Урок четырнадцатый

Лекцыя чатырнаццатая

Пільну/ймася свайго
Малады/ я быў ху/ткі, як стронга, лёгкі на хаду/. Дарогу і
адпачы/нак лічы/ў за адно. Ну, і пахадзі/ў я, пае/зьдзіў па
сьве/це. Новыя мясьці/ны заўжды/ ва/білі мяне/.
З ча/сам зьмяні/ўся мой сьветагля/д. Цяпе/рака я, як дзя/дзька
ў гадох, ве/даю, што ёсьць кра/ем жада/ньняў. Цяпе/рака я
пільну/юся толькі свайго ды ня ду/маю, дзе праве/сьці
адпачы/нак уле/тку.
Мая/ сядзі/ба, што застала/ся ў спа/дчыну, патрабу/е вялі/кага
догляду. Гэ/тым ле/там удву/х з сы/нам бу/дзем ла/дзіць на/шыя
буды/нкі. Вось нам бу/дзе й адпачы/нак.

Тэма: Адпачынак
Лад мовы
Существительное в творительном падеже
Назоўнік у творным склоне
КІМ? ЧЫМ? КАЛІ/? ДЗЕ?
В единственном числе:
Аснова
мяккая
Ж. р. на -а, -я

Ж. р. без
канчатка

цьвёрдая,
зацьвярдзелая і на
г, к, х
мяккая і цьвёрдая
зацьвярдзелая

М. р., н. р. і
рознаскланяльныя

!

мяккая
цьвёрдая,
зацьвярдзелая і на
г, к, х

Прыклады
зямлёй (-ёю), ральлёй (-ёю), Ю/ляй (-яю),
ві/шняй (-яю)

Канчатак
-ёй (-ёю),
-яй (-яю)

ракой (-ою), страхой (-ою), дзяўчы/най (-аю),
сьцюжай (-ою)

-ай (-аю),
-ой (-ою)

косьцю, су/вязьзю, аповесьцю, кроўю
(крывёю), глы/б’ю, вэ/рф’ю, бярэ/мем, полем,
вучнем
ноччу, пе/ччу, мы/шшу
жа/лем, Колем, ціхонем, полем, і/мем
(і/менем), пле/мем (пле/менем), агнём, пнём,
судзьдзём, жыцьцём, кацянём, куранём
горадам, бра/там, відэ/льцам, бе/рагам,
мужчы/нам, кале/гам, вокам, мастаком,
хлапцом, Кузьмом, Абдулом, сялом, ядром

-ю (-ёю),
-ем
-у
-ем, -ём

-ам, -ом

1) У существительных женского рода, не имеющих в именительном падеже окончания, в
творительном падеже единственного числа согласные (кроме б, ф, ў, р) удваиваются, если
находятся между гласными: сольлю, рэччу.
2) Обратите внимание, что в сочетании с глаголами е/хаць, ісьці/, ляце/ць, плы/сьці
существительное употребляется в творительном падеже: плы/сьці парапла/вам, ляце/ць
самалётам, е/хаць аўтобусам.

Во множественном числе:

Аснова

Прыклады
се м’ямі, ві шнямі, зе млямі, су/дзьдзямі, струме/нямі, бярэ/мямі,
паля/мі, ву/чнямі, агня/мі, касьця/мі (касьцьмі/), коньмі,
сьві/ньнямі (сьві/ньмі), дзе/цьмі
дзяўча/тамі, відэ/льцамі, берага/мі, гарада/мі, стала/мі, брата/мі,
сёламі, дажджа/мі, дарогамі, бацька/мі, шляха/мі, імёнамі,
кацяня/тамі, вача/мі (вачмі/) і вачы/ма (вачма/), вуша/мі (вушмі/),
грошамі (грашы/ма), дзьвярмі/ (дзьвяры/ма), плячмі/ (плячы/ма)
/

Мяккая
Цьвёрдая,
зацьвярдзелая і
на г, к, х

/

Канчатак

/

-ямі (-мі)

-амі (-мі),
-ыма (-ма)

Па-беларуску кажуць так

У нядзе/лю ён ме/ўся е/хаць да бацькоў.
Субота і нядзе/ля ў нас — непрацоўныя дні.
Цяпе/р тут іна/кшы раскла/д ру/ху цягнікоў.
Сустрэ/немся ў казыно.
Валі/зкі здамо ў схоў.
Мой ну/мар у гатэ/лі з усі/мі выгодамі.
Мы е/дзем горадам.

В воскресенье он собирался ехать к родителям.
Суббота и воскресенье у нас ― выходные дни.
Теперь здесь другое расписание движения
поездов.
Встретимся в казино.
Чемоданы сдадим в камеру хранения.
Мой номер в гостинице со всеми удобствами.
Мы едем по городу.

Маё захапле/ньне — падарожжы. Люблю/ блука/ць па лясны/х
сьце/жках. Лес ва/біць у любу/ю пару/ году. Зімой — сьне/гам,
вясной — фа/рбамі, ле/там — пту/шкамі, восеньню — шу/мам
дрэ/ваў.
Я люблю/ імша/рыну каля/ дзе/давай старой сядзі/бы. Люблю/
зьбіра/ць я/гады і слу/хаць дзівосную му/зыку ле/су. Жураві/ны,
чарні/цы, брусьні/цы… Бяры/ колькі хочаш!
Рыба/цтва — захапле/ньне дзя/дзькі Рыгора. Ён рыба/к са
ста/жам. Ма/е свой човен, адмысловыя рыбалоўныя сна /сьці, усе/
неабходныя інструмэ/нты ды прыстасава/ньні. Найбольш ён
лю/біць лаві/ць шчупакоў і ўжо добра вы/знаў і/хны хара/ктар.
Ве/дае ўсе хі/трыкі ловаў драпе/жнай ры/біны на бле/шню.
Падча/с свайго рыба/цтва дзя/дзька Рыгор меў мноства
ціка/вых прыгодаў. Пры вы/падку ён раска/жа вам, як аднойчы
шчупа/к ледзь не сьцягну/ў яго пад лёд — во на які/х вялі/зных
ры/бін яму/ шанцава/ла!

Вось дзе ён ба/віць свой вольны час! Ды яшчэ/ ка/жа, што
тэлеві/зар ёсьць найле/пшы адпачы/нак. Гэ/тага я ня здольны
зразуме/ць.

Мы ідзём у я/гады, у грыбы/. Грыбны/я мясьці/ны добра ве/дае
Сяржу/к, бо ён зма/лку хадзі/ў зь дзе/дам у грыбы/, вучы/ўся іх
зьбіра/ць. Так, тут патрэ/бная свая/ наву/ка. Добры грыбні/к, каб не
пару/шыць грыбні/цу, ніколі ня бу/дзе сква/пна рваць грыб ра/зам зь
зямлёй. Акура/тна падрэ/жа!
Сёньня ў маі/м кошыку ― падасі/навікі, сырае/жкі, апе/нькі —
аніводнага баравіка/. Дзе/ці зьбіра/юць толькі лісі/чкі, бо бая/цца
памылі/цца і ўзяць яку/юсь труці/зну.

Мой ме/ншы брат ― спартовец, вандроўца, ся/бра прыроды.
Наагу/л, ён скаўт ці, як ка/жуць па-белару/ску, ві/цязь. Мне
падаба/ецца ягоны хара/ктар, ён здольны на добрыя ўчы/нкі. Бароніць
слабе/йшых. На трэніроўках дапамага /е тым, у каго ня ўсё выходзіць.

Запраша/ем на вечары/нку! Мы тут пяём, танцу/ем, гуля/ем у
розныя гу/льні. Сёньня ў нас усе/ ― вядомыя выкана/ўцы. Мікола
Палача/нін прачыта/е свае/ новыя ве/ршы. Олік Мароз бу/дзе граць
на гармоніку, Лары/са Ша/вель — на скры/пцы. Паслу/хаем і
кружэ/лкі з новымі за/пісамі белару/скіх гуртоў.

Мая/ сястра/ Ні/на лю/біць суча/сную му/зыку і стара/ецца ўключы/ць яе/ мацне/й. Тады/ наш
дзяду/ля злуе/цца. А калі/ ён у гуморы, дык ка/жа: «Ня я кансэрва/тар, а ва/шая му/зыка
закансэрвава/ная. Дыскатэ/ка не/йкая, няха/й яе/ кот брыкне/, гэ/тую му/зыку. Калі/сьці былі/ вечары/ны.
Яны/ зва/ліся яшчэ/ “ігры/шчы”. На ігры/шчы граў музы/ка або цэ/лы гурт. Цымбалі/сты ― на
цымба/лах, дуда/р ― на дудзе/, а скрыпа/ч ― на скры/пцы». І тут наш дзед гатовы зайгра /ць на сваі/м
бая/не «Тума/н я/рам, я/рам-даліною».

Практыкуйцеся

1. Адкажыце на пытаньні па-беларуску.
Как вы проводите свободное время?
Есть ли у вас хобби?
Занимаетесь ли вы спортом?
Где собираетесь провести свой отпуск?
Чем увлекаются ваши родные и близкие?
Чем увлекается ваш друг? Какое его любимое занятие?
Ходите ли вы в кино?
Как часто вы смотрите телевизор?
Есть ли у вас любимая телевизионная передача?
Любите ли вы разгадывать кроссворды?
Какой вид литературы вы предпочитаете?

Есть ли у вас любимые писатели?
Каких белорусских писателей вы знаете?
Выходной вы проводите с семьей?
Что вы обычно делаете в воскресенье?
Часто ли вы бываете на природе?
Любите ли вы гулять по лесу?
Ходите ли вы по грибы, по ягоды?
Что ещё вас интересует?
О чем мы вас ещё не спросили?
2. Прачытайце тэксты. Выберыце той, які вам больш даспадобы, і далей вядзіце гутарку пра
свой адпачынак.
I.
Ня ве/даю, як вы, а я не люблю/ сядзе/ць на адны/м ме/сцы. Мне падаба/ецца быць у ру/ху. Люблю/
е хаць на сваёй машы/не па добрай дарозе. Люблю і пе/шую вандроўку. Які/ б ты зьнямоглы ні быў,
пачне/ш ісьці/ — і ўсё пераходзіш. Нездарма/ колісь лю/дзі лячы/лі хваробы хадою. Найбольш мне
падаба/ецца ісьці/ басанож. Зялёная траві/ца пад нага/мі перадае/ сэ/рцу ра/дасьць. На кожную зёлку
гляджу/ так, нібы ніколі ня ба/чыў яе/. Гэ/та папра/ўдзе шчасьлі/вы стан, які вызваля/е мяне/ ад усяго
звыча/йнага, будзённага…
/

II.
З панядзе/лка я іду/ ў адпачы/нак. Але/ ж плян адпачы/нку давядзе/цца перайна/чыць. Спача/тку
ду/маў пае/хаць да сваякоў. А тут зда/рылася пуцёўка на Сьві/цязь. Пэ/ўна ж, я скарыста/юся
магчы/масьцю, «каб гля/нуць на возера зблі/зку». Я зачарава/ны паэ/зіяй Ада/ма Міцке/віча:
«Гушча/р ле/су па/хне чаборам і мёдам,
Жыві/цы настоем смалі/стым.
Там возера Сьві/цязь, як шы/біна лёду,
Ляжы/ць памі/ж дрэ/ваў цяні/стых».

3. Складзіце сказы з ужываньнем наступных слоў і словазлучэньняў:
Ста/ла на пагодзе (установилась хорошая погода),
горача (жарко),
пасьля/ іспы/таў (после экзаменов),
кане/ц ты/дня (конец недели),
вы/правіліся (отправились),
адпачы/нак (отдых),
вандроўка (поход),
шпа/цыр (прогулка),
за горад (за город),
на возера (на озеро),
на мора (к морю),
на вёску да бабу/лі (в деревню к бабушке),
купа/цца (купаться),
загара/ць (загорать),
гуля/ць у футбол (играть в футбол),
гуля/ць у тэ/ніс (играть в теннис),
задаволены (довольны).

Ясь распавядае

Гэ/тую нядзе/лю я правёў на ле/цішчы ў майго дзя/дзькі Васіля/. Я
ўвогуле люблю/ прыяжджа/ць сюды/ ў любу/ю пару/ году. Ва ўсім
адчува/юцца лад і пара/дак. Чалаве/к шчыру/е на сваёй дзяля/нцы зь
вясны/ да восені.
Гля/ньце на гра/дкі, парні/к. Тут «гаду/юцца» бу/льба, буракі/ ды
морква, кабачкі/, памідоры і агуркі/, гарбузы/, цыбу/ля, часны/к, капу/ста.
А яшчэ/, уяві/це сабе/, на/ват кавуны/ і вінагра/д.
Заўва/жце, як усё спара/дкавана на невялі/чкай дзя/лянцы. Яна/
сплянава/ная так, што зьмясьці/ліся гарод, сад ды яшчэ/ ла/зьня й
паве/тка. Пэ/ўна ж, пра/цы тут шмат. Хоць я і ня ма/ю вялі/кага
замілава/ньня да земляробства, але/ калі/ прыяжджа/ю — не сяджу/
скла/ўшы ру/кі, дапамага/ю дзя/дзьку чым магу/ і як магу/. Бяру/ ў ру/кі
рыдлёўку ці гра/блі, а як рабі/лі парні/к, — то гэ/баль і сяке/ру. Але/,
скажу/ вам, ве/льмі прые/мна працава/ць на вольным паве/тры.
Дзя/дзькавы клопаты на ле/цішчы пачына/юцца з ра/ньняй вясны/. Ён
/
за гадзя прыкі/двае, што і дзе бу/дзе садзі/ць, якое насе/ньне се/яць, як
трэ/ба ўгноіць зямлю/. Ужо ў красавіку/ пачына/е абрабля/ць зямлю/,
дагляда/е раса/ду.
У Васіля/ ёсьць на/ват кве/тнік. І тульпа/ны, і глядыёлюсы… Тут ―
дрэ/ўцы фруктовыя, там — ку/сьцікі глогу, калі/ны. Гэ/ткі вось сьве/т
майго дзя/дзькі.
Няда/ўна яму/ дадалося яшчэ/ турботаў. Ён завёў пчолы і кожнаму
раска/звае пра гэ/та.
Увосень дзя/дзька бярэ/ гэ/тулькі розных дароў! Дый якое тут дзі/ва,
проста «прырода на дзі/ва праўдзі/ва». Яна/ аддзя/чвае, калі/ чалаве/к
празь яе/ ма/е гэ/тулькі клопату. А «дзе недагля/д, там дрэ/вы
перародзяцца ў дзі/чкі, поле радзі/ць пераста/не, бур’я/нам заглу/хне».
Дзя/дзька Васі/ль ця/гне гужок свой, як толькі можа цягну/ць сапра/ўдны
гаспада/р.

Практыкуйцеся

4. Скажыце, ці ёсьць у вас лецішча, як яно выглядае, і што вы робіце там ў розныя поры году.
5. Уявіце сабе, што вы мэтрдатэль і сустракаеце турыстаў. Вам неабходна пазнаёміць іх з
правіламі пражываньня ў гатэлі, расказаць пра часы працы рэстарцыяў і крамаў, даць іншыя
неабходныя зьвесткі. Карыстайцеся наступным дыялёгам.

Да гатэ/лю мы дае/халі аўтобусам.
— Добры дзень! Я ма/ю тут два зарэзэрвава/ныя пакоі на імя/ Смык.
Вось мой па/шпарт.
— Так, ёсьць на ва/шае імя/ два пакоі. Нумары/ 310 і 311. Гэ/та на
трэ/цім паве/рсе.
— Калі/ я му/шу плаці/ць? Цяпе/р ці пазьне/й?
— Ня ма/е значэ/ньня. Можаце за/раз, а можаце і пазьне/й. Колькі
/
ча су вы ў нас бу/дзеце?
— Дакла/дна ня ве/даю, але/ да канца/ ты/дня — без сумне/ву.
— Добра. Падпішы/це вось ту/т, калі/ ла/ска. Гэ/та ва/шыя ключы/. Вось ка/ртка наве/дніка. Яе/
трэ/ба заўсёды пака/зваць пры ўваходзе ў гатэ/ль. Пара/дак пра/цы рэстара/цыі гэ/ткі: сьняда/нак ― з
800 да 1000, палу/дзень ― з 1200 да 1500, вячэ/ра ― з 1800 да 2100, начна/я вячэ/ра з 2300 да 2400. Апроч
гэ/тага, на кожным паве/рсе ўвесь час працу/юць кавя/рні. Можаце наве/даць казыно. Яно адчы/ненае з
1900 да 600. За/раз я гукну/ абслу/гу, каб вам паказа/лі ва/шыя пакоі.
6. Як гэтыя дыялёгі будуць гучаць па-беларуску? Перакладзіце.
а)

— Простите, вы не знаете, камера хранения ручной клади сейчас открыта?
— Она открыта, но надо поспешить: через несколько минут будет перерыв.
— Носильщик, занесите, пожалуйста, мои вещи в камеру хранения.

б)

— Ах, какая длинная очередь в кассу! Простите, может, вы меня пропустите? Мой поезд сейчас
отправляется. Я боюсь опоздать.
— Я не против. Но спросите у тех, кто стоит впереди.

в)

— Это место у окна свободно? Можно его занять?
— Пожалуйста, прошу.
— Спасибо.

г)

— Интересно, сколько мы стоим на этой станции?
— Не знаю. Первый раз еду по этому маршруту.
— А куда вы едете?
— До Бреста.
— Значит, вы в шестом часу будете там. А мне ещё — ехать и ехать.

д)

— Душно в вагоне. Может, немного приоткрыть окно? Вы не возражаете?
— Конечно, открывайте, пожалуйста, ведь вы же ещё и в теплом свитере!

Кароткія размовы
(чытайце ўголас)

— Хаце/лася б пае/зьдзіць, паба/чыць больш
ціка/вых мясьці/наў.
— Дык у нас жа яшчэ/ ты/дзень ча/су!
— Што — ты/дзень?! Праляці/ць, ні/бы адзі/н
дзень.

— Хотелось бы поездить, увидеть больше
интересных мест.
— Так ведь у нас ещё неделя времени!
— Что — неделя?! Пролетит, будто один день.

— Ці не схадзі/ць нам у бар?

— Не сходить ли нам в бар?

— У мяне/ няма/ звы/чкі хадзі/ць па ба/рах. Я
лепш люблю/ ба/віць час у музэ/і, тэа/тры альбо
кіно.
— Дык што ты прапану/еш?
— Сёньня мы можам схадзі/ць у краязна/ўчы
музэ/й, а на суботу ці нядзе/лю запляну/ем
пае/здку ў Дуду/ткі. Паглядзі/м музэ/й драўля/нага
дойлідзтва.
— Гэ/та ціка/ва. А я й ня ве/даў, што ёсьць гэ/ткі
музэ/й.
— Ты, бра/це, шмат чаго ня ве/даеш. Я табе/
яшчэ/ раскажу/, чым ціка/вы наш край.

— У меня нет привычки ходить по барам. Я
предпочитаю проводить время в музее, театре
или кино.
— Ну, и что ты предлагаешь?
— Сегодня мы можем сходить в краеведческий
музей, а на субботу или воскресенье
запланируем поездку в Дудутки. Посмотрим
музей деревянного зодчества.
— Это интересно. А я и не знал, что есть такой
музей.
— Ты, друг, много чего не знаешь. Я тебе ещё
расскажу, чем интересен наш край.

— Куды/ ж гэ/та ты назьбіра/ўся?
— У туры/сцкі паход.
— Не забу/дзься пакла/сьці ў пляца/к са/мае
патрэ/бнае.
— Я ўжо ўсё спакава/ў: ліхта/р, запа/лкі,
патэ/льню, конаўку. І на/ват матра/ц надзіма/ны.
— Прыхапі/ з сабой яшчэ/ й компас.

— Куда это ты собрался?
— В туристический поход.
— Не забудь положить в рюкзак самое
необходимое.
— Я уже всё упаковал: фонарь, спички,
сковороду, кружку. И даже матрас надувной.
— Прихвати с собой ещё и компас.

— За/ўтра ма/ем выходны. Што ты зьбіра/ешся
рабі/ць?
— Звыча/йна я іду/ на канцэ/рт, у кіно ці тэа/тар.
Але/ за/раз у мяне/ такі/ настрой, што ніку/ды ня
хочацца. Пэ/ўна, бу/ду дома.
— І што? Няўжо ты прасе/дзіш цэ/лы дзень пе/рад
тэлеві/зарам? Па-мойму, табе/ трэ/ба крыху/
разьве/яцца. Я ве/даю не/калькі куткоў, дзе можна
прые/мна пасядзе/ць, сма/чна пад’е/сьці,
пата/нчыць. Зрабі/ ты хоць раз выключэ/ньне з
сваі/х звы/чак!
— Бра/тку ты мой, я ўжо й забы/ўся, калі/ апошні
раз быў у рэстара/цыі.
— Усё, дамовіліся. За/ўтра пойдзем.

— Завтра у нас выходной. Что ты собираешься
делать?
— Обычно я иду на концерт, в кино или театр.
Но сейчас у меня такое настроение, что никуда
не хочется. Наверное, буду дома.
— И что? Неужели ты просидишь целый день
перед телевизором? По-моему, тебе нужно
немного развлечься. Я знаю несколько местечек,
где можно приятно посидеть, вкусно поесть,
потанцевать. Сделай ты хоть раз исключение из
своих привычек!
— Старик, я уже и забыл, когда последний раз
был в ресторане.
— Всё, решено. Завтра идём.

— Гэ/тулькі рэ/чаў!.. А ці забярэ/ш усё за раз?
— Сьпярша/ вазьму/ фля/нсы, а па дрэ/ўцы
прыйду/ другі/м наваротам.

— Столько вещей!.. А ты заберёшь всё за раз?
— Сначала возьму саженцы, а за деревцами
приду второй раз.

— Мне хаце/лася б паба/чыць Аўстра/лію.
— Няке/пскае ў цябе/ жада/ньне. А вось
магчы/масьці… Дарагое падарожжа!

— Мне хотелось бы повидать Австралию.
— Неплохое у тебя желание. А вот
возможности… Дорогое путешествие!

— На ўсё ле/та пае/дзем у вёску.
— А я ве/льмі шкаду/ю, што прада/ў свой дамок у
вёсцы. Ле/цішча для мяне/ — чужое.

— Мы поедем на всё лето в деревню.
— А я очень жалею, что продал свой домик в
деревне. Дача для меня — чужая.

— Ці падаба/ецца табе/ спорт?

— Тебе нравится спорт?

— Дзі/ва што! Стадыён побач. Кожнае ра /ньне
займа/юся па цэ/лай гадзі/не. І два разы/ на
ты/дзень хаджу/ ў басэ/йн. А ты?
— Я такса/ма. Як дома — ў Пала/цы спорту.
— І чым ты там займа/ешся?
— Перажыва/ю за сваю/ любі/мую кама/нду.
— І гэ/та ты называ/еш спортам?
— А як ты ду/маў?.. Гады/ прайшлі/. Я ўжо сваё
адгуля/ў, а вось ця/га да спорту застала/ся. Ды,
урэ/шце, гэ/та куды/ лепш, чым сядзе/ць дома.

— Конечно! Стадион рядом. Каждое утро
занимаюсь по часу. И два раза в неделю хожу в
бассейн. А ты?
— Я тоже. Как дома во — Дворце спорта.
— И чем ты там занимаешься?
— Болею за свою любимую команду.
— И это ты называешь спортом?
— А как ты думал?.. Годы ушли. Я уже своё
отыграл, а вот тяга к спорту осталась. И,
наконец, это куда лучше, чем сидеть дома.

Майстры слова гавораць

Было гэта пагодлівым чэ/рвеньскім днём. Крадучы/ся, каб ня ба/чыла ма/ці, зьбе/гаў я
ра на-ра/ненька ў так зва/ны Лог — роў за на/шымі агародамі. У са/май упа/дзіне рова, у
зялёнай бязла/днай гушчэ/чы выраста/е гонкі ляшчы/ньнік — ствол у ствол, з гну/ткімі й
тугі/мі па/расткамі-хлу/дамі. Там я вы/браў і вы/разаў сабе/ пе/ршае сваё вудзі/льна. Ачы/сьціў
ад кары/, прынёс паці/хеньку даха/ты, схава/ў пад страхою паве/ці. Паплаве/нь зь ле/ташняй
сі/тціны ўжо ляжа/ў у мяне/ ў кішэ/ні. Меў я і кручок — яго даў мне ану/чнік за старое рызьзё.
Не было толькі лёскі. Але/ я ба/чыў, як сука/юць лёску з конскіх валасоў. Бе/лы наш конь
якра/з стая/ў ля паве/ці. Даўно ўжо ў ду/мках рыхтава/ўся я да адка/знай апэра/цыі — здабы/ць
з конскага хваста/ пучок так патрэ/бнага мне валосься. Ды ўсё не асьме/льваўся. Але/ ў ту/ю
ра/ніцу, напэ/ўна, я дасьпе/ў-ткі для ва/жнага подзьвігу. Падсу/нуўся да каня/, збоку ўзя/ўся за
хвост. Конь даве/рліва пераступі/ў з нагі/ на нагу/. Я вы/браў зь сярэ/дзіны хваста/ са/мы доўгі
пучок валасоў, намата/ў на руку/ і тузану/ў з усі/х сіл. Каня/ бы/ццам падмяні/лі — як ад
раптоўнага стрэ/лу, узьві/ўся за/дам аж пад са/мую страху/. І з гара/чым полымем у вачох я
пакаці/ўся на сьве/жае пілаві/ньне за варотамі. Колькі там ляжа/ў — ня ве/даю. Калі/ ж
ачну/ўся, то ня ду/маў, дзе й што мне балі/ць, бо з ра/дасьцю ўба/чыў: пучок конскага валосься
ў руцэ/!
/

Касту/сь Кірэ/енка

