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Смач на? 
Па-бе ла рус ку??
Ка лі стра ва мі на цы я наль най кух ні на зы ва юць 
са лян ку і бу жа ні ну — гэ та нар маль на?

КА ЛЕ ГА пас ля ра бо ты са браў ся сха дзіць на Ты дзень бе ла рус-
кай кух ні, які пра хо дзіць за раз у Мін ску. Мы, спя ша ю чы ся да-

до му, толь кі зайз дрос лі ва па ўзды ха лі ды на ка за лі яму як след усё 
пра дэ гус та ваць і пас ля рас ка заць, ці яно та го вар та. Ужо на заўт ра з 
ра ні цы, яшчэ не да ехаў шы на ра бо ту, я ве да ла пра ўра жан ні на ша га 
дэ гус та та ра. Лепш за ўсе сло вы га ва ры ла яго фо та, вы кла дзе нае на 
ста рон цы ў са цы яль ных сет ках, дзе ён з тва рам, вы раз яко га інакш як 
«пад пры му сам» на зваць нель га бы ло, ся дзеў над та лер ка мі. Ды яшчэ 
не вя сё лы смай лік, ста тус «су му ю чы па до ме» і ка мен та рый: «Ты дзень 
бе ла рус кай кух ні. Ну так са бе...»

Што яно «ну так са бе», бы ло зра зу ме ла на ват па фо та. Пер шая стра-
ва, ві зу аль на па доб ная на са лян ку або хар чо (і тое, і тое мае да бе ла рус-
кай кух ні ад но сі ны вель мі ўмоў ныя) бы ла гус та па сы па ная кры ша най 
пят руш кай. По бач ста я ла та лер ка з ка вал кам мя са, на ёй жа ў кры ху 
мен шай па су дзі не, чым за гад ка вы суп, бы ла ней кая бляк ла-ру жо вая 
суб стан цыя, па доб ная на ха лад нік. Збо ку пры ту ліў ся змор шча ны пе ча ны 
яб лык на спо дач ку... «Там яшчэ бы ла ней кая гор кая не зра зу ме лая са-
 ла та ды ўду бе лыя блі ны», — рас каз ваў ка ле га ўжо пе рад пла нёр кай. 
А суб стан цыя ў міс цы ака за ла ся со у сам з хрэ нам — мяр ку ю чы па аб' ёме, 
яго мож на бы ло на ес ці ся на ўсё ас тат няе жыц цё.

І хоць ах во та каш та ваць сё лет нюю «на цы я наль ную кух ню» ад бі ла ся 
зу сім, я ўсё ж па ці ка ві ла ся, што па він на сё ле та ўва хо дзіць у ме ню на-
зва на га Тыд ня — як вя до ма, яно ва ўсіх уста но вах гра мад ска га хар ча-
ван ня, якія да лу ча юц ца да ме ра пры ем ства, адзі нае, стра вы га ту юц ца 
па ад ноль ка вых рэ цэп тах і пра да юц ца па ад ной ца не. Дык вось, гэ тым 
ра зам мы ма ем на ступ ны спіс пя ці страў: са ла та з ку ры цы з ага род-
 ні най і мя до ва-гар чыч най за праў кай, са лян ка (ага, усё-такі гэ та бы ла
са лян ка!) шля хец кая, бу жа ні на з пе ча най ага род ні най і смя тан ным 
со у сам (з хрэ нам!), буль бя ныя кал ду ны з мя сам і смя та най (лю дзі, а 
хто-не будзь чуў пра кал ду ны не з буль бы і без мя са?!) і дэ серт — пе-
ча ны яб лык з тва рож ны мі блін ца мі.

ВЫ, ка неш не, мне пра бач це, але што з гэ та га ме ню — стра вы 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ кух ні? Са лян ка, якая паў сюль, ва ўсіх кры ні-

цах, ва ўсіх ку лі нар ных кні гах па да ец ца як ад на з асноў ных страў рус-
кай кух ні? Ці бу жа ні на — яна ёсць і ў рус кіх (ус ход нія су се дзі га та ва лі 
яе на ват з мядз ве джа га мя са), і ва ўкра ін цаў. Ні чо га не маю су праць 
гэ тай вель мі на ват смач най ежы, ра зу мею, што ку лі нар ныя тра ды цыі 
ў су сед ніх на ро даў, як і мо ва, і фальк лор ня рэд ка пе ра пля та юц ца, 
паў та ра юц ца. Але ёсць жа ў кож на га на ро да і сваё, ад мет нае, і ў на-
 цы я наль най кух ні так са ма. І ў нас — не горш, чым у ас тат ніх. І не толь кі 
дра ні кі, кал ду ны ды ве ра шча ка, якія, мяк ка ка жу чы, усім ужо пры елі ся. 
Ча му б на пер шую стра ву не па даць ва ра ную кіс лую ка пус ту-шат ка ван-
ку з су ша ны мі гры ба мі або са сві ной гу даў кай? Ці фа со лю з пан ца ком 
і морк вай, за праў ле ную ма ла ком? А на дру гое — ча му б не зра біць 
са праўд ную баб ку — са ка ві тую, з праз рыс ты мі дух мя ны мі сква рач ка-
мі? Спя чы це ў печ ы звы чай ны ба бу лін прас нак — і ён бу дзе вы гля даць 
бо лей па-бе ла рус ку, чым уні вер саль ныя для ўсіх сла вян блі ны. А яшчэ 
ж ёсць тва рож ні кі, ку ла га, ман нік... У мя не аса біс та, ад ад ных толь кі 
на зваў слін кі ця куць, бо ўсё гэ та ела ся на поў ні цу ў дзя цін стве, і га та-
ва ла іх ба бу ля 1905 го да на ра джэн ня — за ха валь ні ца мяс цо вай мо вы, 
звы ча яў, рэ цэп таў. І га та ва ла ся ўсё ў печ цы, хоць бы ла ў ха це га за вая 
плі та. І бы ла ў тым свая ад мыс ло вая на ву ка: каб уга даць, каб не бы ла 
за над та га ра чая ці ха лод ная, а стра вы з пе чы кры ху пах лі бя ро за вы-
мі дро ва мі, і ў круп ні ка заў сё ды бы ла на вер се дух мя ная за пе ча ная 
ска ры нач ка — са мае смач нае, што да во дзі ла ся каш та ваць у жыц ці. 
Не ве даю, як для ка го, а для мя не вось гэ та стра вы бе ла рус кай кух ні, 
а не са лян ка, ра за грэ тая — мо ўжо і не пер шы раз — у мік ра хва лёў цы 
(ка ле гу-дэ гус та та ра абу рыў яшчэ і гэ ты факт).

АЛЕ ж у нас не час лу чы ны і лап цей, за пя рэ чыць нех та. Ні хто 
за раз не га туе стра вы на дры вах, ка лі ёсць су час ныя плі ты і 

тыя ж мік ра хва лёў кі. Згод на. Але, ка лі мы гэ та хо чам па даць як на цы я-
 наль нае, як аў тэн ты ку, як ме на ві та на ша — трэ ба за хоў ваць хо ць бы 
эле мен тар ныя пра ві лы пра цэ су пры га та ван ня, якія па сут нас ці гэт кія ж 
важ ныя склад ні кі рэ цэп таў, як і не аб ход ныя пра дук ты. У Бель гіі, на-
прык лад, буль ба фры лі чыц ца на цы я наль ным зда быт кам, бо пры ду ма лі 
яе ме на ві та фла манд скія ры ба кі. Ма ла та го, што ў мно гіх га рад ках 
ста яць пом ні кі гэ тай са май буль бі не, дык яшчэ і ў са мым ма лень кім 
біст ро піль на за хоў ва ец ца тэх на ло гія пры га та ван ня — аба вяз ко ва 
толь кі з мяс цо вай буль бы і аба вяз ко ва ў трох ёміс тас цях з кі пя чым 
але ем — ра шот ку з на рэ за ны мі скры лі ка мі апус ка юць у кож ную па 
чар зе на стро га ад зна ча ны час. Інакш гэ та бу дзе ўжо НЕ ІХ НЯЯ буль ба 
фры. А ў на шых рэ ста ра нах і на ват звы чай ных ста ло вых тыя са мыя 
дра ні кі га ту юць з па чы шча най за па ка ва най у ва ку ум ім парт най буль бы 
(тлу ма ча чы тым, што так тан ней, бо не трэ ба пла ціць тым, хто яе чыс-
ціць), за кід ва ю чы гэ тыя су мнеў най якас ці (хто знае, коль кі яны ў тым 
ва ку у ме пра ля жа лі?) клуб ні ў кам байн, які іх не трэ, а ме сіць. А пас ля 
мы дзі вім ся і абу ра ем ся, ка лі за мест ча ка ных пуль хных пад сма жа ных 
дра ні каў атрым лі ва ем шэ рыя ануч кі... Ды што мы — па абу ра ем ся, 
прый дзем да ха ты, на чыс цім буль бы, на дзя ром яе на тар цы і спя чом тыя 
са праўд ныя дра ні кі — доў га хі ба. А вось ту рыс ты... Яны ж і за ста нуц ца 
ўпэў не ныя, што гэ тыя са мыя «ануч кі», ці бу жа ні на, ці са лян ка з мік ра-
хва лёў кі — і ёсць са праўд ныя стра вы на шай на цы я наль най кух ні.

Ка неш не, ка лі тыя са мыя за ці каў ле ныя ту рыс ты да едуць да якой 
аг ра ся дзі бы, там яны па каш ту юць на са мрэч са праўд на га. А ка лі не 
да едуць? Вось-вось Еў ра пей скія гуль ні, лю дзі пры едуць сю ды не дзе ля 
та го, каб ад па чы ваць у вёс цы, але ж да ве дац ца, чым кор мяць ме на-
ві та ў Бе ла ру сі, не су мнен на за хо чуць. А ці га то выя ста ліч ныя ка вяр ні 
і рэ ста ра ны за да во ліць іх ці ка васць, каб пас ля са мім жа со рам на не 
бы ло? Ка лі лі чыць гэ ты Ты дзень бе ла рус кай кух ні «рэ пе ты цы яй», які 
на прош ва ец ца ад каз на гэ та пы тан не?

«УСЕ жы ха ры Бе ла ру сі, а так са ма гос ці на шай кра і ны лю бяць 
сыт ную і смач ную бе ла рус кую кух ню. Пе ра ка нац ца ў гэ тым 

мож на, за зір нуў шы ў шмат лі кія рэ ста ра нчы кі, дзе га ту юць ста ра даў нія і 
су час ныя стра вы», — чы таю на ста рон цы сэр ві су ан лайн-бра ні ра ван ня 
ад па чын ку ў Бе ла ру сі. І ка лі з пер шай фра зай не па спра ча еш ся, дык 
апош няе сцвяр джэн не вы клі кае, мяк ка ка жу чы, су мнен ні.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ДАЙ БО ЖА, КАБ 
БЫ ЛО ГО ЖА

У 1960—1970-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя до след ны рыб гас «Бе-
лае» (і, ад па вед на, яго ды рэк та ра 
Ва сі ля Ра дзі во на ві ча Ры бал ку) ве-
да ла ўся Бе ла русь. Як-ні як тут вы-
рошч ва ла ся да 2000 тон та вар най 
ры бы і па стаў ля ла ся яна ва ўсе кут-
кі рэс пуб лі кі. Больш за тое, на шы 
па лес кія кар пы ды шчу па кі пра да-
ва лі ся ў Маск ве і Ле нін гра дзе, по-
пыт, ка за лі, быў ве лі зар ны.

Дык вось, па ды шоў я не як да 
ад ной з са жа лак, пры чым у доб ры 
час: ры ба кі збі ра лі ся па луд на ваць 
і для гэ та га на ва ры лі юш кі. На ва-
ры лі, трэ ба ра зу мець, з за па сам,
бо з ах во тай пра па на ва лі мне. 
Я толь кі пры ла жыў ся да яе, па каш-
та ваў, — пад' яз джае Ва сіль Ра дзі-
во на віч, пы тае:

— Ну, як вам юш ка?
— Ды смач ней шай, — ка жу, — 

му сіць, не бы вае!.. А тым больш 
ка лі ў ха це нем цы.

— Гэ та якія? — на сця ро жыў ся 
ды рэк тар. — І пры чым тут яны?

— Ды пры тым, — уз ды хаю, — 
што з жон кай кры ху па сва ры лі ся. 
Як ня мая ста ла: не га во рыць са 
мной, не га туе ні чо га.

Па спа чу ваў мне Ва сіль Ра дзі во-
на віч, ра зам з на мі па абе даў, па га-
ва рыў. А праз дзень-дру гі я да яго 
ў ка бі нет зай шоў (ней кая спра ва 
бы ла). Толь кі па ві таў ся, ды рэк тар 
ка жа:

— Ус па мі наў вас сён ня...
— Пра воў ка па моў ка, а воўк і 

тут?
— ...Уяў ля е це, пра чнуў ся ра ні-

цай, а з кух ні ні чым не пах не. І жон-
ка маў чыць. Пы та ю ся: «Мо жа, і ў
нас ужо нем цы па ся лі лі ся?» — 
«З ча го ты ўзяў? — не ра зу мее мая, — 
неш та пры сні ла ся?»... Прый шло ся 
рас ка заць ёй пра ва шых «ква та-
ран таў». Ра зам па смя я лі ся ды па-
спа дзя ва лі ся, што столь кі га доў без 
нем цаў пра жы лі, дык, мо жа, і да лей 
не як пра тры ма ем ся?

...Дай бо жа, каб бы ло го жа, — 
ва ўсіх.

Ва сіль Пя шэ віч,

в. Юр ке ві чы, Жыт ка віц кі ра ён.

ХТО НА ШТО 
ВУ ЧЫЎ СЯ

З ра ні цы ў су бо ту ў Ко лі за ба леў 
зуб — пры чым зноў.

Яго на доб ры толк даў но трэ ба 
бы ло вы рваць. Але ж адзін на па мін 
пра ка бі нет ста ма то ла га вы клі каў у 
муж чы ны па ніч ны страх. Вось і ця-
пер на жон чы ны ўга во ры па ехаць у 
рай цэнтр Ко ля не пад да ваў ся, вы-
ра шыў па цяр пець, па спа дзя вац ца: 
а рап там возь ме і пе ра ста не ба-
лець?

Не з яго ным шчас цем, як той 
ка заў. Блі жэй да абе ду боль па-
чаў уз мац няц ца, а над вя чор кам і 
ўво гу ле стаў ня сцерп ны. Ка ло ла 
ды свід ра ва ла, зда ец ца, усю ды — 
у віс ку, у во ку, у ву ху. Ды што там — 
ня ме ла на ват шыя. І пры гэ тым ні 
таб лет кі, ні на род ныя срод кі ўжо не 
спра цоў ва лі: Ко ля му сіў зга дзіц ца 
на ві зіт да ста ма то ла га. Ад нак дзе 
ты зной дзеш яго ў су бо ту ды яшчэ 
і ве ча рам? Хі ба што до ма?

З цяж кас цю, праз зна ё мых сва-
іх зна ё мых, ад шу ка лі хат ні ну мар 
тэ ле фо на, по тым доў га ўга вор-
ва лі, і док тар зга дзіў ся пры няць 
па цы ен та.

...У рай цэнтр ён па ехаў з «гру-
пай пад трым кі»: з жон кай Ле най і 
ад на вяс коў цам Са шам.

З ім як раз і пай шоў у дом ста-
ма то ла га. Ле на за ста ла ся ча каць 
у ма шы не, хва ля вац ца, гля дзець 
на дзве ры, каб хві лін праз пят нац-
цаць ці двац цаць у свят ле вы со ка га 
ву ліч на га ліх та ра ўба чыць... шчас-
лі вую фі зі я но мію свай го му жа і збя-
ле лую, ня шчас ную... Са шы.

Вы свет лі ла ся, што ў док та ра не 
ака за ла ся так зва най за ма роз кі — 
па яе трэ бы ло з'ез дзіць у ап тэ ку. 
Ад нак Ко ля, што на зы ва ец ца, мах-
нуў ру кой, ска заў: «Рві це так! Мац-
ней ба лець ужо не бу дзе»...

Вось док тар і зга дзіў ся. Па са дзіў 
па цы ен та на та бу рэт па ся род кух ні, 
сам уваж лі ва агле дзеў зу бы (Са ша 
ў гэ ты час тры маў над імі на столь-
ную лям пу), уз бро іў ся па трэб ным 
ін стру мен там і, як той ка заў, пра цэс 
пай шоў.

Док тар быў ду жы, спрак ты ка ва-
ны, та му зуб «пад ча піў» уда ла і вы-
рваў яго ўвесь — з пер ша га за хо ду. 
Ко ля толь кі яўк нуць па спеў, а вось
«асіс тэнт»... «аб' ехаў» на пад ло гу — 
стра ціў пры том насць...

— Ні чо га не ска жаш — пад-
тры маў ты мя не, — ра га таў по тым
Ко ля.

— І не ка жы, — «да зва ляў» яму 
сяб рук, ка ме ча чы ў ру ках ват ку з 
на ша тыр ным спір там, — бо ты не 
ба чыў та го, што я. А каб прый шло-
ся, мо жа, грым нуў ся б сам... І як 
гэ тыя дак та ры пра цу юць?

...Як быц цам прос та: хто на што 
ву чыў ся.

А. Не сця ро нак,

г. п. Док шы цы.

ПАС ЛЯ БУ РЫ,
або Пе ра па лох 
ра ён на га маш та бу

Гэ ту гіс то рыю я не ад ной чы пе-
ра каз ва ла сва ім сяб рам і зна ё мым. 
Рэ ак цыя бы ла прад ка заль ная: смя-
я лі ся мно гія, але ў праў дзі васць не 
ве рыў амаль ні хто, маг чы ма, та му, 
што за над та ка міч ны мі вы гля да лі і 
са ма сі ту а цыя, і «зма га ры з на ступ-
ства мі». Ад нак што бы ло, тое бы ло:
чыс цют кая праў да, хоць ні мес ца 
дзе ян ня, ні ім ёнаў ды проз ві шчаў 
я на зы ваць не бу ду. Ча му — зра зу-
ме е це паз ней. Та кім чы нам...

Па ча так 2000-х. Жні вень. Ка-
ман дзі роў ка ў ра ён ны цэнтр. Нас з 
ка ле гам (як-ні як са ста лі цы!) на аў-
та вак за ле су стра ка юць прад стаў-
ні кі мяс цо вай ула ды: су пра цоў ні ца 
ад дзе ла ідэа ло гіі (на за вём яе Га лі-
най Ле ні даў най) і па моч нік стар шы-
ні рай са ве та дэ пу та таў (ня хай ён 
бу дзе Але гам Мі ка ла е ві чам).

З імі на служ бо вай ма шы не 
мы едзем у цэнтр го ра да. Па да-
ро зе, як во дзіц ца, раз маў ля ем, 
раз гля да ем мяс цо выя сла ву тас ці 
і на рэш це пад' яз джа ем да вы кан-
ка ма. На пло шчы пе рад ім лег ка-
вуш ка ро біць «га на ро вы круг». Але 
і без яго мы, вя до ма ж, за ўва жы лі б 
і до сыць доў гі рад не ве ра год на
пры го жых елак, што рас лі ўздоўж 
бу дын ка, і до сыць не ча ка ныя по-
ста ці, што ўзвыш алі ся ля ўва хо ду: 
Маркс і Ле нін як быц цам, ад нак 
па фар ба ва ныя, як ска заў бы не-
без вя до мы Кі са Ва раб' я ні наў, у...
ра ды каль ны чор ны ко лер... 

У нас з ка ле гам ад ра зу ж з'я-
ві лі ся пы тан ні: ну, са праў ды, ка лі 
ёсць Маркс, то дзе пад зеў ся Эн-
гельс (нам жа «ду э там» іх заўж ды 
прад стаў ля лі)? Гэ та — па-пер шае. 

Па-дру гое, ча му яны з ног да га ла-
вы чор ныя, з-за ча го на гад ва юць 
не пра ва ды роў рэ ва лю цыі, а прад-
стаў ні коў яко га-не будзь паўд нё ва-
аф ры кан ска га пле ме ні?

Га лі на Ле а ні даў на за мест ад ка-
зу ўсміх ну ла ся ды кі ну ла во кам на 
Але га Мі ка ла е ві ча, ні бы та ра і ла ся з 
ім, як быць?.. А по тым, што на зы ва-
ец ца, мах ну ла ру кой — маў ляў, усё 
роў на шы ла ў мяш ку не сха ва еш: 
не па чу ем праў ды ад яе, — да ве да-
ем ся ад ін шых...

Вось і рас ка за ла, што ў свой 
час, ка лі ўзво дзі лі гэ ты бу ды нак, 
тры ста туі прос та не «ўпі са лі ся» ў 
ар хі тэк тур нае ра шэн не — мес ца 
ха па ла толь кі для дзвюх. Вы ра шы-
лі, што «ліш нім» бу дзе Эн гельс: ён 
не на столь кі вя до мы, як Маркс, і 
тым больш не та кі ўжо сла ву ты, як 
Ле нін...

Ну а гіс то рыя з афар боў кай і 
ўво гу ле не ве ра год ная.

Пер ша па чат ко ва, рас каз ва ла 
на ша спа да рож ні ца, і Ле нін, і Маркс 
бы лі па фар ба ва ныя ў цал кам пры-
стой ны се раб рыс ты ко лер. Але 
ад ной чы, за па ру дзён да Дня Не-
за леж нас ці, ад бы ло ся страш нае: 
над рай цэнт рам пра не сла ся бу ра 
і, як гэ та заў сё ды бы вае, на ла ма ла 
дроў — пры чым лі та раль на... Пад 
на по рам сты хіі не ўста я ла і ад на з 
тых елак-пры га жунь, пры чым яна 
не прос та ўпа ла, а рух ну ла... на 
пле чы пра ва ды ру.

По стаць яго гэ ты ўдар вы тры ма-
ла, а вось га ла ва... Яна, як ска за лі 
б у ча сы Лю до ві ка ХІV, ака за ла ся 
ад асоб ле най ад це ла... Та му лю дзі, 
па да браў шы яе, за нес лі на прам кі ў 
ка бі нет стар шы ні рай вы кан ка ма.

З гэ тай на го ды тут жа быў склі ка-
ны «кан сі лі ум», і ўжо яго ўдзельнікі 
сталі ла маць га ло вы над праб ле-
май: што ж ра біць да лей? За два 
дні (хут ка ж свя та, ды яшчэ якое!) 
ства рыць но вую ста тую, як той ка-
заў, не ўяў ля ла ся маг чы мым. Ды і 
срод каў на гэ та не бы ло. 

Вы ра шы лі тэр мі но ва шу каць 
спе цы я ліс та-звар шчы ка, які пры-
ла дзіў бы га ла ву да ту ла ва. І та-
кі, вя до ма ж, знай шоў ся: спра ву 
ве даў, як «Ой ча наш», зра біў усё 
якас на, хут ка і, што важ на, ледзь-
ве не ноч чу (каб не пры цяг ваць 
ува гу лю дзей). Так што ра ні цай... 
го рад ахнуў! На па ды хо дзе да рай-
вы кан ка ма ўсіх і кож на га су стра-
каў се раб рыс ты Іль іч з... чор най 
стуж кай ад зва рач на га шва на 
шыі, што вы клі ка ла не двух сэн соў-
ныя аса цы я цыі.

Но вы «кан сі лі ум», які яшчэ раз 
спе хам са браў ся ў га лоў на га, па-
ста на віў: фі гу ру пра ва ды ра тэр мі-
но ва за крыць ка вал кам тка ні ны, а 
ноч чу абедз ве фі гу ры (ну, каб ні хто 
не пы таў ся, ча му гэ та Ле нін — чор-
ны, а Маркс — се раб рыс ты) пе ра-
фар ба ваць... У ко лер «стуж кі».

Та кім чы нам, свя та пра ва ды ры 
су стра ка лі ўжо ў но вым «убран ні».

...Та ды, у ма шы не, па чуў шы гэ-
тую гіс то рыю, мы з ка ле гам доў-
га смя я лі ся і ра зам з тым кры ху 
спа чу ва лі — як жы вым ге ро ям пе-
ра па ло ху, так і пра ва ды рам рэ ва-
лю цыі, што ў дзень свя та паў ста лі 
пе рад людзь мі ў та кім не ча ка ным 
вы гля дзе.

А зрэш ты, мо жа, яны і сён ня та к 
ста яць? Хто ве дае.

На тал ля К.,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж чар го вы на па мін, што 
ўсе «вя сё лыя і праў дзі выя гіс то рыі 
з жыц ця чы та чоў» на ста рон ках 
«Звяз ды» не прос та дру ку юц ца, —
яны ўдзель ні ча юць у кон кур се на 
най леп шую. Вы ні кі яго бу дуць пад-
ве дзе ны на па чат ку на ступ на га го-
да. Жу ры — і вя лі кае чы тац кае, і 
ма лень кае рэ дак цый нае — пра цуе, 
гіс то рыі пош та пры но сіць... Да сы-
ла ю чы іх, ка лі лас ка, па ве дам ляй це 
свае паш парт ныя да ныя і — на ўся-
кі вы па дак — ну мар тэ ле фо на для 
апе ра тыў най зва рот най су вя зі.


