра юць 
лёг кі во дар ва ўстой лі вы, зу сім не змя ня ю чы яго гу чан ня.

Ужо даў но да ка за ны факт, што на су хой, абяз вод жа най 
ску ры ду хі тры ма юц ца горш. Та му лепш за ўсё на но сіць 
пар фу му і пар фум а ва ныя крэ мы на віль гот ную ску ру ад-
ра зу пас ля ду шу. Ці на тлус тую ба зу. Ра ней ва ўсіх быў 
до ма ва зе лін, якім злёг ку ма за лі мес ца на ня сен ня ду хоў, 
рас ці ра лі і на но сі лі ўжо сам во дар. Вар та па мя таць, што 
ду хі рас ці раць не трэ ба, та му што та кім чы нам толь кі раз-
бу ра ец ца ўні каль ная су вязь ма ле кул.

За раз жа най леп шы па моч нік у пы тан ні па вы шэн ня 
стой кас ці пар фу мы — гі гі е ніч ная па ма да без па ху. Прос та 
на ня сі це яе зу сім трош кі на за пяс ці, шыю, дэ каль тэ. А за-
тым па пыр скай це ся бе лю бі мы мі ду ха мі.

Вя до ма, мож на вы ка рыс тоў ваць і крэм для це ла, але 
ка лі ён з ад ной лі ней кі з пар фу май. Інакш мож на толь кі 
са пса ваць гу чан не во да ру. Так са ма мож на на но сіць ду хі 
на рас чос ку, а за тым ад ра зу рас чэс ваць ва ла сы.

Так ва кол вас цэ лы дзень бу дзе па на ваць воб ла ка пры-
ем на га во да ру.

Поз ні ра нак ру жа вее,

У не бе ма ла про сі ні.

Іней на тра ве бя лее —

То пры кме та ... .

* * *
Коў драй бе лай снег

ля жыць,

Гур бы на ўзлес ку.

Ды раў чук бру іць-бя жыць

І цві це ... .

* * *
З дрэ ва на дрэ ва ма лан кай

ля тае,

Скок не ўніз і гры боў

на збі рае,

Вы су шыць іх на суч ках 

яна лоў ка...

Што за звя рок?

Зда га даў ся? ... .

* * *
Кве цен ню аб сы па ны са ды,

Абу дзі ла ся пры ро да 

пас ля сну.

Пту шач кі пя юць на ўсе ла ды,

Су стра ка юць пес ня мі ... .

* * *
Скок уле ва, скок упра ва,

То ўцё кі ці за ба ва?

Круг лень кі, ні бы та мя чык,

Між кус тоў ка ціў ся ... .

* * *
І бур ко ча, і лі ец ца,

З гор кі на праст кі ня сец ца.

Праз ка мень чы кі скок-скок

Не па се да- ... .

* * *
Шмат дзі во саў пад на га мі

Па між дрэў і пад кус та мі.

Чэп чык жоў ты, не вя ліч кі

Про сяц ца ў ка шэль ... .

* * *
Ба чу дзіў ную іс то ту:

Ту ліц ца блі жэй да пло ту.

Сам ка лю чы ўвесь,

без но жак...

Асця рож на, гэ та ... .

* * *
Гуч на кож ны дзень ві тае,

Шпо ры вост рыя ён мае,

У яго чыр во ны грэ бень

Гэ та хто? Вя до ма ж ... .

* * *
Ён — па гро за для зай цоў,

З'ес ці кож на га га тоў.

Ён зу ба мі шчоўк ды шчоўк,

Шэ ры і кал ма ты ... .

* * *
Да дзя цей пад Но вы год

Прый дзе зноў у ка ра год.

Фут рач ка з іго ла чак,

Пры га жу ня ... .

* * *
Но раў кеп скі яна мае,

Да кра нец ца хто — ку сае.

Не га дзю ка, а тра ва

Ка ля пло та ... .

* * *
Гус та ўсхо дзіць

без па трэ бы

Ка ля морк вы, ка ля рэ пы.

Гас па ды ні з ёй бя да,

А за вец ца ... .

* * *
За вуш ніч кі — пры га жосць,

У гэ тым дзіў нае

штось ёсць.

Гэ та не але шы на —

Так цві це ... .

* * *
Ка пеж, ка пеж,

Вяс на прый шла! —

Пра ро чаць ве раб'і.

За вея ўчо ра шчэ мя ла,

А сён ня ... .

Ве ра:

— Ве да еш, По ля, ча сам 

я су мня ва ю ся, што ты мая 

сяст ра-двай нят ка.

По ля (здзіў ле на):

— Ча му?

Ве ра, уз дых нуў шы:

— За над та мы ўжо роз-

ныя.

  
Раз мо ва за сня дан кам. 

Ста рэй шая дач ка:

— Ма ма, ты мне ва дою 

на гу аб лі ла.

— ...

— Ма ма, ты што, не чу-

еш? Ты мне ва дою на гу аб-

лі ла.

— ...

Дач ка (па крыў джа на):

— Уво гу ле, маг ла б і па-

пра сіць пра ба чэн ня...

— Пра бач, ка лі лас ка.

— Ні чо га страш на га, ма-

мач ка.

Гэ та бы ла руб ры ка «Жа-

но чыя дыя ло гі».

  
Тэ ле фа ную да до му, па-

ды мае Ве ра:

— Пры ві тан не, Ве ра.

— Пры ві тан не, та та.

— Чым зай ма еш ся?

— Уга дай.

— Гу ля еш з По ляй?

— Не.

— Гля дзіш муль цік?

— Не.

— А што та ды?

— З та бой раз маў ляю.

Гэ та бы ла руб ры ка «Зда-

гад лі вы та та».

  
Учо ра па звыч цы даў дач-

цэ гро шай на хар ча ван не ў 

шко ле. Сён ня ўспом ніў, што 

ў дзя цей ка ні ку лы. У ад каз 

на за кон нае па тра ба ван не 

вяр нуць не сум лен на на жы-

тае ска за ла, што ўжо па спе-

ла іх па тра ціць. На пы тан не 

«на што?» па ка за ла ней-

кую зя лё ную жэ ле па доб ную 

шту ку. «Гэ та што яшчэ за 

га дасць?» — пы та ю ся. Ад-

каз ша ка ваў: «Та тач ка, гэ та 

кас міч ныя соп лі, яны та кія 

мі лыя!» Ска жу шчы ра, адзін 

від мі лых кас міч ных соп ляў 

ад біў у мя не ўся ля кую ах-

во ту па тра ба ваць на зад 

мае гро шы і за да ваць якія-

не будзь пы тан ні. Я толь кі 

па спеў спы таць, чым яе не 

за да во лі лі звы чай ныя соп-

лі: зям ныя і зу сім бяс плат-

ныя...

  
Шпа цы ра ваў на два рэ 

з ма лод шы мі дзець мі, на 

фут боль най пля цоў цы ста-

рэй шыя хлоп чы кі і дзяў чат-

кі, уклю ча ю чы май го сы на, 

гу ля лі ў «квад рат».

Пы та ю ся сы на:

— А ў фут бол ча го не гу-

ля е це?

— Ні хто не хо ча.

— Ча му?

(За ца ні це ад каз.)

— Бо пас ля фут бо ла ран-

кам но гі ба ляць.

Ча мусь ці ўспом ніў ста ры 

жарт:

— Коль кі вам га доў, дзя-

ду ля?

— Двац цаць сем.

Каб мы не гу ля лі ў фут-

бол, та му што но гі по тым ба-

ляць, — та кое на ват уя віць 

са бе не маг чы ма. Хоць ка лі 

гу ляць раз на год, а ас тат ні 

час тыр чаць у смарт фо не, 

та ды, вя до ма, бу дуць ба-

лець.

Р. S. Лепш бы ў іх ру кі ад 

смарт фо наў ба ле лі.

Па вел ХО ЛАД.

На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі  

ЗАНАДТА ЗАНАДТА 
МЫ РОЗНЫЯМЫ РОЗНЫЯ

Бе ла ру сі кіБе ла ру сі кі  

РУНЬ ДЛЯ ЯНАЧКІ

ЗА ГАД КІ

(во се ні)

(пра лес ка)

(ва вёр ка)

(вяс ну)

(зай чык)

(ру ча ёк)

(лі січ кі)

(во жык)

(пе вень)

(воўк)

(ёлач ка)

(кра пі ва)

(ле бя да)

(арэ шы на)

(ру чаі)


