Лекцыя шаснаццатая

Урок шестнадцатый

Большыя дзеці — большы клопат
Добра ву/чыцца на/шая Га/нька. Але/ ж яна/ й модніца! Носіць абу/так
на высокім абца/се. Лю/біць розныя біру/лькі, ма/рыць пра ні/зку
сапра/ўдных пэ/рлінаў. Кру/ціцца пе/рад люстэ/ркам. Яе/ парфу/мная
ша/фка ўся заста/ўленая бутэ/лечкамі, ту/бікамі з рознымі пахні/дламі ды
фа/рбамі.
Ма/ці, быва/е, на яе/ злуе/. Бо й пра/ўда, навошта гадава/ць гэ/ткія даўгі/я
пазногці? Яны/ ўжо ста/лі падобныя да кіпцюроў. Га/нька фарбу/е іх у
не/йкі модны колер. І не ляну/ецца! На ўсё ж патрэ/бныя час і цярпе/ньне.
Паспрабу/й ты напле/сьці мноства таню/сенькіх косак на галаве/.
/
На шая дзе/ўка да кожнага вы/падку ма/е новае ўчаса/ньне. Цяпе/р яна/
ходзіць зь не/йкай моднай істу/жкай у касе/.
Калі/ Га/нька зьбіра/ецца на вечары/нку, ма/ці заўсёды нага/двае ёй, каб
яна/ не пазьні/лася: «Глядзі/ ж ня ба/ўся, дзіця/».

Тэма: Чалавек, здароўе
Лад мовы
Склонение существительного «человек»
Скланеньне назоўніка «чалавек»
Н.
Р.
Д.
В.
Т.
М.
К.

Адзіночны лік
чалаве/к
чалаве/ка
чалаве/ку
чалаве/ка
чалаве/кам
пры чалаве/ку
чалаве/ча!

Множны лік
лю/дзі
людзе/й
людзя/м
людзе/й
людзьмі/
у людзя/х (-ёх)
лю/дзі! лю/дцы!

Существительное в дательном падеже
Назоўнік у давальным склоне
КАМУ/? ЧАМУ/?
В единственном числе:
Аснова
мяккая
М. р. і н. р.

Ж. р.

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

Прыклады
Колю, ціхоню, Арсе/ню, сты/лю, жа/лю, ву/чню,
агню/, бярэ/мю, полю, жыцьцю/
мужчы/ну, кале/гу, та/ту, гораду, відэ/льцу, бору,
сталу/, кампу/тару, хлапцу/, дажджу/, шля/ху,
бе/рагу, мастаку/, сялу/, воку, ворыву, вакну/
зямлі/, ла/зьні, Ю/лі, гу/сі, скроні, ма/зі
дзяўчы/не, установе, ула/дзе, ува/зе, клю/мбе,
п’е/се, цэ/гле, чарзе/, ільві/се
аснова пад націскам: ху/стцы, суке/нцы
аснова не пад націскам: руцэ/, талацэ/
зада/чы, гары/, папе/ры, поўначы, мы/шы

Канчатак
-ю
-у
-і
-е
-ы
-э
-ы

Рознаскланяльныя

!

на -мя
назвы маладых
істот

і/мю (і/мені), пле/мю (пле/мені)

-ю (-і)

кацяня/ці, дзіця/ці, кураня/ці,

-і

* Если существительное III-го склонения (ж. р. без окончания) оканчивается на б, у, ф, то в дательном падеже оно
имеет окончание -і: глы/бі, сьвекрыві/, вэ/рфі.

Основа существительных в дательном падеже может меняться в результате чередования:
-га → -зе
-ха → -се
-ка → -цэ/ (-цы)
-да → -дзе
-та → -це

падлога — падлозе, дуга/ — дузе/, нага/ — назе/
страха/ — страсе/, скру/ха — скру/се, чаромха — чаромсе
рака/ — рацэ/, горка — горцы, ха/тка — ха/тцы
вада/ — вадзе/, нара/да — нара/дзе
сірата/ — сіраце/, Мікі/та — Мікі/це, самота — самоце

Во множественном числе:
Аснова

Прыклады
се м’ям, ві шням, зе млям, су/дзьдзям, ла/зьням, струме/ням,
паля/м, ву/чням, гу/сям, далоням, агня/м, касьця/м, сьвекрывя/м,
ве/тразям, дзе/цям
дзяўча/там, дарогам, відэ/льцам, берага/м, бацька/м, кале/гам,
гарада/м, стала/м, брата/м, сёлам, дажджа/м, вача/м, вуша/м,
кампу/тарам, наві/нам, прагра/мам, законам, пастановам, імёнам,
плямёнам, кацяня/там, зайчаня/там, птушаня/там
/

Мяккая
Цьвёрдая,
зацьвярдзелая і
на г, к, х

/

Канчатак

/

-ям

-ам

Па-беларуску кажуць так

Гэ/ты чалаве/к пры здароўі. Здаравя/ка.
Ён моцнага скла/ду.
Ду/жы. Руха/вы. Борзды.
Стройная паста/ва. Блянды/н.
Мне не падаба/ецца ягоны вы/гляд.
Чалаве/к зьнямогся, ледзь ня стра/ціў
прытомнасьць.
Дзя/дзьку няма/ яшчэ/ й пяці/дзесяці, а
валасы/ ўжо сівы/я.
Твая/ сяброўка ― згра/бная дзяўчы/на.
У ме/ншай сястры/ валасы/ са/мі ві/юцца.
Яна/ прыве/тная.
А ён слова не прабу/ркне, гэ/ткі ту/марнік.

Это здоровый человек. Крепыш.
Он крепкого телосложения.
Крепкий. Подвижный. Быстрый.
Стройная осанка. Блондин.
Мне не нравится, как он выглядит.
Человек изнемог, едва не потерял сознание.
Дяде нет ещё и пятидесяти, а волосы уже седые.
Твоя подруга — изящная девушка.
У младшей сестры волосы сами вьются.
Она приветливая.
А от него и слова не дождёшься, такой
спесивый.

— Трэ/ці дзень мне балі/ць горла. Табле/ткі не дапамага/юць. Што
рабі/ць, ня ве/даю.
— Як жа ж ты ле/каваўся, калі/ ў ложку не ляжа/ў? Быў на дварэ/, ды
яшчэ/, пэ/ўна, халоднае пі/ва піў?
— Так. Ну, а цяпе/р яку/ю дасі/ мне ра/ду?
— Сьпярша/ пара/йся з доктарам — што ён табе/ ска/жа. Часьце/й
палашчы/ горла, трыма/й шы/ю ў цяпле/ ды ляжы/ ў ложку.

— У мяне/ моцны сухі/ ка/шаль. Бла/га чу/юся. Апошнім ча/сам я
шмат працава/ў, стамля/ўся ве/льмі.
— Да таго ж ты яшчэ/ й курэ/ц. Абы/ толькі прачну/ўся, адра/зу
бярэ/ш цыгарэ/ту. Кі/дай, бра/це, куры/ць — вось табе/ мая/ ра/да. Ідзі/ на
шпа/цыр. Ды/хай сьве/жым паве/трам.
— Я павалі/ўся і зьдзёр ску/ру на назе/.
— Ат! Небара/ка! Як гэ/та табе/ собіла?*
— Ды вось, сьпяша/ўся й зачапі/ўся за не/йкі корч.
— Такой бяды/! Паку/ль жані/цца — загаі/цца.**
_______
* Как это тебя угораздило?
** До свадьбы заживёт.

— Як ма/ешся?
— Галава/ сьці/хла, ужо чу/юся лепш.
— Можа, цяпе/р ты не/шта зьясі/?
— Не, мне моцна хочацца піць.
— Што табе/ даць, каб прагна/ць сма/гу?
— Налі/ мне шкля/нку жураві/навага морсу.
— Добра, за/раз…
— Ке/пска чу/юся праз стра/ўнік. Раблю/ся гэ/ткі нэрвовы, што аж
ноччу ня сплю. Доктарка ка/жа, каб я больш адпачыва/ў.
— Пра/ўду яна/ ка/жа. Пэўна ж, твае/ прабле/мы — у нэ/рвах.
Добра было б табе/ пайсьці/ ў адпачы/нак, паляжа/ць на маляўні/чым
бе/разе, паслу/хаць марскі/я хва/лі.
— Калі/ мне е/хаць? Гэ/тулькі пра/цы! То тое, то гэ/нае — і ўсё
неадкла/дна.
— Пра/ца пра/цай, але/ ты глядзі/, бо здароўе ня ве/рнеш.
— Дык што? Усё кі/нуць ды ісьці/ ў адпачы/нак?
— А чаму/ й не? На/дта ж бла/га ты выгляда/еш.

Вось чалаве/к, ва/рты жа/лю. Мне яго шкада/. Ён хворы на
алькаголь. Небара/ка, ён сам ужо ня ў ста/не дапамагчы/ сабе/.
Яму/ застае/цца адно — пайсьці/ да доктара.

— Прывіта/ньне!
— Прывіта/ньне.
— Чаму/ ж гэ/ткі зажу/раны? Што зда/рылася?
— Мне моцна балі/ць зуб і ўся скі/віца.
— А ці быў у данты/ста?
— Якра/з во іду/ да яго і на/дта ж баю/ся. Зуб, пэ/ўна, трэ/ба
плямбава/ць...
— Ня бойся, доктар усё зробіць як сьлед. Але/ надале/й
/
ве дай, што да доктара трэ/ба ісьці/ адра/зу, як забалі/ць.
— Гэ/та так, але/ ты ж ве/даеш, як да іх хочацца ісьці/!
— Хоцькі-няхоцькі, а лячы/цца ж трэ/ба. Трыма/йся! Ве/чарам
я да цябе/ наве/даюся.

У аптэ/цы мне трэ/ба купі/ць ёд, пля/стыр, ту/бік з ма/зьзю
Вішне/ўскага, валідол, валякарды/н, папяровыя сурвэ/ткі, ды
яшчэ/ зёлкі: сьвятая/ньнік, трыпу/тнік, бацяновыя ножкі.

Практыкуйцеся

1. Адкажыце на пытаньні.
Вам нічога не балі/ць?
Што робіце, каб быць здаровым?
Ці трыма/ецеся ме/ры ў ядзе/ і піцьці/?
Ці лю/біце тлу/стыя і салодкія стра/вы?
Ці шмат ясьце/ гародніны і садавіны/?
Ці ходзіце на шпа/цыр, у басэ/йн, на футбол?
Які/ спорт лю/біце?
2. Складзіце сказы, ужыўшы замест кропак прыведзеныя словы.
Мне балі/ць ску/ра на …
Дзіця/ захварэ/ла на …
У самалёце яго …
Трэ/ба ісьці/ на …
Балі/ць у грудзёх, доктар прызна/ў …
Ён ле/чыць …

адзёр (корь)
на рамёнах (на плечах)
прасьве/т / рэнтге/н (рентген)
ваніту/е (тошнит)
дзя/сны (дёсны)
запале/ньне лёгкіх (воспаление лёгких)

3. З наступнымі словамі складзіце сказы.
Узор: хворы + сэрца → Дзя/дзька ўжо даўно хворы на сэ/рца.
Жа/ласны (жалкий)
пану/ры (мрачный)
няўклю/дны (неуклюжий)
неаха/йны (неопрятный)
хворы (больной)
недарэ/чны (неуместный)

вы/гляд (вид),
цукры/ца (сахарный диабет),
небара/ка (бедняга),
весялосьць (веселье),
ву/чань (ученик),
жарт (шутка).

4. Што будзеце рабіць?
Балі/ць ступня/, загна/ў
стрэ/мку.

1. Паспрабу/еце самату/гам даста/ць стрэ/мку.
2. Ня бу/дзеце зьвярта/ць ува/гі на гэ/ткую драбязу/.
3. Нама/жаце дра/піну ёдам.

Набі/ў гуза/к.

1. Бу/дзеце прыклада/ць халодныя павя/зкі.
2. Пойдзеце да доктара.
3. Пры/меце заспакая/льны сродак.

Балі/ць стра/ўнік.

1. Бу/дзеце пільнава/цца дые/ты.
2. Сваі/м аду/мам наку/піце ле/каў.

3. Пара/іцеся з доктарам, які/я ле/кі прыма/ць.
4. Бу/дзеце ашчаджа/ць стра/ўнік, ня е/сьці шмат вострага і тлу/стага.
5. Вы/п’еце трошкі гарэ/лкі, каб супакоіць моцны боль.
Штосьці паве/ка
зачырване/лася.

1. Прыкладзяце/ мазь.
2. Зробіце кампрэ/с.
3. Счака/еце не/калькі дзён і пойдзеце да доктара.

Пачалі/ адчува/ць свае/
ны/ркі.

1. Адра/зу пойдзеце да доктара.
2. Праве/рыце ны/ркі ультрагу/кам.
3. Назьбіра/еце зёлак і бу/дзеце піць гарба/ту зь іх.
4. Нала/дзіце пра/вільнае харчава/ньне.
5. Ня бу/дзеце зважа/ць, што вам балі/ць, аж паку/ль не прыці/сьне.

Адчува/еце мля/васьць.

1. Паме/раеце тэмпэрату/ру, ціск.
2. Вы/клічаце доктара.
3. Пры/меце аспіры/н.

5. Прачытайце тэкст. Прыгадайце знаёмую сытуацыю ў доктара. Складзіце дыялёг,
скарыстаўшы пытаньні ў канцы практыкаваньня.
— Добры дзень!
— Дзень добры! Праходзьце, калі/ ла/ска, сяда/йце. Слу/хаю
вас.
— Да/йце ра/ду, доктар. Бла/га чу/юся. Учора прыйшоў з пра/цы
й адра/зачку лёг у ложак. Балі/ць паты/ліца, не/як млосна мне.
— Чым ле/каваліся? Ці што прыма/лі на/нач?
— Узя/ў сульфадымэтаксы/н, вы/піў па/ранага малака/.
— Да/йце я пагляджу/ ва/шыя гля/нды. Разя/ўце рот. Калі/ я
націска/ю вось гэ/так, вам балі/ць?
— Балі/ць.
— Палашчы/це горла адва/рам рамонку як мага/ часьце/й. І
яшчэ/ я за/раз вы/пішу вам рэцэ/пт. Трэ/ба бу/дзе зь які/ ты/дзень
папрыма/ць гэ/тыя ле/кі. Але/ на/шча!
Пытаньні:
Як вы сябе/ адчува/еце?
Што вам балі/ць?
Ці ёсьць тэмпэрату/ра?
Колькі пака/звае гра/дусьнік за/раз?
Які/ ў вас ціск?
Чым ле/каваліся?
Ці на/шча прыма/еце міксту/ру?
Як пачува/ліся ўчора?
Які/я інфэкцы/йныя захворваньні ме/лі ў дзяці/нстве?
Ці даўно вам балі/ць?
Калі/ апошні раз былі/ ў доктара?
Як у вас з ча/сам? На калі/ доктар прызна/чыў вам працэду/ры?
Ці можаце праз ты/дзень прыйсьці/ на агля/д?

Ясь распавядае

Як вы ўжо ве/даеце, у мяне/ шмат сяброў. Кожны з сваі/м хара/ктарам, схі/льнасьцямі, гу/стам, але/
галоўнае, што нас ядна/е, — агу/льныя інтарэ/сы і сьветагля/д. Мы працу/ем у адной кампа/ніі, і ў нас
― добры стары/ дэві/з: «Адзі/н ― за ўсіх, і ўсе ― за аднаго». Дзе б мы ні былі/ — ці ў камандзіроўцы,
ці на адпачы/нку, ці ў сьвя/та, мы заўсёды ра/зам, і яшчэ/ ніколі ніхто нікому не надаку/чыў.
За/раз я пазнаёмлю вас з маі/мі сябра/мі.
Вось Зьмі/тра, ён са/мы сьці/плы. Адкры/ты пагля/д. Зьмі/тру лёгка працава/ць з кліе/нтамі. Ён усі/м
падаба/ецца, з кожным можа паразуме/цца. Пры Зьмі/тру наш ма/ркетынг пайшоў угару/. Узрос збыт
праду/кцыі. Шкада/, што я не магу/ вам за/раз яго паказа/ць — ён у ад’е/зьдзе.
А вось Максі/м. Мне падаба/ецца ягонае высакароднае
інтэліге/нтнае аблі/чча. Кампэтэ/нтны спэцыялі/ст, кампу/тарнік. Зь яго
дапамогаю ўсе кампутаровыя прабле/мы за/раз жа разьвя/зваюцца.
Гэ/ты чалаве/к заўсёды ў пошуку новых ве/даў, новых шляхоў. Ва/жкі
ўнёсак Максі/ма ў агу/льную спра/ву! Гэ/та ёсьць вы/нікам ягонай
высокай кваліфіка/цыі і прафэсі/йнага майстэ/рства.

А гэ/та Мікі/та, наш дырэ/ктар. Высокі, прыгожы, увогуле ве/льмі
абая/льны чалаве/к. Мікі/та ― ня толькі добры кіраўні/к, але/ й душа/
кампа/ніі. Ён ствары/ў прые/мную атмасфэ/ру тавары/скасьці на фі/рме.
Кожны адчува/е сваю/ ва/жнасьць і адка/знасьць пе/рад і/ншымі. Усе/
супрацоўнікі спраўля/юць сваю/ работу як мага/ лепш, бо яна/ ца/лкам
адпавяда/е іх схі/льнасьцям. Мікі/та добра ве/дае кожнага чалаве/ка, ён
сапра/ўдны псыхоляг.
Ва/лік. Натуралёвы бухга/льтар. Усё штось раху/е, падлі/чвае,
сочыць за кожнаю лі/чбаю — хапа/е ж цярпе/ньня! Ва/лік шчыгу/льны,
карпатлі/вы працаўні/к. Калі/ Ва/лік падрыхтава/ў справазда/чу ў
падатковую інспэ/кцыю, то будзь пэ/ўны — анія/кіх заўва/гаў і
непаразуме/ньняў ня бу/дзе. Адны/м словам, чалаве/к на сваі/м ме/сцы.

А вось Мі/шка — заўзя/ты весялу/н. Ён заўсёды ў гуморы. Не глядзі/це,
што ён бы/ццам зусі/м бесклапотны. Ён толькі з вы/гляду гэ/ткі, а за рулём у
нас больш надзе/йнага чалаве/ка няма/. Мі/шка лю/біць сваю/ работу, яму/
падаба/ецца быць шафёрам. Вось чаму/ ён заўсёды ў добрым настроі.

Тадэ/вуш — ма/жны плячы/сты мужчы/на. Ён наш ахоўнік.
Дакла/дны, акура/тны. Тадэ/вуш пі/льна выконвае свае/ абавя/зкі і
гэ/ткім чы/нам ён добра ўплыва/е на наш мікраклі/мат. Безь яго я б
пачува/ўся не/як няўту/льна.
Вось гэ/ткае маё атачэ/ньне. Як ба/чыце, я не самотны. Зь сябра/мі
мне пашанцава/ла, я заўсёды магу/ спадзява/цца на і/хную падтры/мку.
Хаце/лася б, каб у кожнага былі/ такі/я сябры/.

Практыкуйцеся

6. Перакажыце тэкст.
7. Прачытайце. Апішыце каго-небудзь з сваіх знаёмых.
Мой брат Пётра ― ніжэ/йшы за ба/цьку, але/ вышэ/йшы за
мяне/. Ла/дны зь фігу/ры. Ягоная жонка Лю/ба ― сярэ/дняга росту.
Згра/бная, з хва/лістымі кашта/навымі валаса/мі, блакі/тнымі
вачы/ма. Ма/е прыгожыя ву/сны.
А гэ/та ― мой пляме/ньнік Ю/зя. Хва/цкі вясёлы хлапе/ц.
Шэравокі. Ву/чыцца ў музы/чнай школе, ву/чань трэ/цяе кля/сы.
Мая/ пляме/ньніца Я/ня. Ве/льмі пяшчотная. Гэ/ткае мі/лае
дзіця/. Гля/ньце, які/ пава/бны тва/рык, які/я чы/стыя і добрыя
вачаня/ты. А косы ж, косы! Валасы/ ― ні/бы лён.
8. Складзіце сказы.
Мне балі/ць зуб.
На руках зьяві/ліся не/йкія пля/мы.
Баля/ць ця/гліцы на шы/і. Пэ/ўна, застудзі/ў.
Бла/га сплю, ху/тка стамля/юся.
Не/шта зрок саслабе/ў.
Вы/цяў руку/. Баю/ся, каб не было пералому.
Балі/ць галава/, пал.

Трэ/ба ісьці/ да

данты/ст (зубны лекар).
акулі/ст (вочны лекар).
тэрапэ/ўт.
траўматоляг.
дэрматоляг.
нэўрапатоляг.
масажы/ст.

9. Раскажыце пра адметныя звычкі й характары сваіх сяброў.
10. Перакладзіце на беларускую мову.
Из моих друзей младше всех ― Андрей. Хотя ему 21 год, выглядит он несколько старше.
Высокий, его рост — 190 см. Крепкий, хорошо сложен. Красивый овал лица, открытый взгляд. Нос
― обыкновенный, прямой, волосы ― русые, глаза ― карие.
У Андрея приятная улыбка. По характеру он дружелюбный, располагающий к себе человек.
Доброжелательный, отзывчивый, сострадательный. Когда друг в беде, Андрей всегда поможет.
Единственное, что мне не нравится в нем — он курит сигареты. Вот это досадно. Я хотел бы, чтобы
он избавился от этой вредной привычки.
Андрей учится на третьем курсе Минского радиотехнического института. Его день расписан с
утра до вечера. С восьми часов он уже на лекциях, а примерно в два часа дня заканчивает занятия.
Пообедав, идет в библиотеку. До 17 часов ему нужно успеть подготовиться к очередным занятиям и
встретиться с друзьями, а потом он должен быть на своём рабочем месте. Андрей подрабатывает в
одной компьютерной фирме и после окончания института намерен остаться там работать.

Кароткія размовы
(чытайце ўголас)

— Знаёмы твар. Хто така/я?
— Дык гэ/та ж Вэрані/ка Багдановіч з
парале/льнага патоку!
— А-а-а, прыпаміна/ю. Але/ ж тады/ ў яе/ былі/
такі/я прыгожыя валасы/! Усе/ на/шыя дзяўча/ты
зайздросьцілі яе/ касе/.
— Час ідзе/, лю/дзі зьмяня/юцца.

— Знакомое лицо. Кто такая?
— Так это же Вероника Богданович с
параллельного потока!
— А-а-а, припоминаю. Но тогда у неё были
такие красивые волосы! Все наши девчонки
завидовали её косе.
— Время идёт, люди меняются.

— Як табе/ наш новы супрацоўнік?
— Нічога ня ма/ю сказа/ць благога. Пава/жны
чалаве/к. Ру/пна спраўля/е сваю/ работу,
напорысты, акты/ўны і энэргі/чны. Зь любой
сытуа/цыі дастае/ станоўчы вы/нік.
— Ве/даеш, я хаце/ў бы даручы/ць яму/ пра/цу з
на/шымі новымі кліе/нтамі. Як лі/чыш, дасьць
ра/ды?
— Лічу/, што так.
— Тады/ пакажы/ яму/ дакумэ/нты і патлума/ч,
што да чаго.

— Как тебе наш новый сотрудник?
— Ничего не могу сказать плохого. Серьёзный
человек. Тщательно выполняет свою работу,
напорист, активен и энергичен. В любой
ситуации добивается положительного
результата.
— Знаешь, я хотел бы поручить ему работу с
нашими новыми клиентами. Как ты считаешь,
справится?
— Считаю, что да.
— Тогда покажи ему документы и введи в курс
дела.

— Добры дзень, па/не доктар!
— Добры дзень. Як вы цяпе/р сябе/ адчува/еце?
— Я пільнава/ўся ва/шых пара/даў і больш,
дзя/каваць Богу, ня мле/ю.
— У вас зьнясі/леньне аргані/зму, вось таму/ вы
і мле/лі. І ана/лізы сьве/дчаць пра гэ/та. Больш
быва/йце на сьве/жым паве/тры, е/жце болей
вітамі/наў, садавіны/ й гародніны. Праз два
ты/дні пры/йдзеце на кантроль.
— Добра. Дзя/кую. Быва/йце.
— Быва/йце здаровы.

— Здравствуйте, доктор!
— Здравствуйте. Как вы теперь себя чувствуете?
— Я придерживался ваших рекомендаций и
больше, слава Богу, в обморок не падаю.
— У вас истощение организма, поэтому и были
обмороки. И анализы это подтверждают. Чаще
бывайте на свежем воздухе, ешьте больше
витаминов, овощей и фруктов. Через две недели
придёте на контроль.
— Хорошо. Спасибо. До свидания.
— До свидания.

— Добры дзень.
— Добрага здароўя.
— Як ма/ецеся? Як жонка? Як дзе/ці?
— Волька на/ша паступі/ла ў Мэды/чны
ўнівэрсытэ/т. Бу/дзе вучы/цца на хіру/рга.
— Дык, лічы/, мы ма/ем сваю/ доктарку.
— Паглядзі/м яшчэ/, як бу/дзе вучы/цца.
— А як Андрэ/й?
— Ды, што Андрэ/й! Ву/чыцца ў адзіна/ццатай
кля/се. Але/ пра/гі да ве/даў ня ма/е. Адно ў яго ў
галаве/ — сябры/, дыскатэ/кі ды вечары/нкі. Па
кім ён пайшоў, гэ/ткі гульта/й?
— А дзе ж ты ране/й быў? Трэ’ было зма/лку
прыстаўля/ць дзіця/ да наву/кі.

— Добрый день.
— Здравствуйте.
— Как дела? Как жена? Как дети?
— Ольга наша поступила в Медицинский
университет. Будет учиться на хирурга.
— Так, считай, у нас есть свой доктор.
— Посмотрим ещё, как будет учиться.
— А как Андрей?
— Да, что Андрей! Учится в одиннадцатом
классе. Но жажды знаний нет. Одно у него на
уме — друзья, дискотеки да вечеринки. В кого
он пошёл, разгильдяй этакий?
— А где же ты раньше был? Надо было с детства
приучать ребёнка к учёбе.

—У цябе/ змораны вы/гляд. Як ты чу/ешся?

— Ты выглядишь уставшим. Как ты себя
чувствуешь?
— Как-то плохо мне. Подташнивает, болят
виски.

— Не/як ке/пска мне. Млосна, баля/ць скроні.

— А тэмпэрату/ра?
— Ды не, па/лу няма/. Толькі што ме/раў.
— І ўсё-ткі мне здае/цца, што ты захварэ/ў. Ідзі/
дамоў, кладзі/ся ў ложак і кліч доктарку.

— А температура?
— Да нет, температуры нету. Только что
проверял.
— И всё-таки мне кажется, что ты заболел. Иди
домой, ложись в постель и вызывай доктора.

— Ну, як ты сёньня пачува/ешся?
— Нябла/га, ле/пей, чым учора.
— Ба/чу, ба/чу па табе/. Весялосьць у вачох, дый
з твару спраўне/йшы.
— Дзя/куй доктарцы. Не замару/дзіла, адра/зу ж
разабра/лася, што да чаго, і прызна/чыла
лячэ/ньне. Дый як чалаве/к яна/ мне падаба/ецца
— малада/я, сымпаты/чная і заўсёды знойдзе
ве/тливае слова.

— Ну, как ты сегодня себя чувствуешь?
— Неплохо, лучше, чем вчера.
— Вижу, вижу по тебе. Живой взгляд, да и с
лица лучше выглядишь.
— Спасибо доктору. Не упустила время, сразу
разобралась, что к чему, и назначила лечение. Да
и как человек она мне нравится — молодая,
симпатичная, и всегда найдёт приветливое
слово.

Майстры слова гавораць

Кожны чалаве/к — прыгожы. Адзі/н прыгожы тва/рам. А ў другога твар ― непрыгожы,
але/ ён не/як ве/льмі ж ужо цёпла асьвятля/ецца ўну/траным сьвятлом, ад чаго чалаве/к
прыгажэ/е… Трэ/ба толькі ўлаві/ць той момант, калі/ чалаве/чы твар можна чыта/ць, як
цудоўную займа/льную кні/гу, не зьвярта/ючы ўва/гі на афармле/ньне. Пра/ўда, для гэ/тага
трэ/ба, каб і на/шыя ду/шы былі/ такса/ма добрыя…
Я/нка Сіпакоў

