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Growing and Watering Beans 

 
 

Georgian transcript: 
 
რუსო: რას აკეთებ? 

 

მამა: ვთოხნი კარტოფ... იმას ლობიოს. 

 

რუსო: დათოხვნა რამდენჯერ ჭირდება? 

 

მამა: ორჯერ. 

 

რუსო: დათესვის მერე ორჯერ ესეიგი. და როდის მოდის ლობიო? 

 

მამა: ლობიო სექტემბერში, აგვისტოს ბოლოს.  

 

რუსო: სექტემბერში, აგვისტოს ბოლოს. 

 

მამა: ეს რაც სარეველა არის იმას ვაცლი. 

 

რუსო: ლობიოც არ მიაყოლო. 

 

მამა: მივაყოლე უკვე. 

 

რუსო: ძნელი მოსაყვანია ისე ლობიო? ძნელი მოსავლელი? 

 

მამა: უუფ მაგარი. 

 

რუსო: რატომ? 

 

მამა: თავის დროზე თუ არ გათოხნე, ბალახმა თუ გადაუარა მერე ვსე.  

 

ბებო: ვითომ მეორე დაჭიდება მერე? 

 

მამა: აეჰ აუცილებლად. აქ უნდა მოვიდეს ერთი ხუთი ექვსი ვედრა ლობიო. 

 

რუსო: ააქ? ვედროში რამდენი კილო ჩადის? 

 

მამა: ათი. 

 

რუსო: ანუ ორმოცდაათი სამოცი კილო ლობიო.  

 



ბებო: .... გადაიღე? 

 

რუსო: ემრე გადავუღებ ცალკე. მამა ესეიგი ხვალ არ უნდა გაფურჩქნოთ? 

 

მამა: არა, ჯერ ყვავის. 

 

რუსო: ეს რა არის? კვლებია და წყალი ჩაივლის მოირწვებაო. აი წყალი საიდან მოდის. 

 

მამა: წყალი აი აქედან მოდის აი. 

 

რუსო: მოიცა. აი აი ეს არის კანაო, აქედან მოდის წყალი. 

 

მამა: აი იქედან შემოდის მდინარეა. 

 

რუსო: იქეთ არის მდინარე და იქედან შემოდის და მერე აქ გაკვალულები არის, კვლები არის 

 და კვლებში შედის და ისე ირწყვება.  

 

 

English translation  
 
Ruso: What are you doing? 
 
Father: I’m hoeing potato… Umm, beans. 
 
Ruso: How many times do you need to hoe them? 
 
Father: Twice. 
 
Ruso: So twice after sowing. And when is haricot ready to harvest? 
 
Father: Beans? In September… Or end of August.  
 
Ruso: September, end of August. 
 
Father: I’m removing the weeds. 
 
Ruso: Don’t remove the beans as well.  
 
Father: I already did. 
 
Ruso: Are beans hard to cultivate in general? 
 
Father: Yes. 
 
Ruso: Why? 
 



Father: If you don’t hoe them in time, then it’s over.  
 
Grandmother: Do you think it will take the second one as well? 
 
Father: Definitely. This should make 5 -6 buckets of beans.  
 
Ruso: Here? And how much does one bucket contain? 
 
Father: Ten. 
 
Ruso: So 50 – 60 kilograms of haricots. 
 
Grandmother: Take the… 
 
Ruso: I’ll film it separately. Dad – so you shouldn’t hoe it tomorrow?  
 
Father: No, it’s still blooming. 
 
Ruso: What is this? He said these are tracks; water will flow in them and water the crops. Here is 
where the water comes from.  
 
Father: Here is where the water comes from.  
 
Ruso: Wait. This is a ditch, this is where the water comes from. 
 
Father: It comes from the river over there. 
 
Ruso: There is a river and the water flows from there, then there are tracks and it waters from 
here. 
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