Лекцыя дзясятая

Урок десятый

Спада/рыня, пачака/йце!
Вы забы/ліся рэ/шту!

Тэма: Грошы, кошт, цана, пакупкі
Колькі гэ/та кашту/е?
(Сколько это стоит?)

1 рубе/ль
2, 3, 4 рублі/
5, 6, 7, … рублёў

1 даля/р
2, 3, 4 даля/ры
5, 6, 7, … даля/раў

1 э/ўра
2, 3, 4 э/ўра
5, 6, 7, … э/ўра

Лад мовы
Существительное в родительном падеже
Назоўнік у родным склоне
КАГО? ЧАГО? ДЗЕ? АДКУ/ЛЬ? КАЛІ/?
В единственном числе:
Аснова

Прыклады
сытуа цыі, галянтарэ/і, Колі, судзьдзі/, кале/гі,
ціхоні
дзяўчы/ны, мужчы/ны, мяжы/, зна/ўцы, ста/расты,
пла/ксы
болю, це/ню, хакею, гасьця/, каня/, навакольля,
жыцьця/
холаду, пяску/, шэ/рагу, ке/ліха, жы/та, вакна/,
бору, цу/кру, дажджу/, бабра/, малю/нка, вока,
люстэ/рка, ву/ха
гу/сі, чвэ/рці, су/вязі, сьвекрыві/, глыбіні/, глы/бі,
крыві/
поўначы, мы/шы, моцы
імя/ (і/мені), пле/мя (пле/мені), стрэ/мя (стрэ/мені)
дзіця/ці, кацяня/ці

Канчатак

/

Ж. р., м. р., аг.
р. на -а, -я
М. р. без
канчатка, н. р.
на -а, -о, -е, -ё
Ж. р. без
канчатка
Рознаскланяльныя

мяккая і на г, к, х
цьвёрдая і
зацьвярдзелая
мяккая
цьвёрдая,
зацьвярдзелая і
на г, к, х
мяккая
зацьвярдзелая
на -мя
маладыя істоты

-і
-ы
-ю, -я
-у, -а
-і
-ы
-я, -і
-і

Во множественном числе:
Аснова
мяккая
Ж. р., м. р., аг.
р. на -а, -я

цьвёрдая і на г,
к, х
зацьвярдзелая

М. р. без
канчатка, н. р.
на -а, -о, -е, -ё

мяккая
цьвёрдая і
зацьвярдзелая

Прыклады
зе/мляў, су/дзьдзяў, ві/шняў
мужчы/н (мужчынаў), дзяўча/т (дзяўча/таў),
кніг (кні/гаў), кале/г (кале/гаў), рэк (рэ/каў),
стрэх (стрэ/хаў)
ме/жаў, зна/ўцаў
боляў, це/няў, ву/чняў, вуглёў, агнёў, ласёў,
вуглёў, гасьце/й, коней, пыта/ньняў
друкароў, сяброў, халадоў, жытоў, сталоў,
вокнаў, бароў, дажджоў, сэ/рцаў

Канчатак
-яў
[ ] (-аў)
-аў
-яў, -ёў, -ей
-оў, -аў

Ж. р. без
канчатка

на г, к, х

люстэ/рак (люстэ/ркаў), вачэ/й, вушэ/й

[ ], -аў, -эй (пад

мяккая і
цьвёрдая

сьвекрыве/й, крыве/й, ра/дасьцей (-яў),
су/вязей (-яў), вэ/рфяў

-ей (-яў)

зацьвярдзелая

мышэ/й, начэ/й (ночаў), рэ/чаў

націскам)

-эй (пад націскам),
-аў (не пад націскам)

кураня/т (куранятаў), імёнаў, кацяня/т
(кацяня/таў), плямён (плямёнаў)

Рознаскланяльныя

Правила употребления окончаний в родительном падеже для
существительных мужского рода второго склонения приведены в уроке 1.

[ ], -аў
единственного

числа

Родительный падеж в словосочетаниях
Родны склон у словазлучэньнях
Для литературного белорусского языка не характерны такие обороты с родительным падежом,
как: цела чалавека, адыход цягніка, спосабы барацьбы з сухотамі, па сканчэньні вячэры, лязо для
галеньня и проч.
Чтобы найти адекватную замену подобным оборотам, можно использовать:
— прилагательные: чалаве/чага це/ла;
— описательные обороты: як змага/цца з сухотамі; калі/ адыходзіць цягні/к;
— деепричастные обороты: скончыўшы вячэ/ру;
— глаголы: лязо галі/цца.

Счёт по-белорусски
Лічэньне па-беларуску
Склада/ньне.
пе/ршы
скла/днік
1

+

другі/
скла/днік
2

–

адыма/нае
3

*

другі/
множнік
4

:

дзе/льнік
2

=

су ма
3

Адзі/н ды два ― бу/дзе тры.
Адзі/н плюс два ― раўня/ецца тры.
Да аднаго дада/ць два ― бу/дзе тры.

=

рознасьць
2

Ад пяці/ адня/ць тры ― бу/дзе два.
Пяць мі/нус тры ― раўня/ецца два.

=

здабы так
8

Два памножыць на чаты/ры ― раўня/ецца
восем.
Двойчы чаты/ры ― восем.
Два, памножанае на чаты/ры, ― бу/дзе восем.

=

дзель
3

/

Адыма/ньне.
памянша/нае
5
Множаньне.
пе/ршы
множнік
2

/

Дзяле/ньне.
дзе/ліва
6

Шэсьць падзялі/ць на два ― раўня/ецца тры.
Шэсьць падзялі/ць на два ― бу/дзе тры.
Шэсьць, падзе/ленае на два, ― бу/дзе тры.

Практыкуйцеся

1. Скажыце як мае быць (Скажите правильно).
2 + 8 = 10
4 * 5 = 20
1,5 + 3,4 = 4,9

7–3=4
5 + 9 = 14
32 : 4 = 8

14,8 – 11,2 = 3,6
2*4=8
20 + 30 = 50

63 : 7 = 9
6 * 4 = 24
42 : 6 = 7

2. Паглядзіце, якая гародніна прадаецца ў шапіку.
Папытайцеся ў прадавачкі, колькі гэта каштуе.
Скажыце, колькі й чаго вы хочаце ўзяць.

кавуны/

агуркі/

гарбу/з

бу/льба

сала/та

цыбу/ля

3. Прачытайце дыялёгі. Скажыце, у якую краму вы ідзяце ды што хочаце купіць.
I.
— Ты ў кра/му?
— Але/.
— Купі/ мне, калі/ ла/ска, стры/жань, гу/мку й крэ/йды.

— Добра.
Аловак, пэ/ндзаль, цыра/та, фа/рбы,
аксамі/тная сту/жка, збанок, мачу/лька.

сурвэ/ткі,

II.
— Можа, лепш узя/ць гвазьдзікоў?
— Чырвоных няма/, а гэ/тыя не/йкія прывя/лыя.
— Дык што, бярэ/м ру/жы?

— Так, возьмем пяць пунсовых ру/жаў.
Аксамі/ткі, рамонкі, глядыёлюсы,
архідэ/і, вяргі/ні, тульпа/ны.

хрызантэ /мы,

Торговля товарами широкого потребления
Гандаль таварамі шырокага спажываньня
Запраша/ем да паку/пкі.
Нас ціка/віць усё…
«О, гораду чароўныя прына/ды*!»
_______
* Соблазны.

фу/тра

вопратка

каўняры/

ху/сткі з фрэ/нзьлямі

вэ/люм

укра/сы, упрыгажэ/ньні

(фата)

кара/лі

па/церкі

(ожерелья)

(бусы)

панчохі

калготы

бранзале/ты

бялі/зна

пальча/ткі

чараві/кі

дзя/гі, папру/гі

га/льштукі

ца/цкі

парфумэ/рыя

сродкі чы/сьціць

шкло

на высокім абца се
/

мэ/бля

Ясь распавядае

Мой ся/бра Мі/шка Вайцяхоўскі ма/е кра/му, прадае/ адзе/ньне. І робіць гэ/та ён, скажу/ вам, проста
па-майстэ/рску. Ці раз я чуў ад людзе/й, што ў кра/ме Вайцяхоўскага пачува/ешся так, ні/бы ты ў яго
адзі/ны, толькі адзі/ны найле/пшы пры/яцель.
Во, гля/ньце, бацькі/ прывялі/ апрану/ць свайго малога. Ён так фацэ /тна выгляда/е ў гэ/тых
штоніках. Пэ/ўна ж, яны/ яму/ завялі/кія.
Ба/чыце, ідзе/ прыме/рка… Можна паду/маць, што Мі/шку самому ўжо няма/ чаго надзе/ць і што ён
сам бу/дзе насі/ць ты/я порткі альбо гэ/тую кашу/лю. Гэ/так пі/льна, гэ/так стара/нна ён шука/е
патрэ/бнае. І ве/льмі ра/ды, калі/ чалаве/к вы/бера тое, што найбольш яму/ пасу/е. Нарэ/шце Мі/шка
знайшоў патрэ/бнага паме/ру порткі і падае/ малому.
— А вось гэ/та якра/з! — ка/жа Мі/шка задаволена. А потым зьвярта/ецца да насту/пнага пакупніка/.
— А што вы жада/еце? Што вам паказа/ць?
— Калі/ б які/ гарніту/р на штодзень…
— Добра, за/раз бу/дзе. — І Мі/шка зьніка/е. Празь не/калькі хвілі/наў ён з гарні/турам у рукох. Зноў
ідзе/ прыме/рка…

— Не, шэ/ры пінжа/к вам – не да тва/ру. Пачака/йце, калі/ ла/ска, за/раз паглядзі/м іна/кшы…
Тым ча/сам людзе/й у кра/ме паболела. Каму/ ― шкарпэ/ткі, каму/ ― ху/стку з фрэ/нзьлямі, каму ―
швэ/дар… Для кожнага ў Мі/шкі знойдуцца ве/тлівае слова, ува/га й пава/га.
— Паме/райце, калі/ ла/ска, гэ/ты швэ/дар.
…
— Спартовая жаноцкая вопратка? Калі/ ла/ска, вось ту/така.
…
— Жада/еце іна/кшы колер?
— Так, руды/ ― ня модны.
— Хвілі/начку, за/раз знайду/.
…
— Вы хочаце сьвятле/йшую камізэ/льку? На жаль, няма/ ва/шага
паме/ру.
…
— Калі/ ла/ска, паглядзі/це: вось гэ/та ― рэч!
— Добра, але/ кошт!..
— Хіба/ ж гэ/та кошт?
— Не, дару/йце, але/ для мяне/ гэ/та ― задорага.

Практыкуйцеся

4. Перакажыце тэкст.
5. Прачытайце верш. Знайдзіце колькасныя ды парадкавыя лічэбнікі. Адкажыце на пытаньне
― колькі дзяцей у вераб’я?
У старога вераб’я/ ―
Грашаві/тая сям’я/:
У кожнага верабе/йкі ―
Па чаты/ры капе/йкі.
Зьляце/ліся вераб’і/ —
Налічы/лі два рублі/.
У самога вераб’я/
Было роўна паўрубля/.
Кожнаму верабе/йку
Даў стары/ яшчэ/ капе/йку.
Колькі ж ма/е дзяце/й
Наш бага/ты верабе/й?
В. Ві/тка

Торговля продуктами питания
Гандаль прадуктамі харчаваньня

Шмат чаго я ма/ю купі/ць і ў гастраноме…

кілба/сы

я/лавічына
(говядина)

руля/да

вяршкі/
(сливки)

жыва/я ры/ба

макарона
(толькі адз. л.)

геркуле/с

грэ/цкія кру/пы

бляша/нка кансэ/рвы

тлушч
(жир)

але/й
(растительное масло)

воцат
(уксус)

малако
згу/шчанае

кмін / кмен

ка/ва
распушча/льная

гарба/та

Практыкуйцеся

6. Прачытайце, адкажыце на пытаньні.

— І тут, і там ― чарга/.
— Што даю/ць?
— Труска/лкі.
— За кім я?
— За мной, але/ тут ― яшчэ/ два чалаве/кі. Яны/ адышлі/ на хвілі/нку.
— Дык я паку/ль што бу/ду за ва/мі.
— Добра. Але/ невядома, ці хопіць нам гэ/тых труска/лак.
— Яны/ такі/я адборныя, чырвоныя, сьпе/лыя.
— Ну, калі/ яны/ яшчэ/ й салодкія, ва/рта ўзяць больш.
— Але/ ці не зана/дта яны/ дарагі/я?
— Гэ/ткіх таньне/й вы нідзе/ ня знойдзеце.
Пытаньні:
Па што чарга/?
Хто апошні?
Ці ўсім хопіць труска/лак?
Які/я труска/лкі?
Ці ня на/дта яны/ дарагі/я?
7. Скажыце, што яшчэ вы набылі.

Я куплю/:
бохан хле/ба,

во гэ/ты
мякчэ/йшы батон,

дзяся/так я/ек,

па/чак гарба/ты,

карабок
запа/лак…

8. Прачытайце тэкст. Раскажыце па-беларуску, пра што ідзе гаворка. Хто з вашых знаёмых
вымушаны насіць акуляры, чаму?
Ідучы/ з работы, зайшоўся па дарозе ў кра /му «Оптыка». Гляджу/, аж
тут ― Лёнік.
— Здароў!
— Віта/ньне!
— Па акуля/ры прыйшоў, ці што?
— Але, не/шта вочы тума/няцца. Як той каза/ў, бутэ/льку яшчэ/ ба/чу,
а ча/рку — ужо не.
— Годзе жартава/ць, му/сіш насі/ць акуля/ры, калі/ зрок папсава/ў.
— Спада/рыня, скажы/це, гэ/та найлонавая апра/ва?
— Не, мэталёвая.
— Вось гэ/ткая апра/ва бу/дзе табе/ да тва/ру.
— Колькі яна/ кашту/е?
9. Прачытайце. Скажыце па-беларуску, якія з ласункаў вам даспадобы.
У кра/ме «Мігда/лік» ― вялі/кі вы/бар розных прысма/каў. Мне асаблі/ва даспадобы ласу/нкі
старада/ўняе рэцэпту/ры. «Хрушч* анге/льскі», «Ві/шні ў кашу/льках».
— Можа, узя/ць «Жураві/навы торт»?
— Не, лепш «Торт з суні/цамі». Ён такса/ма сма/чны, і таньне/йшы.
— Мы возьмем пірожнае з крэ/мам, пра/жаныя мігда/лы**, шакаля/дныя цуке/ркі й ляду/нкі.
_______
* Хворост.
** Жареный миндаль.

10. Прачытайце дыялёгі, дайце поўны адказ на пытаньні.
I.

— Мо ты пазы/чыў бы мне грошай?
— Пазы/чу, калі/ гэ/так пі/льна трэ/ба.
— Дзя/куй. Каторы раз ты мне дапамага/еш?!

— Дык ты ж сам ве/даеш: шчасьлі/вы ня той, у каго шмат грошай, а
той, каму/ іх хапа/е.

Вы пазыча/еце грошы? Не, … таму/ што … .
Ці і/ншым ра/зам вы му/сіце дапамага/ць сябра/м? Так, … .
Ці вам хапа/е грошай? Не, … бо … .
Ці вы ма/еце не/йкія грошы? Так, … .
Ці вы бераце/ калі/-не/будзь пазы/ку? Так, … бо … .
Сябры/ заўсёды вам дапамага/юць? Не, … .
Цяпе/р вам пі/льна патрэ/бныя грошы? Так, … .
II.
— Нам не выпада/е е/хаць на госьці.
— Хаця/ ж не даводзь мне, што грошай няма /. Я ве/даю адно: скупы/
― ве/чна бе/дны.
— Пры чым тут ску/пасьць? Было шмат выда/ткаў.
— Мы ж рабі/лі ўсё не/йкія дробязныя паку/пкі.
— Ну чаму/? Табе/ купі/лі модныя чараві/кі, мне — вопратку. Да таго
ж шмат пайшло на харчы/.
— Не кажы/, што харчава/ньне ў нас было на/дта добрае.

— Так, так, але ж яшчэ/ ― пла/та за кватэ/ру, пада/ткі розныя…
Ці ча/ста вы быва/еце ў гасьцёх? Так, … .
Ці вы пае/дзеце куды/-не/будзь сёлета? Не, … таму што … .
Ці вы прыяжджа/еце на госьці з падару/нкам? Так, … .
Вы ма/еце шмат выда/ткаў падча/с пае/здкі? Не, … .
Ці шмат грошай у вас ідзе/ на харчава/ньне ў ча/се адпачы/нку? Так, … таму/ што … .
Ці адклада/еце вы грошы на «цёмны» дзень? Так, … .
Ці вялі/кая ў вас пла/та за кватэ/ру? Так (Не), … .
11. Прачытайце дыялёгі. Узгадайце падобныя сытуацыі і раскажыце пра іх.
I.
— Бу/дзьце ласка/вы, паклі/чце зага/дчыцу.
— Я вас слу/хаю.
— Ра/ніцай я купі/ў у вас гэ/ты ёгурт. Потым агле/дзеўся, што тэ/рмін
яго скончыўся.
— Да адзіна/ццатага чысла/, трэ/цяга ме/сяца. Сёньня… ва/ша
пра/ўда! Праба/чце, калі/ ла/ска, мы за/раз ве/рнем вам грошы.

II.

— Учора я купі/ў тут пінжа/к ра/зам во з гэ/тай камізэ/лькай. Але/ ж дома я заўва/жыў вось ту/така
не йкую пля/мку. Хаце/лася б абмя/няць камізэ/льку.
— Пля/мку, здае/цца, можна бу/дзе вы/весьці, але/, калі/ хочаце, камізэ/льку абмяня/ем. Дзе ваш
квіток?
— Паві/нен быць… Вось ён.
— На жаль, ва/шага паме/ру ўжо няма/. Вы/бераце іна/кшы гарніту/р, ці хочаце, каб мы аддалі/ вам
грошы?
— Што ж, калі/ так — вазьму/ грошы.
/

12. Ператлумачце па-расейску. Зьвярніце ўвагу на зьмест і форму афіцыйнага ліста. Складзіце
па-беларуску на гэты ўзор свой ліст.
— Навошта ты мяне/ паклі/каў?
— Прачыта/й і скажы/, ці пісьме/нна па-белару/ску скла/дзены гэ/ты
ліст?
— За/раз зірне/м…
Шаноўны па/не!
На/ша кампа/нія ўжо 10 гадоў працу/е на ры/нку будаўні/чых
матэрыя/лаў. Мы атрыма/лі Ваш а/драс ад на/шага гандлёвага партнэ/ра
з рэкамэнда/цыяй прапанав/аць Вам наш тава/р. Гэ/тым ра/зам мы
можам прапанава/ць насту/пныя вы/рабы: дзьве/ры мэталёвыя і
драўля/ныя, ваконныя паке/ты, падве/сную столь, парке/тную падлогу,
шпале/ры зь Няме/ччыны ― і сьпіс можна доўжыць, абы/ толькі было на
гэ/та Ваша заціка/ўленьне.
У дада/тку высыла/ем праспэ/кты і прэйскура/нт на/шых вы/рабаў.
/
Тэ рмін паста/ўкі: 1-2 дні, у залежнасьці ад колькасьці й асартымэ/нту.
Умовы плацяжу/: апла/та напе/рад. Прапанова дзе/йнічае тры ме/сяцы.
Зь сяброўскім прывіта/ньнем,
/
/
/
камэрцы йны дырэ ктар Сымон Івяне цкі.

Кароткія размовы
(чытайце ўголас)

— Во гэ/та абу/так! Якра/з на маю/ нагу/, і вы/гляд
прыстойны, і я/касьць. Трэ/ба ўзяць. Што ты
ска/жаш?
— Добрыя ту/флі. Кашту/юць не сказа/ць, каб
на/дта дорага. Бяры/, калі/ падаба/юцца. Але/
давядзе/цца разьмяня/ць гэ/тыя грошы.
— Дзе/сьці ту/така ма/е быць мяняльня/ валюты.
— Вунь у буды/нку насу/праць ёсьць банк. Там і
памяня/ем.
— Мне ўжо абры/дла хадзі/ць па гэ/тых
мяня/льнях.
— Пацярпі/ трохі. Паглядзі/м, які/ яшчэ/ тут курс
даля/ру. І ці бу/дзе нам яка/я вы/гада.
— Каб жа так…

— Вот это обувь! Как раз по ноге, и вид
приличный, и качество. Нужно взять. Что
скажешь?
— Хорошие туфли. Стоят не сказать, чтобы
очень дорого. Бери, если нравятся. Но придётся
разменять эти деньги.
— Где-то здесь должен быть пункт обмена
валюты.
— Вон в здании напротив есть банк. Там и
поменяем.
— Мне уже надоело ходить по этим обменникам.
— Потерпи немного. Посмотрим, какой ещё
здесь курс доллара. И будет ли нам какая выгода.
— Если бы так…

— А вось паглядзі/ — найвышэ/йшы курс у
горадзе!
— Ну, нарэ/шце!

— А вот посмотри — самый высокий курс в
городе!
— Ну, наконец-то!

— Гэ/тая рэч ― не раскоша. Чаму/ ты ня хочаш
яе/ купі/ць?
— Лічу/, што задорага. Пачака/ю, можа бу/дзе
яка/я зьні/жка коштаў.
— Дава/й зазірне/м яшчэ/ ў «Худы/ гамане/ц»?
Там такса/ма неблагі/я рэ/чы. Ёсьць з чаго
вы/браць, ды й та/нна!

— Эта вещь — не роскошь. Почему ты не
хочешь её купить?
— Считаю, что дорого. Подожду, может будет
какое-нибудь снижение цен.
— Давай заглянем ещё в «Худы гаманец»? Там
тоже неплохие вещи. Есть из чего выбрать, да и
дёшево!

— Што Мікала/й у цябе/ пыта/ўся?
— Пыта/ўся, ці магу/ я пазы/чыць яму/ трохі
грошай. У яго былі/ вялі/кія выда/ткі. Шмат
пайшло на будоўлю. А цяпе/р яшчэ/ гэ/тыя
выштукава/ньні розныя ця/гнуць усё дарэ/шты.
— А колькі ён прасі/ў?
— Няшма/т, яму/ адно трэ/ба дакупі/ць фа/рбы.
Праз ты/дзень даклярава/ў вярну/ць пазы/ку.
— Яму/ можна і пазы/чыць, ён ніколі нас не
падводзіў.

— Что Николай у тебя спрашивал?
— Спрашивал, могу ли я одолжить ему немного
денег. У него были большие расходы. Много
ушло на стройку. А теперь ещё навороты всякие
тянут всё до остатка.
— А сколько он просил?
— Немного, ему просто нужно докупить краски.
Через неделю обещал вернуть долг.
— Ему можно и одолжить, он никогда нас не
подводил.

— Вазьмі/це во я/блыкі. Зьясьцё на перапы/нку ў
школе.
— А ці дасі/ нам сёньня яку/ю капе/йчыну з
сабою?
— Магу/ даць пакрысе/. Учора якра/з разьмяня/ў
грошы на дробныя.
— Чаму/ ж гэ/так ску/па? Хай жа б трохі
буйне/йшымі.
— Досыць. Вы яшчэ/ малы/я.

— Возьмите вот яблоки. Съедите на перерыве в
школе.
— А дашь нам сегодня какую копейку с собой?

— Мне падаба/юцца вунь ты/я шпале/ры ў кве/ткі.
— За/раз паглядзі/м, колькі кашту/е адзі/н
скру/так.

— Мне нравятся вон те обои в цветочек.
— Сейчас посмотрим, сколько стоит один рулон.

— У маёй кішэ/ні няма/ а/ні шэ/лега, усю/
вы/палашчыў.
— І я ўжо гама/н свой спустошыў.

— У меня в кармане нет ни гроша, всё спустил.

— Могу дать понемножку. Вчера как раз
разменял деньги на мелкие.
— Что ж так скупо? Пусть бы немного
покрупнее.
— Достаточно. Вы ещё маленькие.

— И я уже опустошил свой кошелёк.

Майстры слова гавораць

Новая зямля/
(уры/вак з паэ/мы)

— Дзьве рэ/чы трэ/ба мець, каха/ны!
Адна/ рэч — розум выхава/ны:
Уме/ць прадгле/дзець, прылаўчы/цца
На цьвёрдым гру/нце закрапі/цца.
Друга/я рэч, Антось харошы:
Такса/ма трэ/ба мець і грошы, —
Міха/л прамовіў ці/хім ба/сам.
Але/сь і Костусь гэ/тым ча/сам
Гасьце/й пад ду/бам вартава/лі
І між сабою жартава/лі.
— Згада/й, Касту/сь, — Але/сь пыта/е, —
Хто пе/ршы ў госьці завіта/е?
— Ну, хто ж? вядома — Ю/рка, дру/жа.
— Чаму/? — Бо мёд ён лю/біць ду/жа,
А там, глядзі/, Язэ/п прыпрэ/цца
І Фабія/н зь ім з Каралі/ны…
Падвы/п’юць, ве/даеш, мужчы/ны,
Ото гаворка распачне/цца!
А там Кандра/т вазьме/цца ў бокі,
Напэ/ўна пойдзе ён у скокі;
Яго Ялэ/ўка падтрыма/е,
А Ву/хін пе/сьню засьпява/е:
«Пі гарэ/лку, сусе/дзе!..»
— Глядзі/, глядзі/! хто гэ/та е/дзе? —
Але/сь ускочыў, пазіра/е
І локцем Костуся таўха/е.
— Ды гэ/та ж Ву/хін, брат! ён са/мы! —
І хлопцы кі/нуліся ў бра/му,
Бягу/ць навы/перадкі ў ха/ту.
— Ўжо Ву/хін е/дзе! Ву/хін, та/та!
— Цыц! ня сьме/ць каза/ць мяну/шку,
А то зьніму/ на вас папру/жку!
І ба/цька бровы пасува/е,
Пільча/к чысьце/йшы адзява/е,
Ідзе/ на двор для прывіта/ньня
І для пачэ/снага спатка/ньня.
Андроцкі-Ву/хін пад’яжджа/е
І так каня/ свайго спыня/е,

Як бы супы/ну конь ня ма/е,
Хоць конь, як вол, непаваротны
І бе/гчы ўжо ня так ахвотны.
Каду/шка-Зося сонцам зьзя/е;
Міха/л ёй зла/зіць памага/е.
Яна/ ж, як глі/на, на/дта ця/жка,
Пад ёю крэ/хча калама/жка.
— Ну, проша ў ха/ту! проша, ку/мка.
Глядзі/ць бутэ/лька зь яе/ клу/мка.
Уперава/лку, як бы ка/чка,
У ха/ту йдзе кума/-свая/чка.
Тут гаспады/ня выбяга/е,
Ёй дзьве/ры ў се/ні адчыня/е;
Кабе/ты тва/рамі самкну/лісь
І так прые/мна ўсьміхну/лісь,
Як бы злучы/ліся дзьве рэ/чкі,
Гарохам сы/плюцца славе/чкі.
— А дзе ж дачка/ мая хрышчона? —
Спыта/ла Зося. — Дзе Алёна?
Ваўчком Алёнка пазіра/е;
Яе/ тут Зося абніма/е,
Гасьці/нцам дзе/ўчынку тракту/е,
Яе/ і пе/сьціць і цалу/е,
У вочкі ёй глядзі/ць прыве/тна —
Сама/ Яхі/міха бязьдзе/тна.
Але/сь пад гэ/ты шум віта/ньня
Разгле/дзеў клу/мак ўвесь дазва/ньня
І шэ/пча Костусю на ву/ха:
— Там, брат, гарэ/лка-весялу/ха,
І карава/й, і сыр, як пла/ха.
Калі/ б ня ве/даць таго стра/ху,
Ось бы дзе можна пажыві/цца!
Але/ чака/йце: даляжы/цца, —
І карава/ю закашту/ю,
Цябе/ такса/ма пачасту/ю!
І хлопцы толькі пасьмяя/лісь
Ды вон за дзьве/ры паімча/лісь.
Яку/б Колас

