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Ж
ЫЎ-БЫЎ Хлоп чык. Ма лень кі та-

кі хлоп чык. Ён зна хо дзіў ся яшчэ ў 

тым да лі кат ным уз рос це, ка лі ве-

раць у цу ды, у каз ку і ў да бро... Жыў ён у не-

вя лі кім драў ля ным до ме. Баць кі яго кож ны 

дзень іш лі на пра цу або еха лі ў пра цяг лыя 

ка ман дзі роў кі, па кі да ю чы яму га ру ца цак 

і су сед скую ба бу лю-ня не чку, якая толь кі 

і ра бі ла, што вя за ла ля акна і аб са лют на 

не за мі на ла Ма лень ка му Хлоп чы ку. А ён, 

удзяч ны ёй за гэ та, ча сам да па ма гаў раз-

мот ваць і змот ваць у клу боч кі ніт кі.

У су сед скіх хлап чу коў з дру гой ву лі цы 

бы лі сёст ры і бра ты, з які мі мож на бы ло 

гу ляць. У іх бы ло чым па хва ліц ца адзін пе-

рад ад ным: то ра гат ка мі, то сці зо ры ка мі, то 

ка та мі з пры вя за ны мі да хвас тоў пус ты мі 

бля шан ка мі... Без та кіх ца цак у іх кам па нію 

не пры ма лі. А на ша му ге рою ня ма ча го бы-

ло пры нес ці з са бой: ка тоў яму бы ло шка да, 

стра ляць з ра гат кі па птуш ках ён не ха цеў... 

І та му быў за ня ты сва і мі цац ка мі ці бе гаў у 

дво ры ку.

Улет ку яшчэ ні чо га: мож на гу ляць у не вя-

лі кім са дзе, які, як і дом, быў ад га ро джа ны 

ад ву лі цы шчыль ным пло там. За ла зіць на 

лю бі мую ста рую гру шу і раз гля даць свет 

звер ху. Зі мой жа сад за но сі ла сне гам, і зна-

хо дзіц ца там доў га не як не вы па да ла.

Але за раз бы ла во сень. І вось у адзін з 

та кіх сы рых і ха лод ных дзён, ра ні цай, ка-

лі Ма лень кі Хлоп чык яшчэ спаў, а со ней ка 

ўжо пра чну ла ся, праз узор акон най што ры 

ў па кой пра та чыў ся не вя лі кі пра мень чык. 

Па гэ тым пра ме ні, як па ка на це ў цыр ку, на 

то нень кіх нож ках про ту па ла неш та... Гэ та 

«неш та» ці хень ка па цер ла ся аб шча ку Ма-

лень ка га Хлоп чы ка, як бы да ючы аб са бе 

знаць...

— Вой! — ус клік нуў Хлоп чык і пра чнуў-

ся. — Хто гэ та ко лец ца так ка зыт лі ва?

— Гэ та я, — ад ка за ла «неш та» і, не ча-

ка ю чы на ступ на га пы тан ня, удак лад ні ла: — 

Я — Со неч ны Во жык...

— А ча му ты — Со неч ны Во жык, а не 

Со неч ны Зай чык? — спы таў ма лы.

— Ну вось із ноў, — з це нем ледзь за ўваж-

най крыў ды вы ма віў Со неч ны Во жык. — Усе 

ча ка юць толь кі зай чы каў...

— Не, не, — тут жа вы пра віў ся Ма лень кі 

Хлоп чык, бо быў тон ка ўстро е ным ча ла-

веч кам і ад ра зу ад чу ваў крыў ду ін ша га. — 

Я вель мі ра ды па зна ё міц ца з Со неч ным 

Во жы кам! А твае ігол кі... яны ж зу сім не 

ба лю ча ко люц ца! Хо чаш, бу дзем з та бою 

сяб ра ваць?

— Вя до ма, ха чу! — за кры чаў Со неч ны 

Во жык. — Вель мі ха чу!

І яны пай шлі ў сад, дзе кі да лі ся ад но ў 

ад на го во сень скім ліс цем. По тым Со неч-

ны Во жык пра па на ваў за брац ца на ста рую 

гру шу, і яны, се дзя чы амаль на са май вер-

ха ві не, раз гой два лі яе ту ды-сю ды, гу ля ю чы 

ў моц ны ўра ган.

Ні ко лі яшчэ ў Ма лень ка га Хлоп чы ка не 

бы ло та ко га на сы ча на га і яск ра ва га дня! 

Хі ба што ка лі пас ля доў гай ка ман дзі роў кі 

пры яз джа лі баць кі і пры во зі лі з са бой якія-

не будзь ці ка вост кі: дзіў ных звя роў з ка рэнь-

чы каў або ка мень чы кі, якія на гад ва лі пра 

па ла цы... Ён ча каў на ды хо ду на ступ на га дня 

з не цяр пен нем. Ні хто яшчэ не гу ляў ся з ім 

так, як яго не звы чай ны ся бар. Та му ўсю ноч 

Хлоп чык пра чы наў ся і за зі раў пад ло жак, 

дзе, як ма лень кае со ней ка, у цем ры пра-

ме ніў ся Во жык...

З
І МА прый шла не як зня нац ку, у ад ну 

ноч. Але Ма лень ка му Хлоп чы ку ця-

пер ужо не бы ло сум на і страш на. У 

яго быў ся бар, і гэ ты ся бар кож ную хві лі ну 

пры дум ляў роз ныя за ня ткі.

Ад ной чы Со неч ны Во жык пра па на ваў 

Ма лень ка му Хлоп чы ку ад пра віц ца па да-

рож ні чаць.

— Але ж за акном за вея! — здзі віў ся 

Хлоп чык.

На што Со неч ны Во жык ад ка заў:

— А нам не трэ ба ні ку ды вы хо дзіць. Я на-

ву чу ця бе па да рож ні чаць у тва ім па коі. У ця-

бе ёсць фар бы?

Хлоп чык пры нёс на бор фар баў і за ча ра-

ва на па чаў на зі раць за сяб рам.

— Ну вось, за раз мы раз ма лю ем гэ тыя 

сум ныя шпа ле ры... На ма лю ем роз ныя за-

мор скія га ра ды і бу дзем па іх гу ляць.

— Але як жа мы ту ды тра пім?

— Хі ба ты не ве да еш? — здзі віў ся Со неч-

ны Во жык. — Трэ ба доў га-доў га гля дзець на 

кар ці ну — і та ды ты ў ёй апы неш ся...

І ён на ву чыў Ма лень ка га Хлоп чы ка ма-

ля ваць прос та на сце нах і раз ма лёў ваць 

роз на ка ля ро вы мі фар ба мі свае кар ці ны. І 

за раз увесь яго па кой то плыў на ка раб лях, 

то ля цеў у кос мас да зо рак. І сяб ры га дзі на мі 

па да рож ні ча лі па гэ тых ка зач ных су све тах.

— А ты ўме еш раз гля даць хві лін кі? — 

спы таў не як Со неч ны Во жык.

— Як гэ та?

— Ну, мож на пра жыць дзень — як пе-

ра ско чыць, і не за ўва жыць яго. Так са ма і 

ме сяц, і год... А мож на раз гля даць і пра-

жы ваць кож ную хві лін ку. Вунь, ба чыш, за 

акном сня жын ка пыр хае, як птуш ка... Гэ тая 

хві лін ка — яе вя лі кае жыц цё. А вось за раз 

яна ўпад зе і ста не прос та сне гам... А вунь 

Ра ні ца пад вок на мі блу кае, а по тым так са-

ма сы дзе.

— А ку ды яна па дзе нец ца? — шэп там 

спы таў Ма лень кі Хлоп чык.

— Сха ва ец ца ў ча роў нае дуп ло тва ёй 

адзі най гру шы ў яб лы не вым са дзе — яна 

там жы ве...

— А мож на сха дзіць да яе ў гос ці? Ну 

хоць на тро шач кі? — па пра сіў за хоп ле ны 

Хлоп чык. — Па гля дзець, як яна там жы-

ве...

— Толь кі ка лі па вель мі важ най спра ве... 

А жы ве? Яна жы ве па хві лі нах. Бо за над та 

хут ка пра хо дзіць тут, на Зям лі...

Але па куль сяб ры раз маў ля лі — Ра ні ца 

сыш ла...

У
ЖО не каль кі дзён бу ша ва ла за ві-

ру ха. І ка лі на сту пі ла чар го вая Ра-

ні ца, яна бы ла не вель мі вя сё лая. 

Со неч ны Во жык за су ма ваў.

— Ча му ты та кі сум ны? У ця бе скон-

чыў ся на строй? — спы таў Ма лень кі Хлоп-

чык.

— Прос та ка лі я доў га не бу ду ба чыць 

сон ца, то ма гу знік нуць. Мя не нель га за-

хоў ваць у ка мо дзе або ў ча ма да не, ці яшчэ 

дзе-не будзь у цем ры...

Ноч чу Хлоп чы ку не спа ла ся. Ён доў га 

ва ро чаў ся і ду маў, як да па маг чы сяб ру. По-

тым ці ха ўстаў, на кі нуў плед, узяў пэн дзаль і 

на ды бач ках вый шаў у кух ню. На не вя лі кім 

бе лым ар ку шы Хлоп чык на ма ля ваў ве лі зар-

нае яр кае сон ца. За ста ло ся толь кі па клас ці 

гэ тую кар ці ну ў ча роў нае дуп ло.

За дзвя ры ма так мя ло і кру ці ла, што 

на ват страш на бы ло вы соў ваць нос. «Трэ-

ба ра та ваць сяб ра», — цвёр да вы ра шыў 

Хлоп чык. Ад чы ніў дзве ры. То ну чы ў гур бах, 

стаў пра бі рац ца да сва ёй гру шы. Ён амаль 

да цяг нуў ся да дуп ла... як рап там ве лі зар-

ная снеж ная шап ка, са рваў шы ся з вяр шы ні 

дрэ ва, на кры ла яго, пе ра тва рыў шы ў гур бу. 

Але за раз жа ней кая ня бач ная сі ла бе раж-

лі ва пад ня ла ма ло га і вы цяг ну ла на верх. 

Во чы ён ад крыў ад свят ла. І ўба чыў зна ё мую 

Ра ні цу. Яна ся дзе ла ў праз рыс тым крэс ле 

і пі ла гар ба ту.

— Мі лая Ра ні ца, — ці хень ка па чаў Хлоп-

чык. — Ты не маг ла б заўт ра быць со неч-

най? Гэ та вель мі па трэб на май му сяб ру, 

інакш ён за гі не...

Ра ні цай Хлоп чык пра чнуў ся ад та го, што 

ў во чы яму яр ка свя ці ла сон ца! Ён пад бег да 

акна і за ска каў ад ра дас ці! Ста рая ня не чка і 

Со неч ны Во жык май стра ва лі ў два ры ўлас-

ную снеж ную гор ку. Яны скач ва лі вя лі кія 

снеж ныя ка мя кі і скла да лі іх да пло та. По-

тым утрам боў ва лі ла па тай і па лі ва лі ва дой! 

Вось дык так!

Ву ліч ныя хлап чу кі, за ці каў ле ныя вя сё-

лым шу мам у два ры Ма лень ка га Хлоп-

чы ка, здзіў ле на бе га лі ўздоўж ага ро джы, 

спра бу ю чы знай сці шчы лі ну, каб па гля-

дзець, з кім гэ ты ма лы так ве ся ліц ца? Але 

коль кі ні гля дзе лі, так ні чо га і не зра зу-

ме лі. Бо для та го, каб цу ды пры хо дзі лі, 

трэ ба ўмець ба чыць не звы чай нае ў звы-

чай ным...

Ла ры са КА РА СІ НА.

М А Й  С Т А Р - К Л А С

П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

КАТ ЛЕ ТЫ АЎ СЯ НЫЯ 
«СЫ ТЫ ТА ТА»

Спат рэ біц ца: аў ся ныя 

шмат кі — 1 шклян ка; кі-

пень — 0,75 шклян кі; соль, 

пе рац — на смак; час нок — 

2 зуб чы кі; шам пінь ё ны — 

2-3 шт.; цы бу ля — 1 шт.; 

буль ба — 1 шт.; све жая 

се ча ная пят руш ка — 

2-3 ст. л. 

Заліць аўсянку кіпнем і даць ёй на ста яц ца на пра ця гу 

20 хві лін. Па са ліць, па пер чыць. На дроб най тар цы па дзер ці 

час нок, цы бу лю, буль бу і да даць да аў сян кі. Да даць дроб на 

на рэ за ныя шам пінь ё ны, пят руш ку і змя шаць мас у. Вы-

клас ці кат лет кі ў ра за грэ ты на па тэль ні алей і аб сма жыць 

іх з двух ба коў.

ПОС НЫ РА СОЛЬ НІК
Спат рэ біц ца: шам-

пінь ё ны або ве шан кі — 

250 г; са лё ныя агур-

кі — 2-3 шт.; буль ба — 

2-3 шт.; морк ва — 1 шт.; 

сель дэ рэй — 1 сцяб ло; 

цы бу ля рэп ча тая — 

1 шт.; агу роч ны ра-

сол — 1 шклян ка; яч ныя 

кру пы — 2-3 ст. лыж кі; 

соль, пе рац — на смак; 

лаў ро вы ліст — 1 шт.; алей для аб смаж ван ня; зя ле ні ва 

для па да чы.

Кру пы доб ра пра мыць і за ма чыць у ва дзе на 30—60 хві-

лін. Гры бы па мыць, ачыс ціць і на рэ заць плас ці на мі. Па-

ста віць таў ста сцен ную каст ру лю на агонь, да даць гры бы і 

аб сма жыць да вы па рван ня вад ка сці на пра ця гу 5-7 хві лін. 

За тым да даць 1 літр кіп ню.

Да даць у бу лён кру пы, да вес ці да кі пен ня і ва рыць на 

сла бым аг ні пры клад на 20 хві лін. Буль бу на рэ заць ку бі ка-

мі, морк ву на рэ заць кру жоч ка мі або са лом кай, сель дэ рэй 

і цы бу лю дроб на на рэ заць. Агур кі дроб на на рэ заць, па 

жа дан ні ачыс ціў шы ад лу пі ны.

Вы клас ці агур кі на па тэль ню, уліць 100 мл ва ды і ту-

шыць на сла бым аг ні на пра ця гу 5-7 хві лін, за тым пры-

браць з па тэль ні. Уліць на па тэль ню алей, да даць цы бу лю 

і аб сма жыць да праз рыс тас ці. Да даць да цы бу лі морк ву і 

сель дэ рэй і аб сма жыць на пра ця гу 2-3 хві лін.

Ка лі яч ныя кру пы з гры ба мі пра ва рац ца 20 хві лін, да-

даць у каст ру лю агур кі, за праў ку з ага род ні ны і гры боў, 

буль бу, агу роч ны ра сол і лаў ро вы ліст. Да вес ці да кі пен ня 

і ва рыць на сла бым аг ні 10—15 хві лін. У кан цы па са ліць і 

па пер чыць суп, па сы паць све жа га зя ле ні ва, вы клю чыць 

агонь і даць на ста яц ца 15—20 хві лін.

ДЭ КА РА ТЫЎ НЫЯ 
БУ ТЭЛЬ КІ 
ДЛЯ КУХ НІ

Гэ та не муд ра ге ліс тая, але 

вель мі вы тан ча ная і мі лая 

штуч ка мо жа стаць вы дат ным 

па да рун кам, які ўпры го жыць ку хон ны ін тэр' ер. А ка лі зра-

біць дзве ці тры дэ ка ра тыў ныя бу тэль кі, то гэ та ўжо бу дзе 

цэ лая кам па зі цыя.

Вы бі ра ем пры дат ны ва-

ры янт

Тут важ на вы зна чыц ца з 

фор май бу тэль кі: круг ля вая 

або пра даў га ва тая, граф лё ная 

або глад кая — усё гэ та спра ва 

гус ту і аса біс тых пе ра ваг.

На паў нен не

Не аб ход на вы ра шыць, якія 

ко ле ры і фор мы зяр нят вы хо-

ча це ба чыць у бу ду чай кам-

па зі цыі. Час цей за ўсё ў якас-

ці на паў нен ня дэ ка ра тыў ных 

бу тэ лек вы ка рыс тоў ва юць 

ага род ні ну і кру пы, та кія як 

роз на ка ля ро выя пер цы, зер не фа со лі, га ро ху, ку ку ру зы. 

Мож на фан та зі ра ваць на лю бую ку лі нар ную тэ ма ты ку, а 

так са ма вы ка рыс тоў ваць лю бы эле мент, які ў ва шых ва чах 

бу дзе вы гля даць да рэ чным.

На паў ня ем бу тэль ку

Ця пер важ на ства рыць пра віль ную раз на слой ную сі мет-

рыю. Тут зруч на ка рыс тац ца лей кай. Каб да сяг нуць ка со га 

плас та, трэ ба тры маць бу тэль ку пад на хі лам і мя няць яе 

ста но ві шча, па куль не атры ма е це жа да ны вы нік.

За хоў ван не змес ці ва

Каб на чын ка заў сё ды ме ла без да кор ны вы гляд, не аб ход на 

да даць кан сер вант. Для гэ та га вы дат на па ды дзе алей. З та кім 

на паў нен нем зяр нят кі не толь кі за ха ва юць сваю фор му і све-

жасць, але і бу дуць пры го жа пе ра лі вац ца пад со неч ны мі пра-

мя ня мі. На поў ніў шы бу тэль ку, шчыль на за кры ва ем ко рак.

Дэ кор

Ху па выя сту жач кі, вя ро вач ка і тка ні на выя на крыў кі да-

да дуць ней кую ра зы на чку і эле гант насць кам па зі цыі.

Дэ ка ра тыў ныя бу тэль кі вы дат на бу дуць гля дзец ца на 

па лі цы, абе дзен ным ста ле і на ват на ха ла дзіль ні ку.

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!

СО НЕЧ НЫ ВО ЖЫК

...


