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Сасна
Сасна расце на cyxiM грудку кzlJIя чыгуначнага пераезда. Тут, можна

лiчыць, развiлка i скрыяtаванне. Пясчаны шлях, насыпаны }збоч чыгункi,
вядзе У лес i мястэчка, прасёлкавая дарога у мястэчка i У поле.

Вышэйшых дрэУ паблiзу няма, i сасна вiдаць здалёк. Купчаотая,

разгалiстая, яна маJIа падобная да гонкiх cBaix сясцёр дзе-небудзь у бары.

Сонца сасне хапае. Щажджы абмываюць пыл, якi садзiцца са шляху i
чыгун Ki, п ояцъ*сухi груд о к. Уоqчатъ]р-Бr Вятрьi гаМо няЦь З С аСЁО fi -"-

З нейкага часу сасна пераст€Lпа расцi. Можа, рост i ёсць, аJIе

непрыкметны, мiзэрны, i людзi яго проста не за}важаюцъ. Ва }сякiм
выпадку пуцявы абходчык, будка якога стаiць на другiм баку пераезда,

l-

амаJIь насупраць дрэва, усе апошнiя гады карыстаецца адной i той жа
лесвiцай. Ён лазiць па ёй на сасну, дзе стаiць яго вулей. (|27 сло})

Паводле I. HaByMeHKi.
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Варыянт 2
Засуха

Апошнi год выда!ся TaKi, rлто Hi разу не пада} дождх( за усё
лета. Кохtны дз9ýь неба заставаJIася LIыстым, ясным. Усходзiла сонца, хутка
сушыла РасУ, што блiшчала ранкам, як слёзы, на лiсцях раслiны. Д cyxi
вецер гуляу над зямлёtо, падымау гарачы пясок, высмоктвау апошнiя coki з
зямлi. Лес, поле, луг з гаротнаIо мальбою пазiралi на неба, прасiлi вады
прагнаць сваю смагу. Хtаласна кiвалiся каласы у полi. Яны то кланялiся
зямлi, то падымалiся данеба, нiбы просячы ратунку.

HixTo не iшоУ iM на дапамогу, i яны без пары старэлi, жо}клi i
хiсталiся на cyxix сцяблiнках. Трава, kBeTki цiха шапталi ветру пра cBalo
н,iдолю. Щярплiвыя камянi нылi ад гарачынi i лопалiся. Пакутавалi людзi,
сумавала зямля i }сё, што расло i rкы"гlо на ёй. Непрьтltметна падымалiся да
неба ix слёзЫ. ТыЯ слёзы, горкiя скаргi, гора зямлi * усё змяшалася разам i
завiсла над ёю страш}rаю чорнаю xмaparo. ( 14З словы)

Паводле Я. Коласа.
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