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1 Buljbukas—vesiroho, kukkii keltaisiil tali valkioil kuki? 
2 lu i skaa — pakkiijaa, ruttiijaa. 

jo ootteli aikaa. 
Jokkee nyt hyppiit 
kerityt päät, 
veessä höö ^uljppiit, 
ku buljbukkaan 1 

päät. 
Helisöö ranta, 
i vesi nyt loiskaa, 
hätähyi kala 
karkuu vaa tuiskaa.2 

Seis! 
Olkaa vait! 
Mikä se kuuluu 
laagerilt päin. 
Se gornista 
soittaa,— 
kutsuu meit pois, 

punain, 
Se päivyttynt on. 
Elo meil lapsiil, 
kesäin on tult, 
niityille, vesille 
taas joutuneet 

oomma. 
Jooksemma rantaa, 
ku jalka vaa antaa, 
— teelt nyt pois, 
jos räätyy et nois! 
Jovvuimma rantaa 
seel liiva vaa paistaa: 
taitaa meit joki 

Korkia, rohoin 
niitty taas on. 
Meil nahka on 



jo aika on lopettaa, 
Rooka on valmis, 
käykää nyt pois! 
Syyvvä on tarvis 
ja leppäämää 

Pölly taas noisoo, 
ku otrjada jooksoo— 
teelt vaa pois, 
ku parvee et nois! 

noissa. N. Laukaalain 

Kysymykset. 
1. Kest läätää täs stihas? 
2. Mitä merkitsööt: „taitaa meitä joki jo ootteli aikaa". 
3. Mitä vart lapset kesäks männööt laagerii? Mitä antaa 

äaageri lapsille? 
4. Ken teist on olt laageriis? 

Upraztienja. 
Mitä näyttäät eri kuvat, läätkää niist. 

Yks laiva kävi ympäär maailmaa ja oli matkaal takas 
kottii. Oli hiljain ilma, kaik väki oli täkil.1 Väen sises 
pööri suur obezjana i nagratti kaikkia. Tämä obezjana 
hyppi, kaikeel viisii irvisteli näkköä, narri inmihissiä, 
i näkyi, hää tiitää, jot hänenkä pelataa, hänt nagretaa, 
i sentää veel kovemmast ylpeni. 

Hää hyppäis kakstoistvootisen laivan kapteenin pojan 
looks, repäis hänen pääst §lääpin, pani itseen päähä ja 
kiiree krapuis mastii. Kaikin noistii nagramaa, a poikain 
jäi ilman §lääppiä i itse ei tiitänt, nagraa hänen vai itkiä. 
Obezjana istuis ma§?in ensimäisen ristipuun päälle, otti 
:§lääpin pääst pois ja noisi hampainka i laappoinka sitä 
repimää. Hää niku narri poikaist, näytteli hänen päälle 
ja irvisteli hänelle. Poikain torui hänt i kiljahti hänen 
päälle, no obezjana veel hullumpii repi slääppiä. 

Matrossit kovemmast noistii nagramaa, a poikain pu-
nastui, viskais pinzakan päält pois ja hyppäis obezjanan 

1 Täkki — laivan päälys. 

Hyppähys. 
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jäles mastii. Yhes minutiis nooraa mööt hää krapuis 
ensimäisen ristipuun päälle; no obezjana veel lovkem-
mast i kiirempää hänt, sil samal minuttia, ku poikain 
duumais laamata §lääpin, krapuis veel ylemmälle. 

— No et vaa mää siä 
miust! — kiljahti poikain i 
krapuis ylemmälle. Obez-
jana jällee manitteli hänt, 
krapuis veel ylemmälle, no 
poikain jo suuttui siint kiu-
saamisest, i ei jäänt jälelle. 
Niin obezjana i poikain 
yhes minutiis krapuisivat 
samoi yllää. Samoi yllääl 
obezjana venutti itseen 
koko pittuuelt i tarttui ta-
kakäel noorast kiin, ripusti 
slääpin viimäisen ristipuun 
otsaa, a itse krapuis mal-
tin otsaa i seelt pelehteli, 
näytteli hampaita i oli hyvil 
meeliil. Ma§tist ristipuun ot-
saa saa, mis rippui slääppi, 
oli ar§inaa kaks, niin jot sitä 
muitas ei saant, ku vaa piti 
lassa käsist noora i ma§ti. 

No poikain jo kovast suuttui. Hää hylkäis ma§tirv 
ja noisi ristipuun päälle. Täkin pääl kaikin katsoivat 
ja nagroivat sille, mitä tekivät obezjana i kaptee-
nin poika; no ku nähtii, jot poikain laski nooran 
käsist pois i noisi ristipuun päälle, häylyttäjes käsijää, 
kaikin jäätii koolleeks pölästymisest. Jos ku hää 
olis antant vaa hot harkkomuksen takas, ni olis hää 
purusiks särkent itseen täkkiä vas. No jos hää vaik 
ei oliskaa antiissut takas, a olis mänt ristipuun otsaa 
saa i ottant slääpin, to kehno olis olt hänel pööräh-
täässä i tulla takas mastii saa. Kaikin vait katsoivat i 
oottelivat, mitä leenöö. 
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No vot väest kenlee aikahti pölästymisest. Poikain 
siint kiljahtamisest tuli muistoo, katsahti alas i noisi 
häylymää. 

Sil aikaa laivan kapteeni, poikaisen isä, tuli kajutast. 
Hää toi pyssyä, jot ampua kajavia. Hää näki pojan ma§-
§ist i sil minuttia venutti pyssyn poikaa päin ja mörähti: 
„Vettee! Hyppää järkeestää vettee! Ammun!" Poikain 
häylyi, no ei saant tolkkua. „Hyppää, tali ammun:.. 
Yks, kaks!. . ." I ku va hää kiljahti: „kolt!" — poikain 
viskais pääpoolen alas ja hyppäis. 

Niku tykin looti, plajahti poikaisen ruumis merree, i 
evät ehtineet laineet peittää häntä, ku jo kakskymment 
molotsaa hyppäisivät laivast merree. Yli sekunnin neljän-
kymmenän—neet pitäks näyttiisivät kaikille — pylkähtyi 
poikaisen ruumis. Hänt otettii kiin i temmattii laivaa, 
yli monikkaisen minutin poikaiselt suust i nenäst noisi 
jooksemaa vesi, i hää noisi henkäämää. Kons kapteeni 
senen näki, hää järkenää kiljahti, hänt niku mikälee 
tukehutti, ja jooksi itsellee kajuttii, jot kenkää ei näkis, 
kuin hää itköö. 

L. N. Tolstoi. 
Kysymykset. 

1. Mitä teki obezjana laivaas? 
2. Kuin piti itsiää poikain? 
3. Mis oli opasnosti poikaisen elolle? 
4. Kuin kapteeni päästi oman pojan? 
5. Kuin kutsutaa mokomaisia inmihissiä, niku kapteeni? 
6. Ken, krome issää, päästivät poikaista, i kuin? 

Kokkipoika. 
(Kokkipojan läkkäämys.) 

Ennen meil oli paljo alusmeehiä. Ken oli rikas — 
katsot, i alus oli. Torgua pitivät: Petterii1 halkoja veitti-
vät, tali liivaa. Alukset olivat suuret, kaksmastiset. 
Yksinää peremees ei voint seilata, vot i palkkais tren-

1 Petteri — niin kutsuttu ennen Leningradan linnaa. 
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kipoikia, ket seilaisivat, a hää vaa voittoa luki ja piv-
noita möitä hulkkui, a tulloo aluksee, humalikas, jeeli-
jeeli vaa jaloil seisoo, vastaa pittää ottaa, makkaamaa 
panna, a ku mikä ikkenää ei näyttii, katsot i hampaita 
mööt antaa. 

Rankka oli sluuzia, a tehä ei mitä, piti vet toittiissa, 
ei aluksee, ni paimeneks piti männä. Maata oli vähä, a 
paljo oli i bobulija1, kel ei olt ensikää maata, a perrees 
oli sööjiä; tali taas—kaikiil ei olt mitä tehä kois, vot i 
mäntii ken kuhukii ääritöihe. Katsot, ku kevät tulloo—jo 
ruttiissaa palkkahummaa, ken aluksee matrossiks, ken 
paimeneks, ket taas toisii paikkoihe. Niin i elettii. 

Miul oli kakstoist vootta, ku aloin kävvä kokkipoi-
kanna2 aluksees. Isäl pere oli suur, a maata oli vähä. 
Vot i aettii minnua sluuzimaa — itsellee leipää talveks 
saamaa. Tehä ei mitä, piti männä. Palkkahuin miä Timo-
fei Danilovan aluksee kokiks. Siin aluksees oli veel 
.kolt trenkiä — matrossinna, ja itse peremees — Timofei 
Danilov. Rankka oli sluuzia, kovast rankka, a männä ei 
oo mihe, koist olis aettu takas. Peremees oli paha, 
yhtpäät torui; ku et ehtint mitä tehä, tali ku et tehnyt 
niin kuin piti—torui, a välimittee i hiuksist repi ja ker-
xääjän pojaks narri. 

Toruivat i toiset matrossit, käskivät tekömää sitä, 
mikä ei kuulunt ensikää miulle. Kons jovvuimma Pet-
terii, ni miun piti jäävvä aluksee vahtii, a höö mänivät 
linnaa. 

Kerran sattui olemaa mokoma tapahus. Syksypool 
kessää möö seisoimma aluksenka Laukaan joen suus, 
oottelimma tuulta, jot sais lähteä merelle. Meil oli liivalasti. 

Päivä oli sirkiä, lämmä, puhalsi hiljain pohjatuuli. 
Aluksen seilit, mit olivat nossettu kuivamaa, hiljaa lär-
pättivät ja pläkisivät tuulest. Alus haisoi tervaal. Matros-
sit olivat maal, a peremees oli mänt kottii käymää. Miulle 
oli käsky keittää lounat ja pessä täkki. 

1 Bobuli—maatoin talonpoika. 
2 Kokkipoika — poika, mikä keittää rookaa aluksiis. 
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Pooleks päiväks tuuli kaikkinee sammui. Piti ootella; 
• tuulen muutost. Niin i tulikii. Yli kahen, kolmen tun-

nin alkoi tuulla hiljain perälliin tuuli. Matrossit tulivat 
aluksee. Tuli i itse Timofei Danilovic. 

— No, pojat, nostakaa ankkuri ja kiinnittäkkää seilit,, 
lähemmä matkaa,—saoi hää. 

A barometra näytti, jot leenöö sää. Yks matrossoist i 
sannoo: 

— Timofei Danilovic, emmä mää tänäpään merelle,-
barometran mukkaa sää leenöö. 

— A-a-a, sää! Paha ottakoo teijet ja teijen baromet-
ran,—vingahti peremees,—teille ei muutakii paikka maksa, 
a seilaamaa siis däädää kysy.. . Ziiva ankkuri ylös ja 
seilit kohentakkaa! 

Vaik i tiisimmä, jot hää ono mees äkkiä ja zaad-
noi, kumpa rahan eest vaik tullee mänis, a sannoa en-
nää emmä roohtineet. Kahen matrossin noisivat ankku-
ria nostamaa. Miä veel en olt tavant suuree tuulee, a 
sääst i läätä ei oo mitä. Nyt, ku nossettii ankkuria, kiin-
nitettii seilijä, ni miust tuntui, jot vot, vot, veel vähä 
aikaa i tulloo sää, reppii seilit i meijen ei hoolikaa 
männä merelle. No säätä ei kuulunt, muuta ku tuuli vaa 
suureni i viimäiks vantutkii alkoivat hiljaa vinkua. Miun. 
piti tehä veel viimäin töö ennen merelle mänömistä: 
piti panna bockaa tuima jokivesi (meres vesi ono soo-
lahtava). Miä nossin pankinka veen, panin sen täkille i 
noisin kohentammaa bockaa, a peremees suutuksiis hulk-
kui täkkiä mööt, ei hoomant pankia, kompastui i kaik-
kinee suuttui; tavoitti hiuksist kiin, ei tavant, a miä 
hyppäisin yli bockan, massin takkaa, hää jalal minnua 
proovais, taas ei tavant, i ei muuta ku jalan löi bockaa 
vas. Hää kaikkinee suuttui, mussaks mäni, hyppäis miun 
jäles, tarttui paijast kiin, revitti, alkoi hiuksist reppiä, a 
itse vaa hokkoo: — Nahan kison. . . Nahan kison!. . . 
Duumaisin miä, jot vaivaiseks jättää, a ei, matrossit 
avittivat, lousais pois. Niin möö i läksimmä matkaa. 
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Laukaan joomast mänimmä läpi. Tuuli ain koveni,, 
vantut nyt jo noisivat kovemmast vuhisemmaa, a suurem-
maal tuulen puhalloksel neet ennää evät prosto vuhis- » 
seet, a ulvoivat, kuin ulvoo nälkäin susi pakkaiseel tal-
viööl. Kuunnellees tuulen vuhinaa, vanttuin ulvomist,. 
syämelle tuli rankka, ikävä. Miä olin ennempääkii kaik 
sen kuult, mut vaa en merel. Miä en pölänt mertä, no 
täi kertaa miä tiisin, jot matrossi sanoi totta, vaik pe-

remeehen zaadnosti ei antant jäävvä paikalle, i miä noi-
sin pölkäämää. A kons matrossit ja peremees mänivät 
kajuttii söömää i miä jäin yksiritää täkille pitämää roo-
telia, miun pölkäämiin kasvoi. Miä tahoin joossa kajuttii 
jäles, jättää rulja, jättää kaik, no pölkäsin peremeestä. 

Takanna noisi suur musta pilvi, a ees vaahtois meri. 
Pilvi ain noisi, kasvoi i kiiree kattoi taivaan, peitti päi-
vyen, tuli pimmiämp. Ettäält kuului jyryn isku, toin,, 
kolmas, a ympäriil ei muuta ku meri keehui. Meijen alus 
jooksi sukkelaa, mut jyry likentyi veel kiirempää, lak-
kaamata kolisi ja iski tulta. Miä katsahhin takkaa, a 
seel mikälee musta sukkelaa lensi meren pintaa mööt, 
nosti vettä ja toi parvessaa, i likeni tiitämättömääl voi-
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maal—se oli viihkura. Miä ennää en jaksant pittää roo-
telia, a siin veel viihkura aijaa jäles, pölässyksiis kiljah-
hin: „Viihkura, viihkura tulloo!". 

Jooksivat matrossit, jooksi i peremees; sil aikaa mi-
kälee vuhahti, riuhtais alusta, käänsi yhelle kylelle i taas 
lensi etes ja lennätti mitälee valkiata —se oli meijen 
aluksen seili, mitä nyt viihkura lennätti — viskoi ylös, 
laski veenpinnalle, taas nosti ja taas lennätti, etes, niku 
olis pölännyt jäles aijoa. Samal aikaa alkoi jyrissä meijen 
pään pääl. 

Nyt vast alkoi tavalliin sää, vantut ulvoivat, präkki-
vät ma§§it ja seilipuut, a laine häppiimättömäst viskoi 
itsiää täkille, kasteli inmihissiä i tunkiis roomii. A jyryn 
isku i tärtättämmiin justii ku antoi säälle voimaa. 

Peremees alentunneel ääneel kysyi: „Mitä tapahtui? 
.Mist tämä kaik tuli?" 

A matrossi, Kigoi, kumpa jo ennen lähtöä vasitti 
sääst, vastais: „Tämä kaik ono siun uhkeuest ja zaad-
nostist, Timofei Danilovic". 

Alust alkoi ain kovempaa i kovempaa viskoa. 
Laine kävi jo yli täkin, repi ljuukkija roomilt, nur-

kist jo alkoi lyyvvä roomii vettä. Se ei tiitänt mittää 
hyvvää. Liiva ku saapi märäks, siis jo ennää et jaksa 
voittiissa säänkä. Kigoi, vanhemp matrossi, käski noissa 
pumppumaa vettä, a miulle käski kiinnittää ljuukkija; 
peremees oli ruljas i mittää ei verkkant. 

Voitella sään kera ain tuli rankemp i rankemp, joka 
uus laine löi minnua vassen täkkiä, no miä voittelin 
vassen lainetta, vassen vettä, kiinnitin ljuukkia, a vesi 
ain joka laineest jooksi roomii, kastoi liivaa. Meijen 
alus jo kovempaa uppois vettee, a meri, niku olis kiu-
sant meitä, laittoi vaa uusia ja uusia laineita; laineet 
repivät, särkivät alusta, vaivaisivat inmihissiä. Pittiissä 
tuli rankka, laineet olivat miun särkeneet, i miä väsyin, 
a appia ei olt kelt kyssyä. Jo oli pantu toin pumppu, 
kahel pumpuul ajettii pois vettä. Kovast reistais sää, 
no veel kovemmast voittelivat säätä vastaa matrossit. 
Peremees vaa oli hiljaa, hää kalpianna istui ruljas i ei 
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liitänt mitä tehä, muuta ku katsoi omil poolkoolleil 
silmiil, mitä tapahtuu aluksees ja meres. 

Jyry eteni ja alkoi hiljentyä, kiiree ettäält näkyi 
selkiä taivas. Sää veel vähä aikaa järski i alkoi sammua. 
Pilvet olivat männeet ettäälle i taas vanhaa viisii paistoi 
päivyt. Kaikin olivat väsyneet, jeeli-jeeli nostelivat jal-
koja, a alus oli jäänt kaikkinee armottomaks: yht seiliä 
e olt ensikää, toin oli revitelty, täkil valljahuivat kat-
kiisseet vantut, nooran otsat, yks ljuukki oli auki i seelt 
tuli kova sbbrostin ja märän liivan haiso. Piti taas kaik 
laatia kuntoo: paikata seili, ilata täkki i kiinnittää vantut. 
Se sää risti miun merimeeheks. 

Ku oli kaik pantu kuntoo, siis Kigoi saoi peremeehel-
le: — „No, Timotei Danilovic, möö oman töön teimmä, 
siun töö ono viijä alus Petterii". Timofei Danilovic teki 
ristiä ettee i mäni kajuttii, ei mittää vassant. Duumai-
sin miä, jot antaa hää kiitokset, a miulle ostaa uuvven 
paijan, minen itse revitti, a ei, ei mittää teht, muuta ku 
uuvvestaa alkoi torrua i reppiä. 

Rankka, ai kuin oli rankka niille inmihissiin veren 
joojille tehä töötä, a tehä ei mitä, teit, duumaisit vaa, 
jot ei ajais pois. 

Nyt on ajat toiset, itse oomma isännät. Itse itsiää 
vart teemmä töötä, a emmä Timofei Danilovicoja vart. 
A rankka oli ennen kovast oli rankka.. . 

Miun läkkääjä rapais käel ja Hsäis: — Ei oo i mitä 
läätä, itse töö tiijettä, kuin köyhääl inmihisel ennen piti 
saavva leivän pala. 

N. Laukaalain. 
Kysymykset. 

1. Mont vootta oli kokkipojal? 
2. Kuin elivät hänen vanhemmat? 
3. Miks hänen piti männä kokkipojaks aluksee? 
4. Miltain elo oli aluksees? Kuin otnosihui peremees kok-

kipoikaa? Peeksik hää hänt assiast? Muistakaa mikä oli assia, 
ku peremees löi hänt. 
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5. Mist näkkyy, jot peremees oli zaadnoi? 
6. Mitä teki hänen zaadnosti? 
7. Sanokaa, kuin voittelivat matrossit säänkä? 
8. Tuliko peremees paremmaks sään peräst? 

Upr aine nj a. 
1. Jatkakaa tätä läkkäämystä. Sanokaa, kuin paraikaa 

teijen meelest ellää se entiin kokkipoika. 
2. Sanokaa, mitä läätää joka läkkäämyksen osas. Antakaa 

joka läkkäämyksen osalle omat zaglaviat. 

Konna — reisunikka. 
1. Läkkäämiin soos. 

Eli-oli maailmaas konna-kvaakkija. Istui hää soos i 
pyysi sääsköjä i moskija, a kevväeel hää kovast kvaak-
ki parvees ommiin tuttaviinka. I koko iän hää olis 
elänt hyväst, tiitty, siin tapahoksees, jos hänt ei olis söönt 
aista.1 No tapahtui yks tapahos. 

Kerran hää istui veest pylkähtynneen toplekan oksan 
pääl i hyväeli peeneel heenokkaiseel vihmaal. 

„Ah, miltain tänäpään ono mukava, märkä ilma!" — 
duumais hää. — Kuin ono hyvä assia — ellää maailmaasi* 

Vihma tipsi hänen kirjavaa läikkävää selkää; sen til-
kat jooksivat hänen vatsan i käpäliin al, i se oli ihmeel-
listä, hyvä, niin hyvä, jot hää vähäist ku ei noist 
kvaakkamaa, no, onneks, muisti, jot oli jo syksy, i jot 
syksyyl konnat evät kvaaka — sita vart ono kevät — i jot 
kvaakkijees hää voip hävittää oman konnan arvon. Siks 
hää vaa jäi vait i jatkoi hyväellä. 

Äkkiistää heeno, vilestävä, katkiiva ääni kajahti voz-
duhaas. Ono mokoma seltsi sorsija: kons höö lentäät, 
ni heijen siivet, leikkajees vozduhhaa, vilestellööt — fju-
fju-fju-fju — kuuluu vozduhaas. Täi kertaa sorsat tekivät 
vozduhaas krugan, laskiisivat i istuusivat siihe sammaa 
sooho, mis eli konna. 

1 Aista — lintu. 
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— Krja, krja! — sanoi yks heist,—lentää ono veel 
ettäälle, pittää syyvvä. 

I konna äkkiistää peittiis. Vaik hää i tiisi, jot sorsat 
•evät noise söömää hänt, suurta i paksua kvaakkijaa, no 
aintakkii, hoitiissa ei oo paha, i §uljpahti toplekan alle. 
Odnako, duumais i päätti hää nostaa veest oman kee-
rosilmäpään: hänel oli kovast interesna saavva tiitää, kuhu 
lentäät sorsat. 

— Krja, krja! — sanoi toin sorsa, — jo kylmä tulloo. 
Kiirempää lounaesse! Kiirempää lounaesse! 

I kaik sorsat noisivat kovast krääkkimää, mikä mer-
kitsi hyväksymist. 

— Herrat sorsat, — roohti sannoa konna,— mikä mo-
koma ono lounat, mihe töö lennättä? Kysyn anteeks 
:me§aittamisest. 

I sorsat mänivät ympäär konnaa. Enstää heille tuli meeli 
.syyvvä hänet, no jokain heist duumais, jot konna ono suur 
i ei mää kulkust alas. Siis höö kaikin noisivat kiljumaa: 

— Hyvä on lounaees! Nyt seel ono sooja! Seel ollaa 
mokomat hyvät, soojat soot. Miltaiset matokkaiset ollaa 
seel! Hyvä on lounaees! 

Höö niin kiljuivat, jot melkeen lumpaisivat konnan. 
Jeeli-jeeli hää sai heijet vaikenommaa i kysyi yht heist, 
kumpa näyttiis hänelle paksummaks i tarkemmaks toi-
sist, selvittää hänelle, mikä mokoma ono lounat. I kons 
se läkäis hänelle lounaest, ni konna tuli iloiseks, no 
lopuks taki kysyi, sillää, jot oli varovain.1 

— A onok paljo seel sääskijä i mo§kija? 
— O, kokonaiset pilvet!—vastais sorsa. 
— Kva! — sanoi konna i siin samas kääntiis katso-

maa, eiks oo siin hänen tuttavia, ket voisivat kuulla i 
suutia hänen kvaakkamisen syksyyl. Hää kuinkaa ei voint 
pittiissä, jot ei kvaakattaa vaik yks kerta. 

— Ottakaa minnua kera itseenkä. 
— Se ono miulle ihmettävä assia! — kiljahti sorsa.— 

Kuin möö siun otamma? Siul ei oo siipijä. 

1 Varovain—ostoroznoi . 
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— Kons töö lennättä? — kysyi konna. 
— Kiiree, kiiree! — kiljahtivat sorsat. 
— Krja, krja, krja, krja! Tääl ono kylmä. Lounaessel 

Lounaesse! 
— Antakaa miulle viis minuttia duumata, — sanoi, 

konna, — miä paraikaa tyen takas. Miä, taitaa, duumaan 
minen-ikkee hyvän. 

II. Reisu sorsiil. 

I hää taas oksalt plaksahti vettee, kumman pääl istui, 
mäni muttaa i kaikkinee peittiis sen sissee, jot ääririis-
sat evät me§aittais hänelle ajatella. Viis minuttia mäni, 
sorsat jo kaikkinee laattiisivat lentämää, ku veest liki 
oksaa, minen pääl istui konna, näyttiis hänen pää. Sen 
pään näky oli niin paistava, miltaisee vaa konna ono 
sposobnoi. 

— Miä duumaisin, miä löysin,—sanoi hää, — laa teist 
kahen ottaat nokkii vitsan, a miä otan siint keskipaikast 
kiin. Töö noisetta lentämää, a miä rippumaa. Pittää vaa, 
jot töö että krääkkäis, a miä en kvaakkais, i kaik leenöö 
hyvä. 

Olla vait i kantaa vaik i kerkiätäkii konnaa kolttu-
hatta verstaa — ei kovast oo meelyttävä assia, no hänen 
meeli pani sorsat ihmettelemää, jot höö sopivat yks-
meelisest kantaa hänt. Löysivät hyvän, vahvan vitsan,, 
kahen sorsan ottivat sen nokkii, konna otti keskipaikast 
vitsan suuhu, i koko partti sorsija noisi vozduhaa. Kon-
nalt, suurest korkeuest, kuhu hänt nossettii, pani hen-
gen kiin; krome sitä, sorsat evät lentäneet rovnoist, i. 
riuhtoivat vitsaa. Armotoin kvaakkija häyli vozduhaas, 
niku paperipajatsa, 1 i koko voimast lutisti leukojaa, jot 
ei tokkua pois i ei lankiissa maaha. Odnako, hää oppiis 
ommaa paikkaa i alkoi jo katsoa ympärille. Hänen al 
kiiree jooksivat pellot, niityt, joet i mäet, kumpia, siihe 
saottu, hänen oli kehno katsoa, siks jot, rippujees, hää 

1 Pajatsa — kukla, girkan klounan kostjumaas, kolpakaas> 
häylyviin kässiinkä i jalkoinka. 
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katsoi takkaa i vähä yllää, no koje-mitäkii aintakii näkp. 
i hyväeli, i uhenteli. 

„ Vot kuin miä hy väst duumaisin",-duumais hää itseksee. 
A sorsat lensivät ensimäisen parin jälest i kiittivät 

1 konnaa i kiljuivat. 
— Ihmeelliin tarkka konna ono,—läkäisivät höö. — 

sorsistkii mokomaisia vähä löytyy. 

Hää tarkkaa terppi, jot ei kiittää heitä, no muisti,, 
jot, avajees suun hää tokkuu maaha määrättömän ylläält, 
i hää kovempaa lutisti levvat i lupais terppiä. Niin hää 
rippui kaikin päivää. Kantajat sorsat vaihtuivat lennoos, 
mukavast tarttuivat vitsast i lensivät etes. Se oli strasnoi 
assia: mont kertaa konna vähäist ku ei kvaakkant pelost, 
no piti pittiissä i hää pittiis. Illaal koko artteli piättyi 
mis lee soos. Hoomnikost sorsat konnan kera taas läk-
sivät hodduu. Sorsat lensivät niitettyin peltoin, kellat-
tunnein metsiin i leipäkuhilail täytettyin kylliin päälitsi. 
Seelt kuului inmihissiin ääni i primusloin kolina. Inmi-
hiset katsoivat sorsapartin päälle i, näkijees hänes mitälee 
muudraa, näyttivät käsil sen päälle. I konnaal kovast 
tahtohui lentää likemmälle maata, näyttää itsiää i kuun-
nella, mitä hänest läätää. 
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III. Reisun loppu. 

Toiseel lepoajal hää saoi: 
— Eik sais meil lentää ei niin yllääl: miä pölkään 

tokkua, jos miulle tulloo kehno. 
I hyvät sorsat lupaisivat hänelle lentää allaatsi. Toi-

seel päivää höö lensivät nii allaatsi, jot kuulivat äänet. 
— Katsokaa, katsokaa, — kiljuivat lapset yhes ky-

läs— sorsat konnaa veevät! 
Konna kuuli sen, i hänel syän tykki. 
— Katsokaa, katsokaa,—kiljuivat aikainmihiset toi-

sees kyläs,—vot cuudo! 
„Tiitäätk höö, jot tämän miä duumaisin, a ei sor-

sat?"— duumais kvaakkija. 
— Katsokaa, katsokaa, — kiljuttii kolmannees kyläs,— 

vot mikä cuudo! 1 ken se mokoman hiitroin siuukan 
duumais? 

Siin konna ennää ei jaksant pittiissä i, unohtajes 
kaik varovaisuuen, kiljahti koko voimast: 

— Sen miä, miä! 
Sen kiljumisenka hää lentiis kukkarpalttia alas maaha. 

Sorsat kovast noisivat kiljumaa; yks heist tahtoi lennost 
tavottaa köyhän matkalaisen, no antoi proomahan. Konna 
viskojees kaikkia neljää käpälää, sukkelaa tokkui maaha; 
no niin, ku sorsat lensivät kovast kiiree, ni hää lankiis 
ei- sooraa siihe paikkaa, min pääl kiljahti i mis oli kova 
tee, a paljoa etemmälle, mikä oli hänt vart suur onni, 
siks jot hää slöpsahti roojalätäkköö kylän otsaal. 

Hää kiiree noisi veen päälle i äkkiistää taas alkoi 
kohalt kurkkua kiljua: 

— Se miä! Se miä duumaisin! 
No ympäär hänt kettää ei olt. Äkkinäiseel suljpah-

hokseel pölästynneet paikalliset konnat peittiisivät vettee. 
Kons höö noisivat näyttiimää veest, ni katsoivat ihmet-
telyl uuvven päälle. 

I hää läkäis heille mukavaa istoriaa siint, kuin hää 
koko ikkään duumais i perästkii löysi uuvven spoosoban 
tehä reisuja sorsiin kera; kuin häneJ olivat omat sorsat, 
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kummat kantoivat häntä, kuhu hää vaa tahtoi; kuin hää 
kävi mukavaas lounaees, kus ono niin hyvä, kus ono 
mukavat, soojat soot i paljo moskija i toisia kaikellaisia 
söötäviä sikijäisiä. 

— Miä tulin teille katsomaa kuin töö elättä,—saoi 
hää, — miä leenen teil keväesse saa, kunis evät tye takas 
miun sorsat, kummat miä lasin pois. 

No sorsat ennää konsaa evät tulleet. Höö ajatteli-
vat, jot kvaakkija särkihyis maaha, i kovast zaalettivat 
hänt. 

Kysymykset. 
1. Kuhu puuttui konna-reisumees mesto lounatta? 
2. Miks konnan reisu loppui kehnost? 
3. Mitä konna yhtpäät hoki itsest? Sao konnan sanoil. 
4. Mitä petteli konna omast reisust? 
5. Miltaisia inmihissiä muissuttaa konna? 

Upraznenja. 
Kirjuttakkaa kaik eri ossiin zagolovkat i läätkää plaanun 

mukkaa konnast-reisunikast. 

V. Garsin. 

Sääl. 
Ulvoo meri 
Tormiilmaal, 
kävvät aallot 
Pinnan pääl, 

Kivilootoa, 
Liivalootoa... 
Pohjapoolees 

Ei näy maata, 
Ei näy ilmaa, 
Kivilootoa ei 
Veel: 

Valkiaas vaahoos 
Kaik on ympäär, 
Meri keehuu 
Syksysääl. 

Seel. 
Yks vaa tuuli 
Ympäär vinkuu. 
Päivyen valkiaa 
Ei näy. 
Yks vaa aalto 
Tuuleel noisoo, 
Halliharjain 
Laine käyp. 

P. L. Maksimov. 
2—1219 17 



Upraznenja. 
1. Miltaisiil sanoil avtora näyttää mertä sään aikanna? 
2. Mitä tähentäät sanat: meri keehuu-, hcilliaharjain laine? 
3. Vaihtakaa sanat: keehuu, halliaharjain, toisiil sanoil. 

Kaaska kalast i kalastajast. 
i. 

Eli ennen ukko ja akka 
liki suurta, sinistä merta; 
Elivät vanhaas höö maamajas 
Koltkymment, veel kolt vootta. 
Ukko kallaa pyysi nootaal, 
Akka kedräämyst kedräis vokil. 
Laski ukko siis nootan merree, 
Toi se nootta meren muttaa. 
Viskais toisen kerran hää nootan, 
Meren rohhoa toi se nootta. 
Kolmannen kerran viskais nootan, 
Toi se nootta vaa yhen kalan, 
Vaa ei prostoin, a kultakalan. 
Kultakala hää kysymää noisi. 
Sannoo kala nyt meehen ääneel: 
— Lase siä, vanhus, minnua merree, 
Siulle lunassuksen miä annan, 
Teen miä siulle mitä vaa tahot. 
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Ukko kalasti koltkymment vootta 
Eikä ihmettä mokomaa nähnyt, 
Jot kala läkäjää meehen ääneel. 
Laski merree hää kultakalan, 
Saoi kultakalalle ukko: 
— Jumala siunka, kultakala: 
Lunassust miulle ei oo tarvis; 
Uju, kala, siä sinisee merree, 
Uju siä, meeli kuhu vaa tahtoo. 

II. 

Ukko kottii akalle tuli, 
Suuren ihmeen hää hänelle läkäis: 
„Merest tänäpään kalan sain miä, 
Vaa ei prostoin, a kultakalan, 
Meijen viisii hää juttoa piti 
I kottii — merree takas hää pyrki, 
Suureel hinnaal hää lunnassust pyysi, 
Antant ois hää miulle vaik mitä. 
En miä roohtint lunassust ottaa, 
Ilman kaikitta lasin sen merree." 
Noisi ukkoa torumaa akka: 
„Durakka, meeletöin oot siä, vohma. 
Et siä mahtant lunassust ottaa! 
Siä vaik kaukalon1 olisit kysynt 
Kaukalo vanha on lohki ja märänt." 
Meren rantaa ukko nyt mäni, 
Näkköö: meri laineissaa käypi, 
Kultakallaa hää looksee kutsuu: 
„Mitä ukko, siä miult nyt tahot?" 
Ukko kummarsi kalalle, sannoo: 
„Avita miulle kultain kala 
Akka minnua kovast torruu, 
Rauhaa miulle hää kois ei anna, 
Uutta kaukaloa hää kyssyy, — 

1 Kaukalo — allas. 
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Kaukalo vanha on lohki ja märänt." 
Kala ukolle sannoo neet sanat: 
„Elä murhetsi, kottii vaa hulku 
Uuvven kaukalon annan siulle. 

III. 

Ukko kottii akalle tuli. 
Akal kaukalo tanvaal seisoo. 
Veel kovempaa akka nyt torruu: 
„Durakka siä, meeletöin vohma! 
Siä vet kaukolon kysyit vaa! 
Paljonko polsia siint on meille? 
Kääntii, durakka, kalalle takas, 
Kysy, jot uuvven hää antais koin." 
Meren rantaa ukko taas männöö. 
(Kovemmin meres laineet nyt käivät) 
Kallaa hää looksee kutsumaa noisi. 
Kala taas rantaa ujui ja kyssyy: 
„Mitä ukko, siä miult nyt tahot?" 
Ukko kummarsi kalalle, sannoo: 
„Avita miulle, kultain kala! 
Akka kovemmast minnua torruu, 
Rauhaa akka miulle ei anna; 
Kottia kyssyy, viratoin akka." 
Kala ukolle saoi neet sanat: 
„Elä murhetsi, kottii vaa hulku 
Koin uuvven annan miä siulle." 

IV. 

Ukko kottii akalle tuli, 
Vanhast majast ei jälkiä jäänyt. 
Hänen ees ono uusi pertti: 
Kera valkian kirpicatruban, 
Levviät tammiset veräjät ollaa. 
Akka istuu ikkunan loonna, 
I ukkoa torruu hää, kuin mahtaa: 



„Oi, siä, durakka meeletöin vohma. 
Siä vaa koin kyssyä mahoit! 
Kääntii, durakka, merelle takas 
Sao:—rbbakan naisenna olla en taho 
Tahon miä rovvanna nyt jo ellää." 
Meren rantaa ukko taas mäni. 
(Meres laineet taas kovast käivät) 
Kallaa hää looksee kutsumaa noisi 
Kala taas rantaa ujui ja kyssyy: 
„Mitä siulle miust taas pittää?" 
Ukko kummarsi kalalle, sannoo: 
„Avita miulle, kultain kalal 
Akka kaikkinee hulluks jo männöö, 
Rauhaa akka miulle ei anna 
Ei taho talonpojan naisenna olla, 
Tahtoo hää rovvanna nyt jo ellää." 
Kala ukolle saoi neet sanat: 
„Elä murhetsi, kottii vaa "hulku." 

V. 

Ukko kottii akalle tulloo. 
I mitä ukko kois nyt näkköö? 
Terema1 korkia seel jo seisoo, 
Hänen akka seel turpahiil seisoo, 
Kalleen viitan päällee on pannut 
$ulkkuin sapana pääs on hänel. 
Kallehet helmet kaglaas rippuut. 
Kultasormukset sormiis läikkyyt, * 
Punaiset saappaat jalkaa on veittänt. 
Ympäriil seisoot trengit selvät. 
Trenkijä viratoin akka peeksää, 
Trenkijä akka tukistaa, reppii. 
Ukko akalle sannoo neet sanat: 
„Теге, siä — hovinherran rovval 
Onok siun tahto nyt viimäin täyttynt?" 
Hänelle akka vaa mörähti vastaa... 

1 Terema — niin kutsuttii ennen rikast kottia (hovvia). 
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Tallii sluuzimaa lähetti ukon. 
Männöö jo viikko, männöö i töine, 
Akka kaikkinee vohmaiseks tuli, 
Ukkoa taas hää kalalle laittaa: 
„Kalalle kumarra, tolkutoin ukko: 
Rovvanna ennää en taho olla, 
Kunikaan naisenna olla miä tahon." 
Pölästyi ukko ja kysymää noisi. 
„Jok siä akka oot vohmaks männyt? 
Vet et läätä, harkata tunna, 
Koko riikin siä nagrattaa mahat." 
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Siis veel kovemmast vihastui akka, 
Korvalle ukkoa kovast hää antoi — 
„Kuin siä roohit näin vassata miulle 
Miulle, rovvalle suuren hovin? 
Saotaa siulle, kalalle hulku, 
Jos et mää, ni väkisen viijää." 
Ukko rantaa taas kalalle männöö. 
(Mäni mussaks jo siniin meri) 
Kallaa hää kutsumaa itsellee noisi. 
Kala rantaa taas ujui ja kysyi: 
„Mitä siulle miust taas pittää?" 
Ukko kummarsi kalalle, sannoo: 
„Avita miulle, kultain kala! 
Akka kois taas bunttaa jo pittää, 
Ei hää taho rovvanna olla — 
Kunikaan naisikoks päässä tahtoo." 
Kala ukolle saoi neet sanat: 
„Elä siä murhetsi, hyvä ukko, 
Kottii akan looks siä nyt hulku. 
Tulkoo siun akka kunikaan naiseksi" 

VI. 

Ukko rannast taas kottii tulloo, 
1 mitä kois nyt ukko näkköö? 
Hänen ees on kunikaan dvortsa. 
Dvortsast ommaa akkaa hää näkköö 
Kannen takkaan seel akka istuu, 
Sluuziit hänelle suuret herrat. 
Kallista viinaa akka maistaa, 
Makkiaa präänikkää akka sööpi. 
Vihaiset vahit ympäriil seisoot, 
Hartioil heil ollaa pität kerveet. 
Ukko ku näki, pölästyi kovast, 
Kummarsi akalle maaha saa hää, 
Saoi: „Теге, kunikaan rovva! 
Joko oot nyt tyytyväin viimäin?" 
Hänen päällee akka ei katso, 



aijaa ukkoa pois hää käsköö. 
Jooksivat siihe kaik suuret herrat, 
Ukon nisast pois toukkaisivat. 
Oven looks kaik jooksivat vahit, 
ukon leikata kerveil tahtoit. 
Väki nagramaa ukkoa noisi: 
„Vohma siä oot, niin siulle i pittää! 
Tämä oppinna olkoon nyt siulle: 
Elä mättii, kuhu ei kutsuta!" 
Viikko jo mäni, männöö i toin, 
akka kaikkinee viratoin on jo. 
Ukkoa taas hää kutsumaa laittaa. 
Lövvettii ukko, akalle tootii. 
Akka ukolle taas i sannoo: 
„Mää siä kalalle kummarra kallaa: 
Kunikaan rovvanna taho en olla. 
Tahon olla miä emäntä meren. 
Tahon ellää miä okeanas. 
Kultakala jot miulle sluuziis, 
Käskyläisennä miulle ain olis." 
Ukko vastaa ei sannoa roohi. 
Meren rantaa hää kiiree männöö.. 
Näkköö: tormi on merel suuri 
Suuttuneenna seel aallot kävvää, 
Virattomanna meri mörnää. 
Alkoi nyt kallaa kutsua ukko. 
Rantaa ujui kala i kyssyy: 
„Mitä siulle, ukko, on tarvis?" 
Ukko kummarsi kalalle, sannoo: 
„Avita miulle, nyt kallis kala! 
Mitä akanka tehä, en tiije, 
Kunikaan rovvanna olla ei taho, 
Tahtoo olla hää emäntä meren, 
Ellää okeanas i meres, 
Jot siä sluuzisit hänelle itse, 
Hänelle käskyläisennä olisit." 
Kala ei ukolle vassant mittää, 
Vees hiljaa vaa häylytti häntää, 



I ujui syvvää, sinisee merree. 
Kavvan ootteli ukko kallaa, 
Kavvan ootteli — kottii läksi. 
Katsoo: seel seisoo vanha maamaja, • 
Majan kynnykseel akka istuu, 
Hänen ees ono lohkinain allas. 

A. S. Puskin 

Kysymykset. 
1. Mitä tahtoi akka kultakalalt kerta-kerralt? 
2. Kuin piti akka itsiää talonpoikanna, hovin rovvanna 

i viimäiks kunikaan naisenna? Kuin hää käyttäytyi ukonka, 
i toisiinka? 

3. Kuin katsoi ukko akan trebuittamisia? 
4. Miks kala keeltiis akan viimäisest kysymyksest? 
5. Miks tätä kutsutaa kaasaks? 

Upraznenja. 
1. Lukekaa kaaska osittee i antakaa joka osalle zaglavia^ 
2. Lukekaa kaaska roolittee. 

Speili ja marakatti. 
(Basnja) 

Marakatti, ku itsiää §peilist nähä voi, 
Hää hiljaa karhua kylkee löi. 
„Katso, mi kumma seel ono?" 
Hää hiljaa karhulle saoi. 
„Mikä näkö seel olla vois? — 
Mit renkaat on sil silmilöis? 
Miä häppiäst hirtee männä voisin 
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Ku hänt hot vähä muissuttaisin. 
No assia ono i toin, miä totta sannoa voin: 
Miun kuumist — viis-—kuus näin ilkijää on. 
Miä heit sormiin mukkaa lukkia voin." 
— „Mitä kuumia lukkia — turhaa ahnastaa, 
Paremp itseen päälle on katsahtaa." — 
Hänelle karhu saoi. 
No karhun nevvo turhaks jäi. 

/. A. Krblov. 
Kysymykset. 

1. Ket täs basnjaas läkäjäät? 
2. Mitä nagraa marakatti? Ketä hää tosiassiaas nagraa? 
3. Mitä nevvoi hänelle karhu? Vassatkaa basnjan sanoil. 
4. Miltaisille inmihisille kuuluut karhun sanat? 

Susi i kurki. 
(Basnja). 

Ken ei tiije, jot suet ollaa sitkiät, 
Vet susi sööjees 
Sööp i luutkii pität. 
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Mut kerran yhelle heist tuli hätä: 
Ei saa ääntää, 
Eikä päätä kääntää, 
Surm on siin, vaik jalat venuta. 
Onneks oli kurki liki. 
Susi pääl i hännääl viippii, looksee pyytää. 
I kyssyy; „Ku vaa voit. ni avita?" 
Kurki oman nokan kaglaa saa 
Suelle suuhu pisti, vaik hommaa 
Olikii nyt, mut luun hää tempais vaa, 
I tahtoi saavva vaivast palkan. 
„Siä nagrat!" mörähti täs zveeri paha. 
„Siulle maksu tööst, siä kiittämätöin, 
Veelkö katsot paikkaa vähäks, jot tuhman 
pään ja nokan terveennä miun suust veit pois? 
Määk matkaa nyt ja meelees piä, 
Jot vastaa toisen kerran vaa et puuttuis siä. 

/. A. Krblov. 
Kysymykset. 

1. Mitä tapahtui suen kera? Miks hänelle jäi luu kulkkuu? 
2. Mitä hänelle teki kurki? 
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3. Kuin maksoi susi hänelle palkan? Vassatkaa basnjan 
sanoil. 

4. Miltaisia inmihissiä pittää arvata suen eest? 
5. Miks susi enemmän, ku toin zveeri, kelpajaa kuvattammaa 

mokompia inmihissiä. 

Kastanka. 
1. Kehno käytös. 

Noor ruskia koira — taksan1 ja dvornjazkan sekoi-
tusta,— kumpa kovast näönkä voittiis reppoo, joonitteli 
etes takas trotuaraa mööt i rauhattomast katseli kahtee 
poolee. Välimittee hää seisattui i, itkijees, nostajees to 
yhtä jäätynyttä käpälää, to toista, tahtoi antaa itsellee 
otcotan: kuin se voi tapahtua, jot hää öksyi? 

Hää hyväst muisti, kuin hää veetti päivän i kuin hää 
peräst puuttui tälle vastumaiselle trotuaralle. 

Päivä alkui siint, jot hänen peremees, stoljari Luka 
Aleksandrbc, pani hatun päähä, otti kainalon alle punai-
see rättii -käärityn minenlee riissan i kiljahti: 

— Kastanka, määmmä! 
Taksan i dvornijazkan sekasukkuin, kuullees oman 

nimen, tuli verstakan2 alt pois, kus hää lastuin pääl 
makais, makkiast venuttais i läksi jooksemaa peremeehen 
jäles. Luka Aleksandrbcan zakazcikat elivät maailman 
ettääl, niin jot, ennen kuin joutua jokaiselle heist, stol-
jarin piti mont kertaa kävvä traktiraas i vahvistua. 
Kastanka muisti, jot hää piti itsiää teetä mööt kovast 
kehnost. Hyväst meelest, jot hänt otettii hulkkumaa, 
hää hyppi, hyppi haukkumaa heposrautateen3 vagonoja, 
jooksenteli tanvais i aeli koirija. Stoljari se i assiakkii, 
ku hävitteli hänen silmiin eest, mont kertaa seisattui 

1 Taksa—mokoma koiransuku, pitkä ruume, jalat lyhhyet' 
koveriin käpäliinkä. 

2 Verstakka — lauta (kans) stoljarnoita töötä vart. 
3 Heposrautatee — linnan rautatee, mis vagonat liikkuut 

hepoisen veitool. 
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i kiljui hänen päälle. Kerta daaze otti hänen revon kor-
van kulakkaa, repi i saoi veenost: 

— Jot . . . s iä . . . tau. . . kii. . . jäisit, haleri! 
Luka AleksandrbC ku oli käynyt zakascikoil, mäni 

minutiks sisarelle, kummaal joi i söi; sisarelt mäni tutta-
valle perepletcikalle1, perepletcikalt traktiraa, traktirast 
kuumalle ine. 
Yhel sanal sannoa, kons Ka§tanka puuttui vastumaiselle 
trotuaralle, ni oli jo hämärä. 

Ka§tanka noisi nuuhkimaa trotuaraa, loottajees sen 
päälle, jot löytää peremeehen hänen jälkiin haisua mööt, 
no ennempää kenlee oli mänt uusiis rezinkakalo§siis, 
i nyt kaik heenot haisut sekoittuivat kovan kaucukan 
haisunka, niin jot mittää ei voinut saavva tolkkua. 

Ka^tanka joonitteli etes takas i ei löytänt peremeest, 
a sil aikaa ain tuli pimmiämp. Kummaaskii poolees uulit-
saa syttyivät fonarit, i kuttiin ikkunoist kera näyttiisivät 
valkiat. Satoi sorriata pöyhkiää lunta i kraaskais valkiata 
mostovoita, hepoisiin selkijä, izvoscikkoin hattuja, i min 
enemmän tuli mussemmaks vozduha, sen valkiammaks 
näyttiisivät predmetat. 

Kons tuli jo kaikkinee pimmiä, Ka§tankan otti pelko. 
Hää loottiis miltaisen leenöökii koin oven ettee i alkoi 
kovast itkiä. Luka Aleksandrbcan kokopäiväin reisu 
väsytti Kastankan, korvat i käpälät jäätyivät, i sen päälle 
hää oli veel kovast nähssää. Koko päivääs hää söi kaks 
kertaa: perepletcikalt söi vähäin kleisteriä i yhest trakti-
rast löysi kolbassin nahan, — vot i kaik. Jos ku hää olis 
olt vaa inmihiin, ni siis taitaa olis duumant: 

„Ei, näin ellää ei voi! Pittää ampua itseen!" 

II. Tainstvennoi tuttava. 

No hää mistää ei duumant, i ain vaa itki. Kons 
pehmiä, pöyhkiä lumi peitti hänen selän i pään i hää 
väsyneennä alkoi torkkua, äkkiistää koin ovi plaksahti, 

1 Perepletcikka — ken tekkoo kirjan kansija (kattoja). 
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noisi piiskimää i löi hänt kylkee. Hää hyppäis. Aukinai-
sest ovest tuli miltainlee inmihiin. Ni ku Ka§tanka ei 
voint, jot ei vingahtaa i ei puuttua hänen jalkoin alle, 

to hää ei voint olla katsahta-
m a * a Ka§tankan päälle. Hää 

--- painuttais hänen looks i 
kysyi: 

— Koira, kust siä? Miä 
sinnua löin? Oh, armotoin, 
armotoin! No, elä suutu, elä 
suutu.. . Väärä oon. 

Kastanka katsahti kulmii 
kleittyneen lumen läpi vas-
tumaisen päälle i näki it-
seen ees matalan i paksun 
meehen, paksuin britvattuin 
poskiinka, ^Iindraas1 i §uu-

Щ Ш ^ ' У Ш baas2, rinta haijallaa. 
Щ В * » ^ r l — Mitä siis siä vingut?— 

Щ jatkoi hää, pyyhkijees sor-
meel koiran seläst lunta.— 

Mis ono siun peremees? Vissinkii siä hävisit? Ah, armo-
toin koira! Mitä siis möö noisemma tekömää? 

Kastanka löysi vastumaisen äänest soojan, syämellisen 
nootan3, kaali hänen kättä i veel halliampaa alkoi vin-
kua. 

— A siä oot hyvä, nagrattava! — saoi vastumain.— 
Kaikkinee niku repo! No, mitä siis, tehä ei mitä, määmmä 
miunka. Voip olla, jot siä i kelpaat mihe ikkee... No, 
fjutj! 

Hää §moksahutti huuliil i teki käel merkin, mikä voi 
tähentää vaa yht: „Määmmä!" Kastanka inäni. 

Ei enemp ku yli poolen tunnin hää istui suuren, 
valkian komnatin maas i, vääntänt pään kylkee, katsoi 
suvattavast vastumaisen päälle, kumpa istui lavvan tak-

1 Cilindra — korkia ymmerkäin §lääppi. 
2 §uuba — pövvy, — talvivaate elokkain nahoist. 
3 Nootta — muzbkan ääni. 
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kaan i söi. Hää söi i viskoi koiralle tykkyja... Enstää 
hää antoi Kastankalle leipää i rohoisen sbbran kooren, 
siis palan lihhaa, piiraan palan, kanan luita, a hää nälis-
sää söi kaik niin kiiree, jot ei ehtint saavva tolkkua 
maust. I min enemmän hää söi, sen enemmän tunsi nälkää. 

— Odnako, kehnost sinnua sööttäät peremeehet! — 
läkkäis vastumain, katsojees, kuin zaadnoist hää luikki 
alas närimättömät palat. — I kuin siä oot laiha! Luut ja 
nahka... 

Kastanka söi paljo, no ei saant vatsaa täyn, muuta 
ku vaa humaltui söömisest. Peräst lounaen hää venuttais 
keskikomnatin maaha, venutti jalat i, tuntijees koko 
ruumees mukavan väsymyksen alkoi häylytellä häntää. 
Kunis hänen uus peremees, loottiissut kreslaa, poltti 
sigaraa,, hää häylytteli häntää i reknais kysymystä: kus 
ono paremp,—vastumaiseel vai stoljariil? Vastumaiseel 
ono köyhäst korjattu tupa i ei oo lusti: krome kres-
lastoolija, divanaa, lamppia i kovroja1 hänel mittäa ei ooy 
i komnatti näyttiijää tyhjäks; stoljariil taas komnatti ono 
täpisen täyn riistoja: hänel ono lauta, verstakka, koko 
lastuja, rubankat, tameskat, häkki cizanka, lohanka... 
Vastumaiseel ei haiso' milkää, stoljariil taas komnatiis ain 
ono tomakka i mailman hyväst haisoo klejal, laakaal 
i lastuil. Sen peräst vastumaisel ono yks hyvä pooli: hää 
antaa paljo syyvvä, i, pittää antaa hänelle kunnia, kons 
Kastanka istui lavvan loonna i hyväisest katsoi hänen 
päälle, hää kertaakaa ei löönt Kastankaa, ei särkent jal-
koja maaha i kertaakaa ei kiljahtant: „Mää-äpois, otus!" 

Uus peremees, ku oli polttant sigaran, mäni pois, 
yli minutin tuli takas i käes piti pikkaraista matrassia. 

— Hei, siä koira, tye tänne! — saoi hää, laatijees 
matrassia nurkkaa divanan looks. — Nois makkaamaa tähä! 

Kastanka alkoi nukkua. Hänen meelees noisivat joonit-
telemaa koirat; jooksi, tähä saotuks, i karvakas vanha 
puudeli2, kumpaa hää näki tanäpään uulitsalt, valkia 

1 Kovra—käel tali ma§inaal kuottu neljänurkkain kuvikko 
kangas, peetää maas i seiniil. 

2 Puudeli — koiraporoda. 
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prikku silmääs i klocka villaa ympäär nennää. Stoljarin 
poika, Fedja, dolotta käes, noisi ajamaa puudelia jäles, 
peräst itsekii äkkiistää kattiis pitäl paksuul villaal, vesse-
läst alkoi haukkua i joutui liki Kastankaa. Ka§tankaihää 
hyväisest nuuhkivat toin toiseen nenät i jooksivat uulit-
salle... 

III. Uus, mukava tuttahos. 

Kons Kastanka havahtui yllää, oli jo kaikkinee valkia, 
i uulitsalt kuului ääni, miltain voip olla vaa päivääl. 
Komnatiis ei olt ei nii henkiä. Kastanka venuttais, hai-
kutti i suutuksiis, ikäväst mäni ympäär perttiä. Hää 
nuuhki nurkat i meebelin, katsahti esiperttii i ei löytänt 
mittää mukavaa. Krome sitä ovvia, mikä vei esiperttii, oli 
veel yks ovi. Kastanka duumais vähäin, mäni, kraappi 
kummaalkii käpälääl ovvee, avais sen i mäni toisee kom-
nattii. Täs rovotiil, kattiissut odejalal, makais zakazcikka, 
kummaas hää äkkiistää tunsi eglisen vastumaisen. 

— Rrrr.. . — alkoi vorcia hää, no ku jouhtui meelee 
egliin lounat, alkoi häylyttää häntää i noisi nuuhkimaa. 

Hää nuuhki vastumaisen vaatteet i saappaat i löysi, 
jot neet haisoot hepoiseel. Makuhooneest vei kuhulee 
veel yks ovi, kera pantu kiin. Kastanka kraappi sitä 
ovvia, loottiis rinnaal ovvee, avais auki i äkkiistää sai 
tolkun muudrast, podozritelnoist haisust. Kastanka tun-
nusti, jot assiat ollaa kehnost, alkoi yrnää i katsella, 
mäni peenee roojikkain §paleriinka komnattii i pölässyk-
siis antiis takas. Hää näki mitälee oottelematoint, stras-
noit. Painanut maaha kaglan i pään, §iiristännyt siivet 
i §ipijees, hänen päälle tuli harmaa hanhi. Vähä etem-
määl hänest, äärees, makais matrassin pääl valkia kissa. 
Näkijees Kartankaa, hää hyppäis yllää, käänsi selän kove-
raa, painoi hännän, siiristi karvat i kera noisi §ipisem-
mää. Koira pölästyi kovin, no ei tahtont näyttää om-
maa pelkoa, alkoi kovast haukkua i hyppäis kissan 
looks... Kissa veel kovempaa käänsi lookkaa selän, sipisi 
i löi Kartankaa käpälääl vassen päätä. Kastanka hyppäis 
etemmälle, istuis kaikille neljälle käpälälle, i venuttajes 

32 



kissan poolee nennää, alkoi koval vinkuvaal ääneel hauk-
kua; sil aikaa takant tuli hanhi i kippiäst nokkais hänt 
selkää. Kastanka noisi seisomaa i hyppäis hanhen päälle. 

— Se mikä mokoma? — kuului kova paha ääni, 
i komnattii tuli vastumain halatiis i sigara hampais. 

— Mitä tämä tähentää? Paikallee! 
Hää mäni kissan looks, löi solkuul hänen painettua 

selkää mööt i saoi; 
— Fedor Timofeica, mitä tämä tähentää? Tappelun 

nossitta? Ah siä, vanha kanalja! Nois lezimää! 
1, kääntiissyt hanhen poolee, hää kiljahti: 
— Ivan Ivanbc, paikallee! 
Kissa uskollisest venuttais podu^kan päälle i pani kiin 

silmät. Suutijees hänen näön ja uussiin mukkaa, hää itse 
ei ollut tyytyväin, miks suuttui i noisi tappelommaa. 
Kastanka pahois meeliis alkoi vinkua, a hanhi venutti 
kaglan i noisi mistlee kiiree, ahnaast i selvää läkkäämää, 
no vaa ensikää ei saant tolkkua, mist. 

— Hyvä, hyvä!—saoi peremees, haikottajes.— 
—Pittää ellää sopuisest i druznoist. —Hää silotti 
Kastankaa i jatkoi: — A sia, ruskia, elä pölkää.. . , 
tämä ono hyvä väki, evät obizoita. Oottelek, kuin möö 
noisemma siis sinnua kutsumaa? Ilman nimmiä ei saa, veli! 

Vastumain duumais vähäin i saoi: 
— Vot mitä... Siä leenet — Täti.. . . Saat tolk-

kua? Täti! 
I, hokijees mont kertaa sannaa „Täti", mäni pois. 
Kastanka istuis i noisi katselommaa. Kissa liikkumata 

istui matrassiil i teki näön, jot makajaa. Hanhi, venutel-
lees kaglaa i topsijees paikaal, jatkoi mistlee kovast i 
kiiree läätä. Taitaa tämä oli kovast tarkka hanhi; peräst joka 
pitän juton hää joka kerta ihmetellees mäni takapperin 
i teki näön, jot muka hyväellöö ommaa juttoa... Kastanka 
kuunteli hänt i vastais „гит", i alkoi nuuhkia nurkkija. 
Yhes nurkaas seisoi kaukalo, kummast hää näki turvon-
neita herneitä i liottunneita leivänkovasia. Hää proovais 
herneitä — ei oo makuisa, proovais kovasia—alkoi 
syyvvä. 
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Hanhi yhtää ei suuttunt, jot vastumain koira sööp 
hänen rookaa, a, päinvastaa, noisi läkkäämää veel 
kiirempää i, jot näyttää oma usko, itse mäni kaukalon 
looks i söi monikkaan herneen. 

IV. „Kummia seeglaas". 

Vähän ajan peräst taas tuli vastumain i toi miltaisen-
leenöökii muudran riissan, niku veräjän, vennäen П buk-
van plaania. Senen puisen, kehnost tehtyn П-nristipuun 

pääl rippui kello i oli siottu pistoletta; kellon keelest i 
pistoletan kurokast rippuivat paglat. Vastumain pani 
Fl-n keskikomnatin maaha i kavvaa mitälee ava i s j 
taas sitoi, siis katsahti hanhen päälle i saoi: 

— Ivan Ivanbc, olkaa hyvä! 
Hanhi mäni hänen looks i jäi oottelommaa. 
— Nu-s, — saoi vastumain,—alamma alust. Ensi-

mäiseks kumarra! Ziiva! 
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Ivan Ivanbc venutti kaglan, alkoi viippiä joka poolee 
i teki harkkomuksen etes. 

— Niin, molotsa!. . . Nyt koole! 
Hanhi noisi selailee i nosti käpälät ylös. Vastumain 

teki veel monikkaisen sarnallaisen fokusan, siis äkkiis-
tää otti itsiää pääst 'kiin, teki pölästynneen nöän i kil-
jahti: 

— Karani! Palo! Palamma! 
Ivan Ivanbc jooksi П-еп looks, otti paglan nokkaa i 

alkoi lyyvvä kelloa. 
Vastumain jäi kovast tyytäväiseks. Hää silotti hanhia 

kaglaa mööt i saoi: 
—-Molotsa, Ivan Ivanbc! Nyt duumaa itseksee, jot 

siä oot juvelira1 i torguitat kullaal i brilliantoil2. Ajattele 
itseksee, jot siä tyet itseel magazinnaa i tappaat seel 
varkaita. Kuin siä tekkiisit siin tapahokses? 

Hanhi otti nokkaa toisen paglan i riuhtais, minen peräst 
äkkiistää kajahti ampumiin. Ka^tankalle kovast näyttiis 
kellon loomiin, a ampumisest hää tuli kaikkinee hyvvää 
meelee, niin jot alkoi joonitella ympäär П-etä i hauk-
kua. 

— Täti, paikallee. — kiljahti vastumain, — Oo vaiti 
Ivan Ivanbcan töö ei loppunt ampumisee. Koko 

tunnin vastumain aeli hänt ympäär itsiää i plaiski roo-
saa!. Hanhen piti hyppiä yli barjeran, läpi varon, noissa 
pystyy, se merkitsi, jot piti noissa istumaa hännän päälle 
ja raputtaa käpäliil. Kastanka ei laskent silmijä Ivan 
Ivanbcan päält, hyväst meelest ulvoi i mont kertaa 
pyrki joonittelemaa helliän haukkumisen kera hänen 
jäles. 

Oppimiin loppui sil, jot vastumain pyyhki lobalt 
hien i mäni pois. 

Fedor Timofeica niipastui, noisi matrassin päälle lezi-
mää i pani silmät kiin. 

Ivan Ivanbc läksi kaukalon looks. 
1 Juvelira—inmihiin, kumpa tekkoo riistoja kalleist 

metalloist. 
2 Brilliantta — kallis kivi. 
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Nähnyt paljo uusija assioja, Ka§tankaal päivä mäni 
näkemätä, a illaal hää oman matrassinka oli veety 
komnattii roojokkain spaleriinka i makais öön Fedor 
Timofeican i hanhenka. 

V. Talantti! Talantti! 
Mäni kuu. 
Kastanka jo oppiis siihe, jot hänt joka ilta söötettii 

makuisaal lounaeel i kutsuttii Tätiks. Oppiis hää vastu-
maiselle i ommii uusii elokkaihe. Elämä alkoi männä, 
niku voita mööt. 

Kaik päivät alkuivat yhel viisii. Ivan Ivanbcä havah-
tui tavallisest ensimäiseks, äkkiistää mäni Tätin tali kissan 
looks, painoi kaglan i alkoi mitälee kovast läätä, no 
vanhaa viisii hänest ei saant tolkkua, mitä. Ensimäisist 
päivist Kastanka duumais, jot hää läkäjää paljo siks, jot 
ono kovast tarkka, no mäni vähä aikaa i hää hävitti kaik 
kunnian hänt vas: kons hanhi tuli hänen looks ommiin 
pitkiin juttoinka, hää ennää ei häylyttänt häntää, a käyt-
täytyi hänenkä, niku bolttunanka, kumpa ei anna kellee 
maata i ilman kaikkija geremonioja vastais hänelle „rrrr"... 

Fedor Timofeic oli toist sorttia herra. Hää havahtu-
jes yllää ei antant miltaistkaa ääntä, ei liikkunt i silmiää-
kää ei avant auki. Hää hyväl meeleel ensikää ei havah-
tujais, siks jot, kuin näkyi, hää ei suvant elämää. Hänt 
mikkää ei hyvittänt, kaikkee hää otnosihui vjaaloist i 
hoolimattomast, mittää ei sallint, i ku söi ommaa ma-
kuista lounatta, furkki. 

Oppimiin i lounat tekivät päivät vesseläks, a illat 
mänivat ikävämmäst. 

Illoittee tavallisest peremees kuhulee kävi i vei it-
seenkä parvees hanhen i kissan. Yksintää jäänyt Täti vis-
kais itseen matrassin päälle pitäks i alkoi ikävöijä. Ikä-
vöimiin tuli hänelle kuinlee näkymätä i vähäkerraas, niku 
hämärikkö komnattii. Alkoi se siint, jot koiralt hävis halu 
haukkua, syyvvä, joonitella komnattija mööt i katsella; 
a siis hänen meelee tulivat mitlee kaks tummaa figuraa — 
— vai leenööt neet koirat, vai inmihiset—tuntemattomiin, 
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no hyvviin, lustiin liitsoinka; neet kons ilmahtuivat, ni 
Täti ain häylytti häntää, i hänest tuntui, jot hää heitä 
konslee näki i suvais. . . A nukkujees, hää joka kerta 
tunsi, jot niist figuroist tulloo klejan, lastuin i laakan 
haiso. 

Kons hää kaikkinee tottui uuvven elämänkä i laihast 
luukkaast koirast muuttui söötetyks, harituks koiraks, 
kerta oppimisen eel peremees silotti häntä i saoi: 

—Aika ono siulle, Täti, assiast ottaa kiin. Ohto 
ono joonitella! Miä tahon siust tehä artistan... Siä tahot 
olla artistanna? 

I hää alkoi hänt opettaa kaikellaiselle tiijolle. Ensi-
mäiseel urokaal hää oppiis seisomaa 1 hulkkumaa taka-
käpäliil, mikä hänest maailman kovast näyttiis. 

Toiseel urokkaa hänen piti hyppiä takumaisiil käpäliil 
i tavoittaa sukuria, kumpaa korkiaal hänen pään pääl 
piti opettaja. Siis toisiil urokoil hää tantsi, joonitteli 
ympäär opettaijaa, ulvoi soiton mukkaa, löi kelloa, am-
pui, a yli kuun jo hyväst voi vaihtaa Fedor Timofeican. 
Oppiis hää suureel tahol i oli tyytyväin ommii uspehoihe; 
jöonittelemiin nooraas keeli venutuksiis, hyppimiin läpi 
varon i ratsastammiin vanhan Fedor Timofeican seläs 
antoivat hänelle paljo meelityst. Joka hyväst onnistun-
neen fokusan hää saattoi helliääl, meelen mukaiseel hauk-
kumist , a opettaja hyväeli i heeroi kässijä. 

— Talantti! Talantti! — hoki hää. —Tavalliin talantti! 
Siulle leenöö hyvä uspeha! 

I Täti niin tottui sannaa „Talantti", jot joka kerraal, 
kons peremees saoi sen sanan, hyppi i katseli ympärille, 
justii ku se olis olt hänen nimi. 

VI. Onnistumatoin debjutta.1 

Yks kerta illaal peremees tuli komnattii roojakkain 
§paleriinka, i, heerojees kässijä, saoi: 

— Nu-s... 
1 Deejutta — artistan eesimäin näyttelömmiin 
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Mitälee hää tahtoi veel sannoa, no ei sanont i mäni 
pois. Täti urokkoin aikaan hyväst oli oppiissut tiitämää 
hänen näön, arvais, jot hää ei olt rauhalliin, murhetsi 
i näytti olla suutuksiis. Vähän ajan peräst hää tuli takas 
i saoi: 

-—Tänäpään miä otan kera Tätin i Fador Timo-
feican. Siä, Täti, vaihat tänäpään koolleen Ivan Ivanbcan. 
Piru tiis mikä! Mittää ei |00 valmis, ei oo opittu, repe-
titsiaa1 oli vähä. Häppiä leenöö! 

Sen jälkee taas mäni pois i yli minutin tuli suubaas 
i glindraas. Mäni kissan looks, otti hänt etukäpälist, 
nosti i peitti povvee §uuban alle. Fedor Timofeic näytti 
olla ratihallisenna i ei avant silmijääkää auki. Hänel, 
taitaa, oli ihan sama assia: lezziä vai olla nossetunna 
jaloist, maata matrassin pääl tali olla peremeehen povvees, 
§uuban al. . . 

— Täti, määmmä! — saoi peremees. 
Täti ei saant mittää tolkkua i läksi hänenkä jäles. 

Yli minutin hää jo istui saaniis peremeehen jalkoin loon-
na i kuunteli, kuin hää väris kylmäst i, rauhattomues, 
pöpisi: 

— Häppiä leenöö! 
Saanit piättyivät liki suurta muudraa kottia, niku 

laatkan plaania. Senen koin pitkää podjezdaa, kolmen 
klasiovenka, vaalasti djuuzina kirkkaita fonarija. Ovet 
helisemisel avahuivat i, niku suut, luikkaisivat inmihissiä, 
kummat häylyivät podjezdan loonna. Inmihissiä oli paljo, 
tihtii podjezdan looks jooksivat hepoiset, no koiria ei 
näkynt. 

Peremees otti Tätin kässiin päälle i pisti povvee, suu-
ban alle, kus oli Fedor Timofeic. Seel oli pimmiä i 
dusno, no oli sooja. 

Vähäks ajaks syttyivät kaks tummaa, rohoist val-
kiata — se avais auki silmät kissa, kumpa pölästyi 
kylmijä karskioja naapurin käpäliä. Täti kaali hänelt 
karvaa, tahtojees istuussa kuin voip paremmast, rau-

1 Repetitsia—näyttäjiin valmistautumiin spektalii. 
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hattomast alkoi liikutella itsiää, määli kissan ommiin 
kylmiin käpäliin alle i petoksiis venutti §uuban alt pään, 
no siin samas suutuksiis alkoi vorcia i peittiis suuban 
alle. Hänelle näyttiis, jot hää näki suurta, kehnost vaa-
lassettua, täyn cuudija komnattia;. re§otkoin i peregorod-
koin takkant, kummat venuivat komnätin kumpaakii 
äärtä mööt, katsoivat kamelat liitsat: hepoisen, sarvik-
kaat, pitkäkorvaiset, i mikälee yks pitkä liitsa hännänkä 
mesto nennää i kahen pitän närityn luunka, kummat 
rippuivat suust. 

Kissa sammuneel ääneel noisi njaukumaa Tätin käpä-
liin al, no sil aikaa avahuis suuba i peremees saoi „hop!" 
i Fedor Timofeic Tätinkä hyppäisivät maaha. 

Höö olivat jo komnatiis harmain lautaseiniinkä; täs, 
kroome peent lautaa speilinkä, taburetkaa i §iskoja, ri-
pussettuja nurkkija mööt, ei ollut mittää muuta meebe-
liä. Fedor Timofeic otti keelenkä kaali oman Tätin kä-
päliil määlityn §uuban, mäni taburetkan alle i noisi mak-
kaamaa. Peremees ain veel hätäeli i, heerojees käsijä, 
noisi riisumaa... Hää riisui niin, kuin tavallisest riisui 
kois, kons laattihuis makkaamaa oman baikovoin kate-
vaatteen alle, se merkitsöö, jot hää otti kaik, krome 
alusvaatteita, siis istuis taburetalle i, katsojees speilii, 
alkoi tehä itselle kaikellaisia mukavija assioja. Ennen 
kaikkia hää pani päähä parikan 1 jakahuksenka i 
tukanka, niku sarvet, siis paksust voisi liitsan minenlee 
valkianka i valkian kraasan päälle risavoitti veel kulmat, 
usat i voisi punaiseks poset. Senenkä evät loppuneet 
hänen tööt. Ku oli voitant liitsan i kaglan, hää alkoi vaattiissa 
miltaisee lee muudraa vaatteesse, miltaist Täti ei olt veel 
nähnyt ei kois eikä uulitsaal. Kuvattakkaa itselle levviät, 
siitsast ommeltut pantalonat suuriin kukkiinka, lmmpist 
tehhää zanaveskoja i katetaa meebeliä,—pantalonat, kum-
mat pannaa kiin ihan kainalon alt, i yks pantalonan reisi 
oli ommeltu koricnevoisest sitsast, toin vaalian keltaisest. 
Uppoossut niihe, peremees pani päälle veel sitsavoisen 

1 Parikka — veeraist hiuksist tehty jakahus. 
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kurtkan kultatähenkä seläs, kuvikkaat sukat i rohoiset 
ba§makat. 

Tätil alkoi silmiis i syämeel tiukkaa. Valkianäköisest 
säkintapaisest figurast tuli peremeehen haisu, ääni hänel 
kera oli tuttava, peremeehen, no olivat minutit, kons 
Tätiä vaivais epäusko, i siis hää oli valmis jooksemaa 
pois kirjavan figuran loont i haukkumaa. Uus paikka, 
haisu, peremeehen kera tapahtunt muuttumiin, kaik tämä 
teki tuntemattoman pelon i tuntui, jot hää nepremenno 
trehvajaa minen ikkee kamelan, niku paksun liitsan hän-
nänkä mesto nennää. A siin veel mislee seinän takkaan, 
ettääl, soitti sallimatoin muuzbkka, i kuului aika-ajalt 
mikälee möry. Yks vaa rauhotti hänt—se oli Fedor Ti-
mofeican rauhaisuus. Hää rauhaas makais taburetkan al' 
i ei avant silmijää silkää aikaa, kons liikutettii taburetkaa. 

Miltain leenöökii inmihiin fraakaas1 i valkiaas ziletkaas 
katsahti komnattii i saoi: 

— Pai aikaa on miss2 Arabellan näytlämiin. Peräst 
hänen—töö määttä. 

Peremees mittää ei verkkant, hää tempais lavvan alt 
cemodanan, istuis i noisi oottelommaa. Hänen huuliin 
i kässiin mukkaa näkyi, jot hää hätäeli, i Täti kuunteli, 
kuin värisi hänen henkäämiin. 

—Herra Zorz', olkaa hyvä!—kiljahti kenlee oven tak-
kant. Peremees noisi seisomaa, sai taburetkan alt kissan 
i toukkais hänen cemodannaa. 

—Туе, Täti,—saoi hää hiljaa. 
Täti ei saant mittää tolkkua, mäni hänen käen looksr 

hää antoi hänen päälle suuta i pani Fedor Timofeican 
rinnalle. Sen peräst tuli pimmiä. 

—A vot i miä! — kovast mörähti peremees. — A vot 
i miä! 

Täti tunsi, jot peräst sen mörähyksen cemodana tok-
kui minenlee kovan päälle i ei noist ennää häylymää. 
Kuului kova sakkia möry: kelle lee plakutettii kässijä 1 se— 

1 Fraakki—päälysvaate. 
2 Miss—niin anglian burzuaznois ob§estvaas kutsutaa tyttöjä. 
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kenlee—taitaa oli liitsa hännänkä mesto nennää,— mörni 
niin kovast, jot alkoivat häylyä cemodanan lukut. Pere-
mees vastais mörnämiselle leikkaavaal, vinkuvaal nagrool, 
miltaiseel hää ei nagrant konsaa kois. 

— Ha!—kiljahti hää, tavottajes kiljua kovempaa ku 
mörnettii.—Kunnioitettu väki! Miä tyen vast vokzalast! 
Miult kooli ämmä i jätti miulle perinnön! Cemoda-
nas ono mikälee rankka, taitaa, ono kultaa... Ha-a! 
A noko siin ono miljona. Paraikaa möö avvaamma i 
katsomma... 

Cemodanalt plaksahti lukku. Sirkiä valo löi Tätin, sil-
mii, hää hyppäis pois cemodanast i, lummattu möryl, 
sukkelaa, yht hyppää alkoi joonitella ympäär ommaa pere-
meest i alkoi helliäst haukkua. 

— Ha!—kiljui peremees.—Oma däädä Fedor Timofeic! 
Kallis Täti! Suvaittavat sukulaiset! 

Hää lankiis vatsallee liivan päälle, tarttui kissaa i 
Tättii i alkoi heitä suvaella. Täti, sil aikaa, kunis hää 
lutisteli heitä ommaa rintaa, katsoi sen maailman päälle, 
kuhu toi hänen elämän onni, minutiks hyytyi kummastuk-
sest paikallee, siis hyppäis pois peremeehen sylest i alkoi, 
niku sirra, pööriä yhes paikaas. Uus mailma oli suur 
i täyn sirkiätä valkiaa; kuhu ni katsot, joka paikaas, maast 
lakkee saa, näkyivät vaa yhet liitsat, liitsat, liitsat, i 
muuta ei mittää. . 

— Täti, kysyn teitä istumaa!—kiljahti peremees. 
Täti muisti mitä se tähensi, hyppäis Stoolille i istuis. 

Hää katsoi peremeehen päälle. Peremeehen silmät, niku 
ain, katsoivat tottuueel i laskovoist, no liitsa,erikoisest 
suu i hampaat, olivat pilattu levviääl liikkumattomaal 
nagrool. Itse hää nagroi, hyppi, liikutteli hartiata i teki 
näön, jot muka hänel ono kovast vesselä tuhansiin 
inmihissiin aikanna. Täti uskoi, jot hänel ono vesselä 
i äkkiistää tunsi koko ruumeellaa, jot hänen pääl kat-
soot neet tuhatat liitsat, nosti yllää oman revonnä-
köisen pään i hyväl meeleel alkoi ulvoa. 

—Töö, Täti, istukaa, — saoi hänelle peremees,—a möö 
däädänkä tantsimma kamarinskoita. 
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Fedor Timofeic, ootellees, kons, hänt kässää tekö-
mää tuhmija assioja, seisoi i katseli äärijä möitä. Tantsi, 
hää vjääloist, kehnost, ikäväst, i näkyi hänen liikkein, 
hännän uussiin i silmiin mukkaa, jot hää kovast ei salli 
i väkkiä, i sirkiätä valkiaa, i peremeest, i itsiätä... Hää 
tantsi oman portsian, haikotteli i istuis. 

— Nu-s, Täti, saoi peremees,-—enstää möö siunka 
laulamma, siis otamma tantsimma. Hyvä? 

Hää otti kormanost pillin i noisi soittamaa. Täti ei 
kannattant soittoa, rauhattomast noisi pöörimää stooliil 
i noisi ulvomaa. Joka poolest kuului möry i kässiin 
plakuttammiin. Peremees kumarsi i, kons kaik vaikeni, 
jatkoi soittaa... Sil aikaa ko hää soitti, korkiaal ääneel 
mislee yllääl väen sises kenlee ahahti. 

—Taätta!—kiljahti lapsen ääni. —A vet tämä ono 
Kastanka! 

— Kastanka onokii!—toimitti humalikas värisevä 
tenora1.—Kastanka! Fedja, tämä, raivaa minnua jumala, 
ono Ka§tanka! Fjutj! 

Kenlee gallerejai vilesti, i kaks äänt, yks lapsen, toin 
meehen, kovast kutsuivat. 

— Kastanka! Kastanka! 
Täti pölästyi i katsahti sinne, kus kiljuttii. Kaks liit-

saa: yks karvakas, humalikas i nagrusuillaa, toin—ymmer-
käin, punaposkiin i pölästynt—löivät hänen silmii, niku 
ennempää löi kirkas valkia.,. Hänelle jouhtui mikä lee 
meelee, hää lankiis stoolilt maaha i alkoi pööriä liivaas, 
siis hyppäis i vesselääl vinkumisel pani jooksuu niijen 
liitsoin looks. Kajahti vilestämisel läpileikattu lumpaava 
möry i vinkuva lapsen ääni: 

— Kastanka! Kastanka! 
Täti hyppäis yli Barjeran, siis yli kenenlee hartian 

i joutui Ioozaa.2 Jot päässä toiselle jaarussalle3, piti 
hypätä yli korkian seinän. Täti hyppäis, no ei jaksant, 

1 Tenora —korkia meehen ääni. 
2 Looza—peen stseenan poolee auki avattu kammeri teatraas 

tali girkaas. 
KJaarussa—kerta teatraas tali girkaas. 
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i röömi alas seinää mööt. Siis hänt annettii käsijä mööt, 
hää kaali kenenlee käsijä i liitsoja, mäni ain ylemmälle 
i ylemmälle i, viimäiseks, joutui galerkalle. 

Yli poolen tunnin Kastanka mäni uulitsaa mööt inmi-
hissiin jäles, kumpist tuli klejan i laakan haiso. Luka 
Aleksandrbc häyli i tavotti pittiissä etemmälle kanavast. 

— A siä, Kastanka...—pöpisi itseksee hää,—inmihist 
vastaa siä oot niku plotnikka vassen stoljaria. 

Hänen rinnaal tallais Fedja taattaan paltoos. Kastanka 
katsoi heille kummallekkii selkää, i hänelle näyttiis, jot 

hää jo aikaa männöö heijen jäles i:iloitsoo, jot hänen 
elo ei katkiist minutikskaa. Johtui hänelle meelee kom-
natti roojakkain spaleriinka, hanhi, Fedor Timofeic, mak-
kuisa lounat, oppimiin, pirkka, no kaik se nyt hänelle 
näyttiis, niku pitkä, sekoitettu, rankka uni. 

A. P. Cehov. 
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Kysymykset. 
1. Kuin Kastanka hävitti oman peremeehen? 
2. Mitä sai Kastanka uuvvelt peremeehelt? 
3. Mikä ero oli vastumaisen i stoljariil vatieran välil? Kuin 

siint duumais Ka?tanka? 
4. Mitä mokomaisia „Kummia seeglaas" näki Kastanka omal 

uuvveel peremeehel? 
5. Kuin avtora näyttää hanhia i kissaa? Läätkää siint. 
6. Mitä tiitoja oppiis Kastanka omalt peremeehelt? 
7. Mikä ihmessytti i pölässytti Kastankaa girkaas? 
8. Mil loppui näyttely girkaas? 

Upraznenja. 
1. Miltaiset zaglaviat antoi Cehov eri läkkäämyksen osille. 

Kirjuttakkaa neet zaglaviat. 
2. Laatikaa oma läkkäämys teijen sovust elokkain kera i 

inmihisen sovust elokkain kera. 

Emäsusi. 
Ku sai jo vootta kaheksan 
Miun peeneel pojal syntymäst, 
Hänt äijä antoi paimenees. 
Miä kerran poikaa ottelen.. 
Jo tultii karjast siivotat, 
Miä uulitsalle mään. 
Seel seisoo joukko väkkiä. 
Miä likemmäksi mään. 
Seel Fedotta on, pölästynt. 
Hänt korvist staarost pittää. 
— Min peräst häntä piättä? 
— Tahomma lyyvvä vähäisen: 
Hää sööttää alkoi lampaita 
harmaille metsän susille". 
Miä otin oman Fedotan 
Ja kuinlee meijen staarostan 
Miä maaha lykkäisin. 
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Oli kumma teko tapahtunt. 
Pois paimen oli karjast mänt. 
„Miä issun, — poikain läkäjää — 
Seel karjan loonna, kannon pääl. 
I mist lee susi jooksoo. 
Se oli suur ja kamela. 

Hää otti Maarian lampahan 
Ja metsää jooksemaa. 
Miä jäles jooksen, mörnän miä, 
Miä roosaal plaisutan, 
Ja koiraa — Vasjkaa vusjutan. 
Vaik oon miä hyvä jooksija, 
Mut mist siin sutta tavoittaa, 
Jos sil ei olis poikia. 
Silt maaha rippuit utaret 
Ja veri tilkku! niist. 
Miä jooksin verijälkiä, 
Ja sutta kiin miä tavoitin. 
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Jo susi alkoi vässyä, 
Hää männöö, männöö, piättyy 
Ja katsoo miuhu päin. 
Miä hoddua taas lisäsin — 
Hää istumaa nyt jäi. . 
Miä häntä roosaal: „Lampahan 
Siä annat, vai!" 
Ei anna, istuu vaa. 
En pölänt miä: „Jos anna et 
Ni itse, saan, vaik koolisin". 
Miä hyppäisin, sain lampaan pois 
Se oli taukiist jo. 
A susi seisomaa ei noist. 
Hää istuu hiljaa paikallaa 
Ja hampaillaa vaa §olkkajaa 
Ja henkyy rankast siis. 
Ja veri vootaa hänen alt, 
Utaret roho leikkaisi, 
Vaik lue — kylkiluut. 
Miä nossin pään.. , hää katsoo vaa 
Nois ulvomaa, ku itkömää; 
Miä kertin lammasta: 
Se olikii jo vainaaks jäänt. 
A susi katsoi, halliast 
Hää niku itki siin... 
Miä lampaan heitin hänelle." 
Vot assia kuin tapahtui. 
Tuli kyllää pojukkain 
Ja itse, vohma, läkäis kaik; 
Ja senen peräst lyvväkii 
Nyt häntä meinattii. 
Hyvä ku, ehin miä... 
Staarosta silloin suuttui jo, 
Hää mörnää: „Mitä lykit siä? 
Vai maistaa tahot pleettiä?" 
A Maaria vaa omajaa: 
„Ann', opetettaa vohmaista." 
Ja veittää pois hää Fedottaa 



Fedotta lehteen värisöö. 
Miä kuulen—trubil soitetaa, 
Se herra jahist aijaa. 
Miä herralle mään: „Avita: 
0 0 poolistaja miun!" 
„Mis assia?—Hei, staarosta!" 
1 kerraas reknais näin: 
„Ku paimen on niin pikkarain, 
On peeni ja niin vohma veel, 
Ni anteeks antaa voip, 
A akalle, miks jurma on, 
Saap antaa pleettiä!" 
„Oi herra!" — miä kaik hypähhin; 
„Miä pedast päässin Fedotan! 
Nyt kottii pääset siä." 
„Möö teemmä töön nyt käsetyn!" — 
Meehille saoi staarosta. 
— „Hei, elä tantsi veel!" 
Siin tuli naine naapurin: 
„Kumarra, kysy staarostaa." 
Miä poikaist silotin: 
„Jooks kottii Fedotta! 
Vaa takkaa katsahtaa ei piä 
Miä suuttua voin... Mää!" 
Ei laulust sannaa heittää saa, 
Jos heität, laulu hämmentyy 
Miä noisin lezimää.. . 

N. A. Nekrasov.-
Kysymykset. 

1. Miks staarosta tahtoi peeksää paasterin? 
2. Läätkää Fedotan sanoil tapahus suenka. 
3. Kuin piti hoolta poikain omist paasterin assioist. 
4. Kuin tapahtui, jot peeksettii emä? 
5. Kuin vois olla mokomat assiat? 
6. Sanokaa, ket ollaa risuitettu kuvas i mil läkkäämyksen 

aikaan? 

47 



Entiin paimen. 
Käppiä lens on itäpoolees, 
Päivyt noissut veel ei oo, 
Puijen latvat metsääs suurees 
Hiljaisestaa vuhisoot. 
Liikkuu klaiza järven ran-

naal, 
Vesi vähäin aaltojaa, 
Heinä korkia al mättään 
Niku joki virtajaa. 
Palleht1 möötä paimenpoika 
Karjaa suurt jo karjastaa, 
Järven rannaal hää nyt 

raukka 
Hiljaisestaa truvittaa. 
Kolmas voos jo peenest 

paikast 
Herran karjaa katsoo hää— 
Kuuvvest vooest jäänyt 

isäst, 
Emän kera sööttiijää. 

Koko päivää unen tusal 
Vihman al hää likojaa; 
Hyväl ilmaal, päivytpaisteel 
Pyyhkiä saap hikkiä. 
Pität ovat kesäpäivät 
Päivyen noisust laskuu saa. 
Kottii väsyneennä jou-

tuu— 
Hoomeen noissa pittäävaa! 
Pität kesät niin hää veet-

tää 
Herran karjaa katsojees. 
Noorestiäst itsiää toittaa,— 
Trubbaa,summaa kantajees. 
Mokoma elo ennen oli 
Kaikiil köyhiil poikaisiil; 
Käes kons kaik valta oli 
Kulakoil i rikkahiil, 

1 Paltii — mäenveeru. 
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Kurja elo hänel ono — 
Kaikkia pittää hervitä: 
Kuin vaa vähäistä et kat-

Kasvoit iän ilman oppia, 
Kahleht1 kaglaas kannet-

tu 
so — 

Herra illast paarittaa. 
Raatoit rikkahille hovvia2 

Voimat niille annettii. 
Nyt on lapsiil töine elo 
Rikkaat ajettu on pois, 
Kaikki lapset oppia saa-

vat 
Uuvven elon oppilois. 

P. L. Maksimov. 
Kysymykset. 

1. Miltaisest paimenest täs läätää? 
2. Kenen karjaa hää söötti? 
3. Miltain elo oli ennen paimeniil? Mist se näkkyy? 
4. Miltain elo oli ennen köyhiin lapsille? Sanokaa avtoran 

sanoil. 
5. Mitä tekkoo Sovetan oikehus lapsia vart? 

Upraznenjat. 
1. Kirjuttakkaa neet paikat, mis läätää rankast paimenen 

tööst. 
2. Läätkää, kuin töö ootta olleet karjaas. Kirjuttakkaa omat 

läkkäämykset tetrettii. 
3. Kysykää vanhemmiis ket olivat rikkail paimenenna, kuin 

höö ovat eläneet seel. 

Orjiinlapset ja herroin koiran pojat. 

Ihmeelliin assia: meijen herra Pankratov elokastvaaria 
suvais, a inmihissiä piinais. 

1 Kahleet — köyhiin, töötäteköviin elämän ahissus rikkain 
poolest; kandalat, ketit i. n. e. 

2 Hovi — pome??ikkoin tali suuriin rikkain koti, toiseel 
viisii kartano tali moisio; dvortsa. 

(Jamsikan läkkäämys). 
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Psarnjan1 teki, niku herroin koin. I oli hänel suvat-
tavampia emikkokoiria tykkyä kymmen. Tekkööt, saomma, 
poikia, i kerraas hää neet jakkaa talonpoikiin naisille,, 
kummat ono saaneet lapsen i rinnois ono maitoa. Koira-
meehet toovat koiran penikan kasvatettavaks... 

Oli täi herraal yks mees, krepostnoi2, obrokaal3, 
Olekseiks kutsuttii. Vot vast oli tarkka mees, lusti, on-
nekkaamp, prosto oli koko vallast ensimäin molotsa. I 
oli hänel noor nain. Hää oli lusti ja kelpaava, a nain 
itsiää paremp, — etsi niin kahta molotsaa ympäär valkiata 
maailmaa, i et lövvä. Hyvist perreist oltii kummatkii, 
spravnoist. Vaa Oleksei oli vähä korria. Vot, pittää 
Oleksein inännä ettäälle izvozaa,4 a nain jääp kottii too-
misillee. Tehä ei mitä. Männöö hää, tiijet, izvozanka, 
steeppiä mööt. Männööt ööassiaks, koormat skriippaat, 
obozameehet, väki kaikellain, voip olla, kaikist paikoist, 
linnaal männöö i keskenää juttua pittää. Tiijettävä, 
teeassiaks, niku i möökii paraikaa: mis i miltaiset, esi-
merkiks, väet elläät, mis i miltain ono tapa, no i kaik 
mokomaiset assiat. A hää, Oleksei, männöö koormiinka 
i ain ono vait, niku pilvi. Vot hänelt toiset i kyssyyt: 
„Siä mitä, molotsa, tovari§sois oot, a meijenkä, tovaris-
soinka, i läätä et taho? Vai itse itsiää korkialle paat, i 
meijenkä brezguitatl?.. " 

— „Ei, — sannoo, — hyvät tovari^sat, itse itsest miä 
en oo suurta meelt i teijenkä, tovari^soinka, en brez-
guita. A sil miä en oo vesselä, jot kottii jätin naisen, 
a pome§§ikka meil ono kovast paha. Peeksetää, säretää, 
sevvert vaa, jot henkiä ei oteta pois. No se kaik ei mittää, 
miuhu ei kuulu, a to näät sai hullun tavan — koiran 
penikkoja naisen maijool sööttää. Vot i noisivat neet 

1 Psarnja — koiriin läävä. 
3 Krepostnoi — talonpoika, kummna oli herran halluus i 

käi teol. 
3 Obrokka—makso, mitä maksoivat krepostnoit talonpojat, 

kummat olivat lousattu pois teolt käymisest. Neet talonpojat, 
kummat käytii teol, evät maksaneet obrakkaa. 

4 fzvoza — kävvä izvozaas, kävvä tavaran veitoos. 
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inmihiset, mänijees steppiä mööt, tätä assiaa arvelemmaa. 
A tiijet, steepiis kaik ollaa svobodnoit i inmihiset, vaik 
ken ehk i ono krepostnoi i sekkii steepiis ilmoittaa it-
seen voljnoiks. Puuttuu i sluuzijaväkkiä, vanhoja sota-
meehiä. Vot i sannoot neet inmihiset Olekseille: „Näk-
kyy, teijen kyläs durakat elläät. Mokomaist zakonaa, 
mikä veel maailma ono seissut, ei oo olt, jot naisen 
maijonka söötettäis koiranpenikkoja". 

Vot i painuivat neet jutot Olekseille muistoo. Män-
nöö hää obozan kera, tee pallaa hänen al, i itse vaa 
duumaajaa: ei oo zakonaa, i ei oo zakonaa. Hyvä! Tul-
loo hää kottii ööl, nain ei ota vastaa, valkiaa ei paa, 
pimmiä ono pertiis, niku havvaas. Tulloo perttii, laps 
kätkyees itköö, a nurkaas koiranpenikat vinkuut. 

— Tämä mikä ono? 
— A tämä, — sannoo nain,—jumala pojan antoi. 
— A nurkaas mitä? 
— A nurkaas ollaa koiranpenikat, itse tiijet... 
— A siä-to itse tiijet! Miä sitä terppiä en jaksa! 

Anna koiran pojat tänne! 
— Otti yhen yhtee kättee, toisen toisee, murjoi i taas 

pani takas. 
— No, — sannoo, — ota laps. Näät, hää siulle kätkyees 

kiljuu. 
A hoomuksest tulloot narjadnikat, koirameehet: „Anju, 

näytä koiranpoikija, ollaak höö siul terveet?" — „Näät, 
höö mikslee taukiisivat".— „Kuin, kumpakii?" — „Kum-
pakii taukiisivat". „Minen peräst? No, assia ei oo meijen, 
herralle saomma". A siin i Oleksei perttii tuulloo: 
„Mitä teille pittää? Miks tulitta? Mis ono zakona? Laps 
kätkyees itköö, a koiran penikat naisen rintaa immööt. 
Pois pertist, jot miun teitä, koirameehijä, i ei nähä!" — 
„А siä Oleksei, — koiramees sannoo, — kovast-to elä 
kilju. Emmä tulleet itsestää, herralle saomma." No, tiijet 
sen, mänivät: da herralle i sanoivat. Mitä siä duumaat: 
käsköö hää niitä penikkoja panna kankain päälle, niku 
pokoinikkoja. Tootii heijet kankaan pääl —koblii. 
„Tapettu ollaa viholaisen käsil, — sannoo,—väärättömät 
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tvaarit". I noisi itkömää. Siis kutsui koiriin söökin keit-
täjää i käsköö keittää psarnjaa vart pagrian kagravellin. Ain 
oli niin, jot kagravelli keitettii koko psarnjaa vart, pan-
kia neljääkymmenää, a to i enemmän; velli keitetää, 
noissa koiriaa sööttämää, a herra siin samas stooliil istuu, 
katsoo i sööttää omist käsist. Vot i täi kertaa istuis hää 
kattilan looks, rinnalle pani koiran pojat kankaan päälle. 
„Kutsua Oleksei tänne!" Tuli Oleksei. „Näät, — san-
noo,— ilman vääryttä tapettuja? — „Nään. Vaa inmihisel 
i to pricina ono, a ei vaa tvaariil".— „Siä, zlodeja, teit 
heille otsan?"—„Miä heille otsaa en tehnyt", a vot jot 
töö että tee zakonan mukkaa. . . Laps vaik i ono talon-
pojan, a pittää hänen kätkyees lezziä, a töö koiriil paakos-
titta naisen rintoja.. . Taukiiskoot höö kaik teilt. Väki 
vaa ono vohma: kaik pitäis tukehoittaa!" Ku vaa hää 
neet sanat sanoi, noisi herra Pankratov isiumast. . . 
Noisi istumast, da ku toukkajaa sitä sammaa Olekseita 
rintaa... Lankiis hää kummollee, sooraa,.. sooraa päänkä 
kattilaa... 

Vingahtaassa ei ehtint. . . Hyppäisivät koirameehet, 
tempaisivat pois . . . Kaik paloi. .. Noisi koirameehiin 
seas ääni, noisi koko kartanoos liikkumiin, trevoga. 

A yks niist koirameehist oli Oleksein veljä. . . Hyp-
päis hää herran kottii, otti pyssyn... Herra dvornjan 
looks jooksoo, a dvornja, tiijet sen, jo niku suet kat-
soot. Alkoi keehua orjan syän. 

V. G. Korolenko. 
Kysymykset. 

1. Mist näkkyy herra Pankratovan virattommuus ja pah-
huus? 

2. Mil Oleksei näyttii oman sopimattomuuen herran virat-
tommuutta i pahhuutta vastaa? 

3. Kuin vastaisivat krepostnoit herran pahhuutta vastaa? 
4. Mitä töö tiijetä krepostnoin ja herran otno?enjoist 

toisiin läkkäämyksiin mukkaa? 
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Laulu teonajoist1. 
Kuulkaa töö kunikaan valta2, 
Kuin on heikko herran valta3. 
Ku sannoo naine naiselle 
I toin toiselle vaeloo4. 
„Laahi naine e vähiä, 
kohentele konttiloja: 
Hoomeen männöö herran valta 
Orjan töötä tekömää, 
teon taakkaa kantamaa. 
On se kunniaas kunikaan valta: 
Ei hooli hovis kävvä, 
Eikä teon taakkaa kantaa. 
Itkijä on herran valta: 
Hovis siin on tarvis kävvä, 
Kävvä hoonoin hovis, 
Pahan, pilkkaajan pesäs. 
Pittää sinne varraa männä 
Illast mööhää takas tulla". 

Kysymykset. 
1. Miks talonpojat kutsuivat herran vallan omija itkijäks, 

a kunikaan vallast sanoivat „on se kunniaas kunikaan valta"? 
2. Kuin katsoivat herran vallan omat tekotöijen päälle? Her-

roin päälle? Mist näkkyy, jot herroja ei sallittu? 

Maata tahtohuu. 
Öö. Lapsenhoitaja Varja, tytökkain aastaikaa kolt-

toist, leekuttaa kätyttä \ kummaas lezzii laps, i hiljaa 
ynisöö: 

1 Laulu teonajoist—lauloivat Säätinän naiset, ku käivät teol. 
2 Kunikaan valta—kylä, kumpa oli riikin vallaas i teol ei 

käynyt. 
3 Herran valta — kylä, kumpa oli hovinherran vallaas ja 

kävi teol. 
4 Vaella — läätä. 
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Bai, bai, bai, bai, 
Miä laulun laulan näin... 

Obrazoin2 ees pallaa rohoin lamppi; yli tuvan nur-
kast nurkkaa vennuu noora, kumman pääl rippuut 
hunnut i suuret mussat pantalonat. Lampist laskiijaa lak-
kee suur rohoin pläkki, a huntuist i pantalonoist laskiijaat 

pität kuppaiset kiukaan, kätkyen i Varjan päälle. 
Lamppi ku alkaa piikkiä, ni pläkki i kuppaiset elpyyt 

i liikkuut niku tuulest. Komnatiis ono du§no. Haisoo 
rokal i saapastavaraal. 

Laps itköö. Hänelt jo aikaa sammui ääni i hää väsyi 
itkömisest, no ain veel kiljuu, i ei tiijetä, kons hää aset-
tuu. A Varja tahtoo maata. Silmät männööt kiin, päätä 
painaa alas, niskaa kivistää, i hänest tuntuu, jot hänen 
näkö kuivi i kivettyi, jot pää tuli peeneks, niku nup-
puneeglan pää. 

— Baju — baju§ki, baju,— ynisöö hää,—keitän siulle 
pudroa. 

Kiukaal kiljuu cirkka. Takapertiis krooznaat peremees 
i trenki Ofonja... Kätyt armottomast skriippaa, Varja 
itse ynisöö — i kaik se yhtyy ööllisee, nukuttavvaa soit-
too, kumpaa ono niin makkia kuunnella, ku noiset ti-
lalle makkaamaa. A nyt tämä soitto vaa suututtaa i vai-
vajaa, siks jot se pannoo nukuttammaa, a nukkua ei saa; 
Jos Varja, hoitakoo jumala, nukkuu, siis peremeehet 
peeksööt hänen. 

Lamppi piikkaa. Rohoin pläkki i kuppaiset noisoot 
liikkumaa, mättiijäät Varjan torkkuvii liikkumattomii sil-
mii i hänen pooleks nukkunees mozgaas laatihuut aja-
tuksiks. Hää näkköö mustia pilviä, kummat liikkuut 
taivaas i aeloot toin toist jälest, i kiljuut niku laps. No 
vot tuulahti tuuli, pilvet hävisivät, i Varja nakköö lev-
viän, vetelääl reul katetun maanteen, pitkin teetä ven-
nuut obozat, slöppiit inmihiset säkit seläs, lentelööt 
etes-takas mitlee kuppaiset, kummaalkii poolee teetä läpi 
sakkian ja kylmän tomakan näkkyyt metsät. Äkkiistää 
inmihiset säkit seläs lankiijaat maaha vetelää rettuu.— 
„Miks niin?"—kyssyy Varja. —„Makkaamaa, makkaa-
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maa", — vassataa hänelle. I höö nukkuut kovast, makajaat 
makkiast, a telegrafan provolokan päälle istuut varikset 
i harakat, kiljuut, niku laps, i tahtoot aijaa heit yllää. 

— Bai, bai, bai, bai, miä laulun laulan näin... —pö-
pisöä Varja i jo näkköö itsiää pimmiääs, dusnois per-
tiis. 

Maas voivertelloo hänen pokoinikka isä Jefim Ste-
panov. Hää ei nää issää, no kuuloo, kuin hää voivertel-
loo vaivast pitkin maata i ohkaa. Hänel, kuin sannoa, 
„grbza tiukkaa". Vaiva ono niin kova, jot hää ei voi 
sannoa yhtkää sannaa i vaa tempoo itsehee vozduhaa 
i särköö hampail, niku barabanal: 

— Bu-bu-bu-bu... 
Emä Palaga jooksi hovvii sanomaa herroille, jot Je-

' fim kooloo. Hää jo aikaa mäni i aikaa olis pitänt jo 
tulla takas. Varja lezzii kiukaal, ei makkaa i kuunteloo 
taattaan ,,bu-bu-bu". No näät kuuluu, kenlee ajoi koin 
looks. Se herrat lähettivät nooren doktorin, kumpa tuli 
heille linnast veeraisse. Doktori tulloo komnattii, hänt 
ei näy, no kuuluu, kuin hää köhhii i kolisoo ovel. 

— Pankaa valkia palamaa, — sannoo hää. 
— Bu-bu-bu, — vastajaa Jefim. 
Palaga hyppäjää kiukaan looks i alkaa etsiä karp-

pia spickoinka. Männöö minutti hiljaisuues. Doktori etsii 
kormonoist, syttää oman spickan. 

— Paraikaa, batjuska, paraikaa, — sannoo Palaga, 
jooksoo pois pertist i, vähän ajan peräst, tulloo takas 
kynttelin otsan kera. 

Jefimaal poset ollaa punaiset, katso ono erittee te-
rävä, justii niku näkis hää i pertin i doktorin läpi. 

— No, mitä? Mitä siä duumaisit? — sannoo doktori, 
painuttajes hänen looks. — Ehe! Aikaak siul tämä ono? 

— Mitä? Koolla, teijen blagorodije, tuli aika. Miun 
ennää ei oo ellää... 

— Tapajaa turhaa läätä... Päässämmä.! 
— Se kuin tahotta, teijen blagorodije, kiitämmä ko-

vast, a vaa möö saamma arvon... Kerta ku tuli surma, 
ni mitä siin ennää ono tekömist. 
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Doktori miiiuttia viistoist häärii ympäär Jefimaa, siis 
noisoo seisomaa i sannoo: 

— Miä mittää en voi tehä... Siun pittää männä bol-
nitsaa, seel siulle tehhää operatsia. Äkkiistää mää... Nepre-
menno mää! Vähäin ono mööhäin, bolnitsaas jo kai-
kin makajaat, no ei mittää, miä siulle zapiskan annan. 
Kuulet? 

— Batjuska, mil hää männöö?—sannoo Palaga.— 
Meil ei oo hepoist. 

— Ei mittää, miä kysyn herroja, höö antaat hepoi-
sen. 

Doktori männöö pois, kyntteli sammuu, i taas kuu-
luu ,,bu-bu-bu"... Yli poolen tunnin kenlee aijaa koin 
looks. Se herrat lähettivät rattaat, jot männä bolnitsaa. 
Jefim laattiijaa i mannöö.... 

No näät tulloo hyvä, sirkiä hoomnikko. Palagaa ei 
oo kois: hää mäni bolnitsaa tiijystämmää, mitä tapahtuu 
Jefimanka. Mislee itköö laps, i Varja kuuloo, ku kenlee 
hänen ääneel laulaa: 

— Bai-bai-bai-bai, siulle laulun laulan näin.... 
Tulloo takas Palaga, hää ristiijää i sopottaa: 
— Ööl tehtii operatsia, hoomnikool jumalalalle hen-

gen antoi, jumalan valta, ikkiin rauha.... Saotaa, mööhää 
otitta assiast kiin... Piti ennempää... 

Varja männöö metsää, itköö seel, ja äkkiistää kenlee 
lööp hänt niskaa i niin kovast, jot hää lööp otsakeerool 
vassen koivua. Hää avajaa silmät i näkköö itseen ees 
peremeehen, sapoznikan. 

— Siä mitä siin, kelvotoin?—sannoo hää.— Laps itköö. 
a siä makkaat? 

Hää kippiäst reppii hant korvast, a Varja häylyttel-
löö pääl, leekuttaa kätyttä i ynisöö ommaa laulua. Ro-
hoin plakki, pantalonoin i huntuin kuppaiset häyläät, 
plikkiit hänelle i kiiree taas vallottaat hänen mozgan . 
Taas hää näkköö teen, katetun vetelääl lial. Inmihiset 
säkit seläs i kuppaiset noisivat lezimää i kovast maka-
jaat. Katsojees heijen päälle, Varjaa kovast nukuttaa; hää 
hyväl meeleel noisiis makkaamaa, no emä Palaga män-
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nöö rinnaal i kiirehtää hänt. Höö kumpakii ruttiijaat 
linnaa palkkahummaa tööhö. 

— Antakaa jumalan nimes leipää, — kyssyy emä vas-
taa tulijoilt. — Näyttäkää jumalan armoa, hyvät herrat! 

— Anna tänne laps! —vastajaa hänelle kenenlee tuttava 
ääni. —Anna tänne laps! — sannoo se sama ääni, vaa jo 
suutuksiis i rezkoist. — Makkaat, kelvotoin? 

Varja hyppäjää i, katsahtajes ympärille, arvajaa, mis 
ono assia: ei oo ei ni teetä, ei Palagaa, eikä vastaatuli-
joita, a seisoo keskimaas vaa yks perenain, kumpa tuli 
sööttämää ommaa Iast. Kunis paksu, hartiakas perenain 
sööttää i asettaa last, Varja seisoo, katsoo hänen päälle 
i duumaajaa, kons hää lopettaa. A ikkunan takanna, 
uulitsaal, jo sinertää vozduha, kuppaiset i rohoin pläkki 
jo tuntuvast vaalenoot. Kiiree leenöö hoomnikko. 

— Ota! — sannoo perenain, panijees napul sorockaa.— 
Itköö. Taitaa koldunoitettii. 

Varja ottaa lapsen, pannoo hänen kätkyesse i taas 
alkaa leekuttaa. Rohoin pläkki i kuppaiset väha ker-
raas hävijäät i ei oo ennää minen mättiissä hänen päähä 
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d tumanoittaa hänen mozgaa. A maata tahtohuu vanhaa 
viisii, kovast tahtohuu. Varja pannoo pään kätkyen 
äären päälle i leekuttaa koko ruumeel, jot voittaa uni, 
no silmät aintakkii mannööt kiin, i pää ono rankka. 

— Varja, paa kiukaa lämpiimää!—kuuluu uksen 
takkant peremeehen ääni. 

Se merkitsöö, jot jo ono aika noissa ylös i ottaa 
tööst kiin. Varja jättää kätkyen i jooksoo sarajaa puita 
ottamaa. Hänel ono hyvä meeli. Ku joonittelet i hul-
kut, maata jo ei niin tahtohu, kuin istujees. Hää toop 
puut, lämmittää kiukaata i tuntaa, kuin oikenoo hänen 
kivettynt näkö i kuin sirkenööt hänen ajatukset. 

— Varja, paa samovara!—kiljuu perenain. 
Varja lohkoo pärreitä, no ehtii vaa sytyttää neet i 

toukata samavarraa, ku kuuluu uus käsky: 
—- Varja, puhassa peremeehelle kalorit! 
Hää istuujaa maaha, puhastaa kalossija i duumaajaa, 

jot hyva olis toukata pää suuree syvvää kalo§sii i maata 
seel vähäin... 1 äkkiistää kalori kasvaa, noisoo, täyt-
tää itseel koko komnatin, Varja tokuttaa sotkan, no samal 
aikaa raputtaa päätä, pulkistaa silmät i tavoittaa katsoa 
niin, jot riissat evät kasvais i evät liikkuis hänen sil-
miis. 

— Varja, pese traput ulkopoolelt, a to ono ilkiä 
käskijöjä. 

Varja pessöö traput, korjajaa tuvan, siis lämmittää 
toisen kiukaan i jooksoo lavkaa. Töötä ono paljo, ei 
oo ei ni minuttia joutavaa. 

No mikkää ei oo niin rankka, ku seissa yhes paikaas 
kuhnjan lavvan loonna i puhastaa munnaa. Päätä painaa 
lavvalle, muna tiukkaa silmiis, veitsi tokkuu pois käsist, 
a loonna hulkkuu paksu paha perenain käännettyin hih-
hoinka i läkäjää niin kovast, jot helisöö korviis Rankka 
ono i lounaen aikaan häärätä, ommella, pessä. Ollaa 
minutit, kons ei tahtohu minenkää päälle kastoa, a tah-
tohuu noissa maaha i nukkua. 

Päivä männöö. Katsojees, kuin pimenöö ikkunois, 
Varja lutistaa kivettynyttä päätää i nagraa, itse ei tiije 
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minen peräst. Iltapimmiä hyvaellöö hänen unekkaita sil-
miä i lupajaa hänelle kiireellisen, vahvan unen. Illaal pe-
remeehille tulloot veeraat. 

— Varja, paa samovara!—kiljuu perenain. Samovara 
peremeehiil on peeni i ennen ku veeraat joovat caajun, 
pittää keittää sitä kertaa viis. Peräst caajun Varja tun-
nin aikaa seisoo yhes paikaas, katsoo veerain päälle i 
ootteloo käskyjä. 

— Varja, jookse, ossa kolt putelia olutta! 
Hää hyppäjää paikalt i tavoittaa joossa kiirempää, jot 

aijaa pois uni. 
— Varja, jookse, too viinaa! Varja, kus ono §toop-

pora? Varja, puhassa seldi! 
No vot, viimäinkii, veeraat mänivät pois; valkiat 

sammutettaa, peremeehet noisoot makkaamaa. 
— Varja, leekuta lasta!-—kuuluu viimäin käsky. 
Kiukaas kiljuu cirkka; rohoin pläkki laes i pantalo-

noin, i huntuin kuppaiset taas näy ttii jäät Varjan pooleks 
aukinaisii silmii, plikkiit i tumanoittaat hänen päätä. 

— Bai-bai-bai, bai, pöpisöö hää,—siulle laulan laulun 
näin... 

A laps kiljuu i läkähtyy kiljumisest. Varja taas näk-
köö Hakkaan teen, inmihissiä säkit seläs, Palagaa, issää 
Jefimaa. Hää kaikest saap tolkun, kaik tuntoo, no läpi 
unen hää ei voi kuinkaa saavva tolkkua siint voimast, 
kumpa sittoo hänt käsist i jaloist, ahistaa hänt i mesait-
taa ellää. Hää katsoo ympärille, etsii sitä voimaa, jot 
päässä siint, vaa ei lövvä. Viimäiseks, väsyneenä, hää 
pannoo viimäiset voimat i näkömisen, katsoo yllää plik-
kivän rohoisen pläkin päälle i, kuunnellees kiljumista, 
löytää vihaveljän, kumpa mesaittaa hänelle ellää. 

Se vihaveljä ono laps. 
A. P. Cehov. 

Kysymykset. 
1. Ket olivat Varjan peremeehet? 
2. Milläin elämä oli Varjal? Mitä töitä hänen piti tehä? 
3. Kuin peremeehet pitivät Varrjaa? 
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4. Miks hänt niin kovast nukutti? 
5. Kuin elivät vanhemmat? 
6. Miks Varja duumais, jot laps on väärä? Ken tosiassiaas 

oli väärä Varjan kehnoos elämääs? 
7. Miks sovetan aikaan ei voi olla mokomaa lapsiin eks-

ploatatsiaa? 

Upraznenjoja. 
1. Jakakaa läkkäämys eri ossii. Antakaa joka osalle omat 

zaglaviat. 
2. Jatkakaa läkkäämystä, mitä tapahtui Varjanka peräst . 

Zimovka Studennoil joel1, 
i. 

Ukko lezi omal laavitsaal liki kiukaata, kattiissut van-
haal dohal'% kummalt olivat lähteneet pois jo karvat. 
Oliko varhain vai mööhain ^aika,—hää ei tiitänt, eik 
voinutkaa tiitää, siks jot valkeni mööhää, a taivas jo 
illast oli katettu peeniil mataliil syksypilviil. Noissa ylös 
hänelle ei tahtohunt: pertiis oli kylmä, a hänel jo mont 
päivää kivisti jalkoja ja selkää. Maata hää kera ei tah-
tont, a lezi muitas, jot veettää aikäa. Da kuhu hänel oli 
ruttiissa? Hänen ajoi ylös varovain kraappimiin ovvee — 
se kysyi perttii Muzgarka — peeni keltain voguloin* 
koira, kumpa eli kois jo kymmen vootta. 

— Miä näät siulle annan, Muzgarka!...—vorci ukko, 
kattiijees omal dohal yli pään. — Siä miulle kraapi vaa... 

Koira vähäks ajaks heitti kraappimisen ovvee a siis 
äkkiistää alkoi halliast venuttamal ulvoa. 

— Ah jot siun suet söisivät!... kirahti ukko noisijees 
ylös laavitsalt. 

Hää pimmiääs mäni oven suuhu, avais sen i kaik 
sai tiitää: miks hänel kivisti selkää, miks ulvoi koira. 

1 Studennoi — joki Pohja-Uralaas. 
2 Doha — pövvy (?uuba) karvat päällepäin. 
3 Vogulat — kansa, kumpa ellää Pohja-Uralaas. 
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Kaik, mitä sai katsoa raotettuu uksee, oli katettu lumel. 
Nii, hää nyt selkiäst näki, kuin vozduhaas pööri elävä 
verkko peenist, pehmiöist lumikkaisist. Pertiis oli pimmiä, 
a lumest kaik näkkyy — i hampaakas metsän seinä, mikä 
seisoo seel pooleel jokkia, i mussettunt joki, i joen ki-
vinenä, kumpa antiis jokkee ympyrkäiseel ustupaal. 

Tarkka koira istui oven ees i mokomiil tarkoil läk-
kääviil silmiil katsoi peremeehen päälle. 

— No, mitä muuta, ku loppu!., vastais ukko koiran 
mykkiin silmiin kysymyksee. — Et mittää, veli, tee... 
Otsa leenöö... 

Koira häylytti häntää i hiljaa vingahti sil laskovoil 
vingahtamisel, kummaal vastais vaa yhelle peremee-
helle. 

— No, sabas§i\ No, mitä teet, Muzgarka!.... Mäni 
meijen sooja, lämmä kesäkkäin, a nyt noisemma lezimää 
berlogaas2... 

Koira vastais niille sanoille kerkiääl hyppähyksel, i 
Muzgarka oli pertiis jo ennen peremeestä. 

— Et suvvaa talvia, vai?—läkkäis ukko koiranka, 
sytyttäjes vanhaa kiukaata, laottua diikkoist kivist. — Ei 
näyttii, vai? 

Kunis ukko sytytti kiukaata, jo valkeni. Harmaa tal-
vihoomenikko noisi niin suureel vaivaal, justiiku näky-
mättömän päivyen oli kippiä paistaa. Pertiis tarkkaa 
näkyi etemmääl oleva seinä, kummaal koko pittuuelt 
venuivat levviät maarit, kummat oltii tehty rankoist lo-
hotuist palkkiist. 

Yks ainoa ikkuna, poolittee kleitetty kalan rakkoloil, 
jeeli vaa laski valkiaa. Muzgarka istui uksen suus i terp-
piväisest katsoi mitä tekkoo isäntä, välimittee vaa häy-
lytteli häntää. No i koiran terppimisel ono loppu, i 
Muzgarka taas slaaboist vingahti: 

— Paraikaa, elä ruttii, — vastais hänelle ukko, liikut-
tajes tulel cugunaista kattilaa veenkä. — Ehit... 

1 $abas§i — loppu. 
2 Berloga — karhunpesä. 
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Muzgarka venuttais, pani terävämordaisen pään kä-
päliin vällii, noisi katsomaa peremeehen päälle. Kons 
peremees pani hartioille rikkinäisen suuban, koira noisi 
iloisest haukkumaa i hyppäis ovest. 

— Siint näät, miul kolmatta päivää kivistää sivuja,— 
nevvoi matkaal ukko koiralle.-—Se i olikii, niku onnet-
tommuuen eel. Näät, kuin lumi lankiijaa... 

II. 

Yhes öös kaik ympäriil muuttui: metsä tuli Ii ke m -
mäks, joki justiiku olis mänt peenemmäks, a matalat 
talvipilvet jooksivat ihan maan päälitsi i vaa evät tavan-
neet kuusiin ja pihtoin 1 latvoja. Näky oli ihan ikävä, 
a lumi pöyhänät alkoivat pööriä ilmaas i äänettä lankei-
livat koolleesse maaha. 

Ukko katsahti takkaks, oman koin päälle. Sen takanna 
mäni soo, vaa vähäisen puututtu pehkoil i räytyneel 
soorohol. Se soo venui verstaa viiteekymmenää i erotti 
ukon koin koko eläväst maailmast. A kuin hää nyt näyt-
tiis peeneks ukolle, tämä koti, justii ku yhes öös uppois 
hää maan sissee. 

Rantaa oli temmattu colna \ Muzgarka ensimäiseks 
hyppäis venneesse, etukäpäliin päälle, nojahti borttaa 
i tarkkaa katsahti joen päälitsi sinne, kus antiis jokkee 
nenä, i hiljaa vingahti. 

— Mitä iloitset hoomenikost varraa?—kiljahti hänelle 
ukko. —Oottele, voip olla, i ei oo mittää... 

Koira tiisi, jot ono, i jällee vingahti: hää näki upon-
neet bujut. Vene alkoi noissa ylös jokkia mööt. Ukko 
seisoi jaloil i toukkais venettä etes puuseipääl. Hää kera, 
koiran vinkumisen mukkaa tiisi, jot leenöö saaukki 
Nevvo tottakii painui keskipaikast pohjaa, i, kons vene. 
tuli liki, puubujuja alkoi viijä pohjaa. 

— Ono, Muzgarka... 
1 Pihta—havupuu, kasvaa Uralaas, Siberiis i toisiis paikois. 
2 Colna—puust kaivettu vene. 
3 Saaukki—kala mikä ono saatu pyyvvöst, pyykki. 

62 



Nevvo oli tehty hoikast bicevkast, mikä oli veitetty 
rannast rantaa, ja jouhisiimoist, i joka siiman otsaas oli 
terävä kokka. Ukko mäni nevvon otsaa ja alkoi hiljak-
see nostaa sitä venneesse. Pyykki oli hyvä: kaks suurta 
siikaa, mont sudakkaa, hauki i kokonaista viis sterljadia. 
Hauki puuttui suur, i senkä oli paljo remettiä. Ukko 

enstää tempoi sen venneen looks, siis lumpais omal sei-
pääl, a siis vast nosti venneesse. Muzgarka istui ven-
neen nukas i tarkkaa katsoi töön päälle. 

— Suvvaat sterljadkaa?—narri hänt ukko, näyttäjees 
kallaa. — A pyytää et tunne. . . Malta, keitämmä tänä-
pään supin. 

— Kehnon ilman eel kala nännöö paremmast kok-
kaa. Hautoihe kala nyt korjahuu talvipessää, a möö hänt 
havvoist i noisemma pyytämää i kaik meijen leenöö. 
No, a nyt lähettii kottii!... Sudakat ripussamma, kuiva-
tamma, a siis kuptsoille möömmä. 

Ukko zapasoätti kallaa jo kevväest: osan kuivatti 
päivyees, osan kuivatti pertiis, a jäänökset pani niku 
kaivontapaisee syvvää hautaa, se oli Muzgarkan toittoa 
vart. Värski kala ei loppuilt hänelt ympäär vootta, vaa 
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ei tavant hänelle sooloja, jot soolata, da i leipää ei ain 
tavant, niku i nytkii. Hänelle jälettii zapasa talvest tal-
vee. 

— Kiiree oboza tulloo, — tuuvvaa meille siunka i lei-
pää, i soolaa, i ruutia. . . Vot vaa koti kaikkinee hajois, 
Muzgarka. 

III. 

Syksypäivä ono lyhyt. Ukko yhtpäät hulkkui ympäär 
hoonetta, kohenteli to yht, to toista, jot paremmast hoi-
tua talveks. Yhest paikast sammal läksi pois paazoist, 
toisest palkki märkäni, kolmannest nurkka kaikkinee las-
kiis, sitä i katsokii, erojaa. Aikaa jo uus koti piti sal-
vaa, vaa yksintää mittää et tee. 

„Kuin ikkenää veetän talven, duumais ukko äänee, 
koputtajes kerveel seiniä. — A vot, ku oboza tulloo, 
siis. . 

Satant lumi kaik ukon meelen veti obozaa, kumpa 
tuli ensimäiseel talviteel, kons jäättyivät joet. Inmihissiä 
hää i näkikii vaa kerta vooees. Oli mist duumata. Muz-
garka hyväst sai tolkun joka isännän sanast i vaa yhel 
sanal „oboza" katsoi joen päälitsi i hyväl meeleel vin-
gahteli, justii ku olis tahtont sannoa, jot näät, muka, 
mist tulloo oboza, joen nenän takkant. 

Koin otsaa oli tehty suur matala kesikko-hoone, 
kumpa kesäaikanna oli aittanna, a talveel kazarmanna 
kyytimeehiä vart. Jot hoitaa hepoiset talvituulist, ukko 
joka syksy teki noorist pöyhkiöist pihtapuist suuren 
varjossetun paikan. Vässyyt hepoiset rankaal teel, hies-
tyyt, a tuuli tuuloo kylmää, erittee päivyen noisupoo-
lest. Oi, miltain tuuli puuttuu olemaa,—puukaa ei jaksa 
kannattaa i kääntää omat oksat soojaa poolee, mist ke-
väeel lentää kaikellain lintu. 

Ukko lopetti töön, istuis puupölkyn päälle koin ikku-
nan alle i noisi duumaamaa. Koira istuis hänen jalkoihe, 
pani oman tarkan pään hänen polville. Mist duumais 
ukko? Ensimäin lumi ain hyvvyytti hänen meeltä i ain 
ajoi tusan, muistajees vanhaa, mikä jäi niijen mäkkiin 
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takkaks, kust jooksi joki Studennoi. Seel hänel oli oma 
koti i pere, i sukulaiset olivat, a nyt kettää ei jäänt. 
Hää eli kaikkiis kavvan i vot mis tuli lopettaa ikä: koo-
loo — ei oo kenen panna silmät kiin. Yks hyvä jäi — 
koira. I suvais hänt ukko, paljoa enemmän, ku suvataa 
inmihiset toin toist. Vet koira hänelle oli kaik i kera-
hänt suvais. Ei yks kerta olt niin jot ohotaas Muzgarka 
zertvuitti omal koiran elämääl peremeest vart, i jo kaks 
kertaa karhu määli hänt jurmuuen peräst. 

— A vet vanhaks siä jäät, Muzgarka, — hoki ukko, 
silottajes koiraa seläst.—Näät i selkä sooraks jäi, niku 
suel, i hampaat tylppeniit, i silmiis ono tumma... Eh, 
ukko, ukko, söövät siun talveel suet. Aika, näkkyy, ono 
meil siun kera koolla. . . 

Koira oli valmis i koolemaa. Hää vaa ahtaammast 
lutistui koko ruumeellaa isäntää i halliast plikutteli. A hää 
istui i ain katsoi mussettunutta jokkia, umpinaist metsää, 
rohoisenna seinännä mänevää satoja verstoja sinne, stu-
dennoin meren poolee, katsoi jeeli vaa näkyviä mäkijä 
Studennoin joen alkupoolest, katsoi i ei liikkunt, i kaik-
kinee mäni ommaa ukon duumaa. 

Vot mist duumais ukko. 
Syntyi i kasvoi hää gluuhkois metsäkyläs, Calpanaas, 

liki Kolvan jokkia. Paikka oli gluuhkoi, metsäkäs, leipä 
ei kasvant, i meehet pitivät proombslaa, ken ohotaal, 
ken metsäsplaavaal, ken kalan pyykiil. Kylä oli köyhä, 
niku melkeen kaik Cerdbnin linnan 1 poolees, i ussiat 
mänivät kuhu ikkee ääritöihe: soolakeittoproombslaa 
Usoljaa, Viseran joen splaavaa, kus metsäpromb§lenikat 
tekivät suurija harkkoja, rautazavodoihe pitkin Kaman 
jokkia. Starikka siis oli veel kaikkinee noor, i kutsuttii 
hänt kyläs Jeleska $i§mariks — koko pere olivat §i§mare-
vija. Isä siihe aikaa piti ohottaproombslaa, i Jeleska veel 
poikaisenna näki koko Kolvan. Ampuivat höö i räbcik-
koja, i oravia, i kunitsoja, i hirvijä, i karhuja — mitä vaa 
puuttui. Koist mänivät viikoks kaheks, kolmeks. 

1 Cerdbni—linna Uralan oblastiis. 
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Kasvoi Jeleska, nai, noisi elämää omal talol Calpa-
naas, a itse vanhaa viisii kävi ohotaas. Alkoi vähittee 
Jeleskaal kasvaa oma pere: kaks poikaist i tytökkäin, hy-
vät lapset, olisivat kasvaneet, ni olisivat olleet isäl api-
nikkoinna vanhaa poolee. Holeritavvin aikanna koko pere 
Jeleskalt kooli. . . Tapahtui se onnettommuus syksyyl, 
kons hää artteliis toisiin meehiinkä mäni mäkkii hirvijä 
ampumaa. Mäni perreen meehennä, a takas tuli bobu-
linna \ 
Sil kertaa poolet väkkiä kooli Calpanast: holen tuli Kol-
vaa Kama-joelt, kuhu käivät Calpanan meenet splaa-
vaa. Höö toivat hervittävän tavvin, kumpa löi maaha 
inmihissiä, niku rohhoa. 

Kavvan ikävöi Jeleska, no toist kertaa ei nainut: 
mööhää oli toist kertaa perettä alkaa kasvattaa. Niin hää 
i jäikii bobuliks i veel kovempaa alkoi pittää ohottaa. 
Metsääs oli vesselä i tottuikii Jeleska mokomaa elloo. 
Vaa siin tapahtui hänenkä onnettommuus. Puuttui hää 
karhun berlogan päälle, hyvän zveerin näki i jo ennem-
pää tiisi, jot Cerdbniis saap karhun nahast kaik viis 
rubljaa. Ei ensimäist kertaa mänt hää zveerin päälle ro-
gatinanka ja veitsenkä, vaa täi kertaa antoi maahhun: 
kompastui Jeleskalt yks jalka, i karhu röömähii hänen 
päälle. Suuttunt zveeri määli ohotnikan koolemaa saa, 
a näön käpälän iskuul käänsi ääree. Tarkkaa vaa röömi 
Jeleska metsäst kottii, i täs oma znaahari päästeli hänt 
kokonaist pool vootta. Elloo hää jäi, vaa urodaks tuli. 
Ei voint ettäälle männä metsää, niku ennen, kons hirviä 
aeli suksiil verstaa seitsemääkymmenää, ei voint kävvä 
ohotaas, niku toiset ohotnikat; sanal sannoa, tuli onnet-
tommuus päästämätöin. 

Omas kyläs Jeleskaal tehä ei mitä olt, sööttiissä mii-
ran annetuul palal ei tahtohunt, i läksi hää Cerdbnin 
linnaa tuttaville kuptsoille, kummille ennen möi ommaa 
ohotnikan saaukkia. Voip olla, paikan miltaisen ikkee 
etsiit Jeleskalle rikkaat kuptsat. I etsivät. 

1 Bobuli — perreetöin, talotoin mees. 
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— Olit voolokaal Kolvast Pecoraa? — kysyivät hänt 
kuptsat, — Seel Studennoil joel ono talvimaja, ni seel 
siä leenet storozanna. . . Koko töö vaa talveel ono: vas-
sata i saattaa obozat, a seel jäänös aika guljaita itseksee, 
Söömisen möö siulle noisemma antamaa, i vaatteen, i 
kaikellaisen pripasan ohottaa vart — ympäär kottia voit 
jahtiissa. Sanal vaa sannoa, ei elämä siul seel lee, a liu-
kupäivä. 

— Ettääl ono vähäin. . .—arast vastais Jeleska.—Joka 
poolee majast saal verstaal elohoonetta ei oo, a kesäl 
sinne i et mää. . . 

— Se ono siun assia, valitse itse: kois näläs olla, vai 
seel kylläisennä ellää. 

Duumais Jeleska i sopi mänemää, a kuptsat laittoi-
vat hänelle rookaa i vaatteen vaa yhel vootta. Siis Je-
leskan piti ostaa kaik omal rahal, min hää sai ohotast 
ja kalanpyyvvöst seel. 

Niin hää i eli metsääs. Mänivät vooet voosiin jälest. 

IV. 

Ennen obozan tulomist, kunis joet veel evät jäätty-
neet, ukko ehti mont kertaa kävvä ohotaas. 

Nykyin ohotta onnistui erikoisest, niin jot ukko val-
misti parria kolmeekymmenää räbcikkoja veel ennen 
obozan tulomista i pölkäis vaa yhtä—kuin ikkee ei tu-
lis rosputti. Harvaa tapahtui mokoma rosputti Studen-
noil joel, no voi i olla. 

— No, nyt möö siunka i nevvoa vart saimma,—toi-
mitti ukko koiralle, kummanka ain läkkäis, niku inmihi-
senkä. 

— A kunis oboza käyp leivänkä Pecoraal, ni möö 
siunka i rookaa vart saamma. . . Glavnoi meil ono — 
pittää soolaa enemmän saavva. Jos vaa meil siunka 
soolaa olis, ni rikkaampaa meist Cerdbnii saa kettää 
ei olis. 

Soolast ukko ain läkäis: „Oh, ku vaa soolaa olis — 
ei elämä olis, a raaja". Nyt hää kallaa pyysi vaa itsiää 
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vart, a jäänöksen kuivatti. Miltain hinta ono mokomaal 
kuivatetul kalal? A olis soolaa, siis hää kalan soolajais, 
niku pecoran prombslennikat, i sais siint kaks kertaa 
enemmän, ku nyt. No soola maksoi paljo, a zapasoittaa 
hänt pitäis puudaa kahteekymmenää,—mist mokoman 
määrän rahhaa otat, ku tarkKaa tapajaa vaa söömisee ja 
vaatteesse. Kovast saaletti ukko, ku kesäassiaks tappoi 
hirven: värski liha pilahuu kiiree — kaks päivää sööt hir-
ven lihhaa, a siis viskaa mänemää: kuivatettu hirvenliha 
ono niku puu. 

Jäättyi i Studennoi. Kylmä mäkivesi kiiree ei jääty, 
a siis jään sööväl avannot. Se lähteet maast löövät. 

Zapasoitti nyt ukko värskiä kallaa, kumpaa sai nyt 
jäätyttää, niku räbcikkoja. Vaa aikaa nyt oti vähä. Sitä 
i katsokii, jot oboza tulloo. 

— Kiiree meille, Muzgarka, rooka tulloo... Leipä 
ukolt loppui veel ennen kylmiä, i hää sekoitti ruisjau-
hoille jauhettua kuivaa kallaa. Syyvvä aimaa kallaa, tali 
lihhaa ei saant. Yli kolmen päivän niin kyllässyttää, jot 
ennää suuhu et taho. 

V. 

Oboza tuli ihan oottelomata. Ukko makais ööl, ku 
alkoivat skriippaa koormat i kuului ääni. 

— Hei, äijä, ootko elos?. . . Ota veeraita vastaa. . . 
Aikaa emmä oo nähneet toin toist. 

Ukkoa kaikkiis kovemmast ihmetytti se, jot Muzgarka 
ei kuullut näitä kalleita, kavvan ooteltuja veeraita. En-
nempii hää kuuli heitä, kons höö olivat veel kahen vers-
san pääs, a täi kertaa ei kuult. Hää ei hypänt i uulitsalle, 
jot haukkua hepoisia, a häppeillää peittiis peremeehen 
laavitsan alle i ei antant ääntä. 

— Muzgarka, ootk siä meelees? — ihmetteli ukko.— 
Makaisit obozan. . . oh, ei oo hyvä!. . . 

Koira krapuis laavitsan alt pois, kaali hänen kättää 
i taas peittiis; hää itse tunsi itsiätä vääräks. 

— Eh, vannaks mänit, haisun hävitit, — saoi ikäväst 
ukko.—I kuuloo kehnost kural korvaal. 
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Obozaas oli koormaa viistoist. Cerdbnin kuptsat lait-
toivat Pecoralle ensimäist teetä mööt leipää, soolaa, söök-
kikraamia i kalanevvoja, a seelt veittivät värskiä kallaa. 

Täs Studennoil oboza teki hookahuksen i kahen 
tunnin sööttöajan sihast täs hepoiset hookaisivat neljä 
tunnia. Kazarman ukko lämmitti jo ennempää, i kyyti-
meehet laskivat hepoiset söökille, a itse noisivat puumaa-
roille maakkamaa tavallisel kyytimeehen unel. 

Ei maant vaa noor prikassikka, kumpa vast ensimäistä 
kertaa mäni Pecoralle. Hää istui ukon pertiis i läkäis. 

— I et pölkää siä metsääs, äijä? 
— A mitä on hervitä. Tottunt oon. Metsääs kas-

voimma. 
— A kuin siis ei pölätä, yksintää metsääs. 
— A miul koira ono. Vot kahen kes i veetämmä 

aikaa. Talvittee näät suet kävvät, ni hää miulle ettee jo 
sannoo, kons tulloot höö veeraisse. Kuuloo hää tarkkaa, 
itse manittelloo susija. Höö jooksoot hänen jälest, a miä 
heitä pyssyst. . . Tarkka ono koira, vaa näät ei läkkää, 
niku inmihiin. Miä hänenkä ain Iäkkään, muitas, pozalui, 
i läkkäämisen unohhat. 

— Mist siä mokoman sait, äijä? 
— Aikaa se oli, lue, vootta kymmen. 
Talveel aelin miä mäkkiil hirvijä. . . oli miul koira, 

veel Kolvalt toin. Ei mittää, hyvä koira oli: i zveeriä 
otti hyväst, i lintuja, i oravia — kaik, kuin pittää. Vaa 
mään miä hänenkä metsää mööt, äkkiistää tämä Muzgarka 
hyppäis miun päälle. Veel pölässytti. . . Meijen prombs-
slakoiriil 1 ei oo sitä i tavaskaa, jot veeraalle inmihiselle 
männä ja hyväellä, a vaa isännälle, a tämä niin i hyppäis 
miulle. Nään, jot assia kuillee ei oo hyväst. 

A hää niin i katsoo miun päälle, tarkast, a itse vaa 
veittää etes. I mitä siä duumajaisit, veli, vet toi! Alani-
kos, katson—§a1as§i2 ono tehty havunoksist, a salassist 
paaru noisoo. . . Tyen liki. $ala§§iis vogula lezzii, läsivä, 

1 Prombslakoirat — prombslaohotnikan koira. 
2 Salassi— oksist tehty maja. 
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omast arttelist jäi. Sooraa sannoa: kooloo inmihiin. Oho-
taal ei noissut jaksamaa, a toisiil to vet ei oo aikaa oo-
tella. Näki minnua, tuli hyvä meeli, a itse jeeli keelt 
liikuttaa. Enemmän kaik käel toimitti. . . 

Miun aikaan i kooli, kallis, i miä hänen hautaisin 
lummee, oksiil katoin i herreel 1 lutissin, jot suet evät 
sois. A Muzgarka, znacit, miulle jäi. Miä hänt niin ik-
kenää noisin kutsumaa, sen joen mukkaa, kuhu jäi vo-
gula: jokkia-to sitä kutsuttii Muzgarka, no, miä i koiran 
niin nimitin. Tarkka koira ono. . . Metsää mööt männöö, 
ni hänen jälest vaik metlaal pyyhi — mittää et lövvä. 
Siä duumaat, jot hää paraikaa el saa tolkkua, jot hänest 
läätää?. . . Kaik saap tolkun.. . 

— Miks hää laavitsan al lezzii? 
— A häpijää, sil jot makais obozan. Vanhaks jä i . . . 

Kaks kertaa miun karhust hoisi: karhu miun päälle, 
a hää hänen seisattaa. Ennempää miä rogatinal kävin 
ohotaas, kons veel voimiis olin, no a ku yks miun praa-
vitt]', no, miä jo tavotan nyt pyssyst hänen lassa maaha. 
Hänt vet kera pittää tiitää kuin ottaa: tarkka zveeri 
ono. 

— No a talveel-to vet ikävä ono pertiis istua? 
— Jo siihe tottui. . . 
Hyvä oli se prikassikka, mokoma noori, kaik hänen 

pittää tiitää. Jeleskaal, nähhees elävää inmihist, tuli hyvä 
meeli i hää kaik i läkäis omast yksinäisest elost met-
sääs. 

— Meil, hyvä inmihiin, kevväest praaznikka ono, 
kons soojalt merelt lentiijäät linnut. I kuin paljo hänt 
lentää: pilvi. . . I sorsat,, i hanhet, i kulikat, i kajavat, 
i gagarat... Liikkuut päivyen noissees, nii ääni vaa sei-
soo Studennoil. I ei oo parempaa elävää, ku lentävä 
lintu. Lentää hää, lentää, kera vässyy, morihuu 2 i katsoo 
paikan. Lentiis, hookais päivän, i äkkiistää pessää 
laatimaa... 

1 Hersi—palkki. 
2 Morihussa—vässyä, jäävvä laihaks. 
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I kuin läkäjäät... Kuunteleet, kuunteleet, välimittee 
kyyneel valahtaa. Suvattava elokas ono tämä lentävä 
lintu — miä hänt en puutu. A kuin hää pesijä tekkoo.. . 
Luikot 1 miul täs soos pesijä tekkööt A siis emät puip-
puinka Studennoil uijuut.. . Lusti, ilo! Uijuut, suljppaat, 
kokottaat . . . Syksyks alkaa lintu taas korjahussa parttii: 
aika ono matkaa joutua. I korjahuut niku inmihiset.. 
Läkäjäät itseksee, hätäellööt, noorija opettelloot, a siis 
noisivat... varraa hoomuksest noisoot lentoo. 

Yht vaa miulle ei tappaa; monetta vootta jo kysyn 
kyytimeehijä, jot kukon miulle toisivat... Talveelto ööt 
ollaa pität, loppua ei oo, a kukko i sanois, monneis 
tunni ono tanvaal. 

— Toin kerta äijä, miä siulle toon kaikkiis äänek-
kään kukon. Hyväst noisoo mörnämää. 

— Ah, kallis, vot hyvvöittäisit vanhan... Kolmen 
kes möö vot kuin eläisimmä! Ikävä, kons talveel leenöö 
koollut hiljaisuus, a siin, katsot, kukko i vesselyttäis. 
Kera ei oo kehno elokas, kukko; toist mokomaa ei oo, 
jot tunnit sanois. 

Prikassikka jätti Jeleskalle i jauhoa, i soolaa, i uuv-
ven paijan, i ruutia, a takas tullees Pecoralt toi podar-
kan. 

— Miä siulle äijä, tunnit toin,—vesseläst saoi prikas-
sikka, antajees säkkiä kukon kera. 

— Ah, miun sööttäjä, ah ommain!.. No kuin miä 
sinnua kiittämää noisen... 

Mäni oboza takas, i jäi ukko kukonka. A kuin paljo 
oli hyvvää meelt.. . Punain oli kukko, harja punain, 
hulkkuu perttiä mööt — joka sulka tiukkaa. A ööl ku 
mörähtää.. . Sitä se oli hyvvää meelt. Joka hoomenikko 
noisi nyt Jeleska läkkäämää kukon kera, a Muzgarka 
heitä kuunteloo. 

— Mitä, paha meeli ono siul, vanhaal?—narrii Jeleska 
koiraa. — Sevvert siul i töötäkii, ku haukkua... A vot 
siä kukon viisii laula!.. 

1 Luikko—joutsen 
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VI. 

Hoomais ukko, jot Muzgarka noisi kuinlee ikävöit-
tämää. Hulkkuu pää maas... Ei jaksa mitälee koira. 

— Muzgarka, armas! 
Muzgarka häylytti hännääl, vettiis peremeehen looks, 

laamais keeleel hänen kättä i hiljaa alkoi ulvoa. Oi, 
kehnot assiat ollaa!... 

Häylää tuuli pitkin Studennoit, aijaa lumihankija, 
ulvoo metsääs, niku nälkäin susi, i Jeleskan koti kaik-
kinee uppois lummee. Seisoo vaa yks truba, i käärihyy 
siint siniin savvu yllää. 

Jo kaks viikkoa ulvoo purga kaks viikkoa ei liiku 
omast koist ukko, ain istuu oman läsivän koiran loonna. 
A Muzgarka lezzii i tarkkaa vaa henkyy: tuli Muzgarkan 
koolema. 

— Sööttäjä siä miun...—itköö ukko i suuteloo ommaa 
vernoit tovaris§aa.—Siä miun oma.. . no, mist kivistää?.. 

Ei mittää vastaa Muzgarka, niku ennempää. Hää jo 
aikaa tunsi oman kooleman i ono vait. . . Itköö, särkiijää 
ukko, a avittaa ei oo mil. Ah, miltain armotoin onnet-
tommuus tuli!.. Muzgarkan kera kooli viimäin ukon 
lootto, i ei mittää, mittää ennää jäänt häntä vart, ku 
surma. Ken nyt noisoo etsimää oravaa, ken haukkuu 
tedriä, ken etsii hirven—koolema leenöö ilman Muzgar-
kaa, hervittävä nälkäin surma. Leipäpripassaa tarkkaa 
tapajaa kaheks viikoks, a seel siis koole. . . 

Ulvoo purga, a ukko muistaa, kuin eli hää Muzgar-
kan kera, kuin kävi hänenkä ohotaas i hankki itsellee 
saaukkia... Kuhu hää nyt ilman koiraa? 

A täs veel suet.. . Nuuhkivat pean, tulivat koin looks 
i ulvoot. Koko öön kuinlee ulvoivat, syänt repivät. Ei 
oo kenen nyt heitä pölässyttää, haukkua, manittaa pys-
syn ettee... 

Jouhtui ukolle meelee, kuin bluutka karhu hänt mook-
kais. Bluutkaks kutsutaa mokompia karhuja, kummat 
ajallaa evät männeet berlogaa i hulkkuut metsääs. Mokoma 

1 Purga — lumisää; tuisku. 
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bluutka ono kaikkiis opasnoimp zveeri... Näät i tottui 
hää käymää koin looks: nuuhki ukon zapassat. Kuin öö, 
niin i tulloo. Kaks kertaa katolle krapuis i käpäliil kai-
voi lunta. Siis mursi oven kazarmast i vei koko bärämän 
ukon zapasoitettua kallaa. Suututti tämä bluutka ukon 
viimäisee saa. Suuttui ukko hänen päälle pihast, pani 

vintovkan laaenkii i läksi Muzgarkan kera... Karhufniin 
i hyppäis ukon päälle i taitaa olis määlint itseen alle, 
ennen ku hää oli ehtinyt ampua, no päästi Muzgarka. 
Tarttui hää zveeriä takant i issutti, a Jeleskan looti ei 
tiitänt maahhua. Vai siis vähä oli tapahoksia, kons koira 
päästi ukon peast. . . 

Muzgarka sai hukkaa ihan uuvven vooen al, kons 
pakkain paukki metsääs. Assia oli ööl. Jeleska lezi omal 
laavitsaal i torkkui. Äkkiistää hänt pisti kylkee. Hyppäis 
hää, puhui tullee, sytytti pärreen, mäni koiran looks — 
Muzgarka lezi koolleenna. Jeleska kylmeni: se oli hänen 
surma. 

— Muzgarka, Muzgarka.. .—hoki onnetoin ukko-
parka,— i suuteli koollutta tovari§saa. — Mitä miä nyt 
ilman sinnua noisen tekömää? 
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Ei tahtont Jeleska, jot suet söisivät koolleen Muzgar-
kan, i hautais hänen kazarmaa. Kolt päivää hää särki 
jääkästä maata, teki havvan i kyyneliin kera hautais oman 
uskollisen tovari^san... 

VII. 

Jäi yks kukko, kumpa vanhaa viisii ajoi ylös öittee 
ukon. Havahtuu Jeleska i äkkiistää muistaa Muzgarkaa. 
I tulloo hänelle hallia i rankka. Läätä ei oo kenenkä.. . 
Totta, kukko ono mukava lintu, a vaa aintakkii; hää ono 
lintu i mittää ei saa tolkkua. 

— Ohi Muzgarka! — maini Jeleska mont kertaa päi-
vääs, tunsi, jot kaik alkaa tokkua pois käest. 

, Leipäzapassat alkoivat loppua, i aika oli Jeleskaal 
duumata omast pääst. Rankalt näytti hänelle jäävvä tähä 
ommaa kottii. 

— Eh, lakkaan kaik, mään kottii Kolvalle a to 
i Cerdbnii vettiin!1—reknais ukko. 

Praavitti hää sukset, kumpiil veel noorenna aeli hir-
vijä, laati kontin, otti evästä päiväks viijeks, pro§§aitti 
Muzgarkan havvanka i läksi matkaa. Saali oli jättää kuk-
koa yksintää i Jeleska otti hänen kera; pani konttii 
i veep. Mäni ukko kivinennää saa, katsahti oman koin 
päälle i noisi itkömää: saali tuli ommaa soojaa, issuttua 
paikkaa. 

— Hyväst Muzgarka... 
Rankka tee vei zimovkast Kolvalle. Enstää piti männä 

suksiil Studennoita mööt. Se oli helppo, a siis alkuivat 
mäet, i ukko kiiree väsyi. Ennempää hää, niku hirvi, 
joonitteli mäkkijä möit, a täs nyt äkkiistää väsyi. Vaik 
noise lezimää i koole.. . Kaivoi hää lummee syvän hav-
van, mätti havunoksia, teki tulen, söi, mitä oli kontiis, 
i noisi hookaamaa. I kukon kattoi kontiil... Väsyksiis 
hää kiiree nukkui. Kuin paljo hää makais, kavvan, vai 
vähä, vaa havahtui hää kukon mörähtämisest. 

„Suet". . . läikähti hänel pääs. 
1 Vettiissä — m ä n n ä . 
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Tahtoo hää noissa yllää i ei jaksa, justii ku ken olis 
hänt noorii pant. Silmijää ei jaksa avata auki. . Veel 
kerran mörähti kukko i vaikeni: hänen kontinka parvees 
tempais havvast susi. Tahtoo ukko noissa yllää, tekkoo 
viimäiset pyrkimykset i kuuloo tuttavan haukkumisen: 
niku mislee olis noist haukkumaa Muzgarka. Vet se 
ono^hää.. . Likemmääl, likemmääl — se hää jälkiä möit 
tulloo. Näät jo ono kaikkinee liki, ihan havvan loonna... 

Avajaa Jeleska silmät i näkköö: tottakii, Muzgarka. 
A Muzgarkan kera ono se sama vogula, hänen ensimäin 
peremees, kumman hää hautais lummee. 

— Siä oot täs, äijä? — kyssyy vogula, a itse nagraa. 
Puhalsi kylmä tuuli, repäis komkat lunta korkioist 

puist, i siputti lumen koolleen Jeleskan päälle. Hoomuk-
seks hänen havvast i jälkiä ei jäänyt. 

D. N. Mamin-Sibirjak. 
Kysymykset. 

1. Miks oli zimovka Studennoil joel? Mikä töö oli storozaal? 
2. Kuin joutui ukko Studennoil talvia veettämää? 
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3. Täyttivätkö kuptsat oman lupahuksen? 
4. Mitä sai ukko obozast i mitä valmisti itse? 
5. Miks oli mokoma sopu inmihisen i koiran välil? 
6. Mikä kiirensi ukon kooleman? 

7. Mitä tekkoo sovetan valta, jot valloittaa i voittaa metsä. 

Upraznenja. 
1. Antakaa omat zaglaviat läkkäämyksen eri osille. 
2. Lukekaa zveeriä, lintuja i kalloja, kumpia ampui i pyysi 

Jeleska. 
3. Läätkää Muzgarkan istoria; siis kirjuttakkaa se. 
4. Läätkää, kuin kukko puuttui sinne ja kuhu hää sai. 

Talvi-ilta. 
Lumitormi kattaa taivaan, 
Kattaa taivaan, kattaa maan; 
Noisoo itkömää, ku lapsi, 
Zveerin viisii ulvomaa. 

Meijen vanhaal olkikatol 
Laulaa, lautaa loukottaa. 
Talik matkameehen viisii 
Ikkunaa meil koputtaa. 

Meijen vanha peeni pertti 
Haljain ono, pimmiä. 
Minen peräst, oma ämmä, 1 

Issut siin niin hiljaa siä? 

Vai siä vaivuit tormituulee, 
Väsyit tuiskun tupruntaa, 
Talik torkut, hiljaa kuulet 
Oman vokkiis vurinaa. 

1 Pu?kin kyssyy omalt njanjkal t Arina Rodionovnalt, kumpa 
eli hänen kera Mihailovskois. 



Laula miulle, kuin se lintu 
Meren takkaan eli vaa. 
Laula, kuin se tyttö kulki 
Vettä kaivolt ottamaa! 

Lumitormi kattaa taivaan, 
Kattaa taivaan, kattaa maan, 
Noisoo itkömää, ku lapsi, 
Zveerin viisii ulvomaa. 

A. S. Puskin. 
Upraznenjat. 

1. Minenkä rinnoittaa Pu?kin tormin ulvomist? 
2. Kirjuttakkaa ensimäiset kaheksan strockaa stihast ja vii-

ruittakkaa neet sanat, mit rinnoittaat tormia toisiin assioinka, 
jo t paremmast voisitta arvatta tormin ulvomisen. 

Harmaa. 
(Pogranicnikan läkkäämys) 

Kaikkinee oli hyvä miun Gnedko: i stroinoi, i hoikkiin 
jalkoinka, i tallukki hänel oli rovnoi, — vaa liikaa kiiree 
hää väsyi. 

Issun miä kerta i duumaan: miltaisen hepoisen miä 
otan Gnedkon sihhaa, vet ei kelpaa hää rajasluuzbaa vart. 

I äkkiistää tulloo miulle krasnoarmeitsa — veenveittäjä. 
Liitsa hänel on punain, suuttunt,—niku olis pahoittant 
ken hänen. 

— Tovarissa komandira,—sannoo, — en voi miä Har-
maanka sluuzia, antakaa miulle toin hepoin! 

— A minenkä Harmaa on kehno? —kysyn miä. 
— Da miltaistkaa arvoa hänel ei oo sluuzbaa,— 

vastajaa krasnoarmeitsa. — Meijen veenveiton assia ono 
otvetstvennoi assia. Et too ajallaa vettä—lounat mööhäs-
tyy, — nälissää männööt krasnoarmeitsat vahtii. A hänel 
i assiaa ei oo siihe, Näät, tänäpään, koko tunnin miä 
hänenkä jokkee saa mänin. Ehin vaa ottaa vettä, a hää 
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lähtöö hyppää, niku kitsi, — kaik veen miun bockast 
i läikytteli. A takas ei taho männä, — seisoo tyhjän boc-
kanka kuhnjan loonna i ei etes eikä takas. 

Mänin miä katsomaa hepoista. 
Katson — jaati on korkia, rinta levviä, jalat vahvat,— 

kannattava hepoin, hyvä. 
— Ladno, tovaris§a krasnoarmeitsa, — saon.—Pääs-

sän miä siun Harmaast — itsellee hänen otan. A vettä 
meille noisoo veittämää Gnedko. 

Sil samal päivää koko meijen zastava korjahuis kat-
somaa, kuin miä mään Harmaan seläs. Jo kaik pogranic-
nikat tiisivät hänen hoolimattoman tavan. 

Tootii Harmaa staaban ettee niitylle. Miä mänin hä-
nen looks, katsoin i hyppäisin satulaa. 

Riuhtaan ratuksemist, — ei mää Harmaa, — justii ku 
maaha kasvoi. 

„No, — duumaan, —ladno, jos niin! Miul kera uprjam-
stvaa tapajaa". 

Lousasin miä ratuksimet, istusin mukavammast satulaa 
i issun itseksee, poltan. 

— Tovari§sa komandira, —nagraat krasnoarmeitsat,— 
voip olla, käsettä toukata? 

— Ei mittää,— saon, — miul ruttiissa ei oo mihe. 
Laa seisoo itseksee. 

Kavvan seisoi Harmaa. Krasnoarmeitsat evät jaksa-
neet ootella, hajostii ken kuhukii. 

Peräst katson — hätähyi Harmaa, jo jalalt jalal alkaa 
kävvä, keerostaa yhel silmääl miun päälle, niku kysyis: 
„Kavvaksko siä issuit miun selkää?" 

A miä ain issun. 
Harmaa alkoi jo kapjaal maata särkiä. Miä issun. 
Äkkiistää Harmaa ku hyppäjää i kerraas i läksi travvaa 

etes. 
Yli kuun alkoi suvata minnua hepoin. Välimit-

tee viijää häntä vettä joomaa, a hää seisattuu 
miun ikkunan looks, i, niku varsa, helliäst-helliäst alkaa 
hernua. 

„Туе peremees, ikävä tuli sinnua!" 
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A trevogoin aikaan hänt tallist i tuuvva ei pi tänt 
Pannaa vaa satula — i hää jo itse jooksoo staaban looks, 
ettäält jo kutsuu minnua oman hernumisenka. 

Kerta sirkiääl pakkaisööl miä kävin katsomaas postiis. 
Hiljaa oli rajal. Vaa lumi hrupsaa Harmaan kapjoin al 
i naapurimetsääs äänekkääst paukkaat pakkaisest kui-
vat petäjät. 

Äkkiistää Harmaa jäi seisomaa. Lummisti korvat 
i hätäisest alkoi furkkia. Miä katsahhin. Likel kettää ei olt. 

„Taitaa, susi mis ikkee hulkkuu", duumaisin miä. 
I tempaisin Harmaata ratuksemist. No Harmaa mäni ei 
teetä mööt, a käänsi oikialle, sooraa pelolle. Niku ohot-
nikan koira, hää venutti kaglan i ostoroznoist mäni 
etes. 

Äkkiistää Harmaa jäi paikalle. Samal aikaa hepoisen 
eest hyppäis inmihiin valkiaas maskahalatiis i läksi jook-
semaa suksiil. 

„$piona! — duumaisin miä. — Yli rajan tahtoo joossa!" 
I ojensin revolveran. 

Seis, ampumaa noisen! 
Suksimees ei jäänt seisomaa. Kiiree, avvittaes keppi-

löil hoddua, hää lensi sooraa metsää. 
En ehtint miä ottaa ratuksimist, ku Harma itse hyp-

päis etes i hyppimisel läksi suksimeehen jäles. 
Suksimees käänsi kurraa — i Harmaa kääntiis kurraa. 
Suksimees mäni metsää — i Harma jooksi metsää. 
Metsääs suksimees jooksi hiljempaa, — lumi täs oli 

rohloi i lezi korkioinna hanginna. 
Harmaa tavoitti hänt kiin. 
— Seis! — taas kiljahhin miä i jo laattiisin hyppäämää 

maaha. 
No siin Harmaa suksimeehen jäles jyrkkää kääntiis 

i miä kukkarpaljaa lensin maaha. 
„Tiijet sen! — duumaisin miä. — Lasimma spionan!" 
No ku hyppäisin miä yllää, katsahhin, — nään—miun 

Harmaa seisoo mones harkkomuksees miust. Hänen rin-
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naal käpäröip lumes jaloilt maaha lööty suksimees. Vaa 
hää proovajaa noissa seisomaa, — Harmaa toukkajaa hänt 
lobal, i suksimees jällee lankiijaa syvvää lummee. 

Miä toin suksinikan zastavaa. Hää olikii §piona. 
Vot miltain miul oli hepoin! Mitä seel ^irkaas ope-

tetut hepoiset takajaloil tantsiit! Tämä itse spionan löysi, 
itse hänen i kiin otti. 

Siint saa möö Harmaanka konsaa emmä erroo. Par-
vees hoijamma soveskoita rajoja. Kons minnua männeel 
kessää muutettii toisee zastaavaa, prikazaas oli kirjutettu: 
„Muutetaa 3-st zastavast 4-ntee zastavaa vanhemp 
RKKA-n leitenantta hepoisen Harmaan kera". 

1/5. Valde. 
Kysymykset. 

1. Miks veenveittäjä ei tahtont Harmaata? 
2. Kuin Harmaa joutui komandiralle? 
3. Miltain sopu oli komandiran ja Harmaan välil? 
4. Kuin Harmaa otti kiin ?pionan? 

Upraznenja. 
1. Laatikaa lääkkämys mokoman plaanun mukkaa: a) Harmaa 

veenveitoos, b) Harmaa komandiral, v) Komandiran ja Harmaan 
sopu. g) Harmaa rajal. 
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Kavkazan plennikka. 
i. 

Yks herra sluuzi Kavkazaas ofitseranna. Kutsuttii hänt 
Zilin. Tuli hänelle kerta koist kirja. Kirjuttaa vanha 
emä: „Vanhaks miä jo jäin, i tahtohuu ennen koole-
mista nähä suvattavvaa poikaa. Туе kottii pro§§aittammaa; 
hautaa, a seel, jumalanka, taas mää sluuzbaa. Miä siulle 
löysin noorikon: i tarkka ono, hyvä ono, i imenja ono. 
Näyttiijää, voip olla nait, i kaikkinee jäät kottii". 

Zilin ajatteli: „I totta, vanha ono emä. voip olla, i 
et nää ennää. Pittää männä, a jos noorikko ono hy-
vä—i naimaa voip noissa". 

Mäni hää polkovnikalle, otpuskan otti, prossaitti 
iovaris§oinka i oli valmis matkaa. 

Kavkazaas siihe aikaa sota oli. Teitä möit ei ööl ei 
päivääl rauhaa olt. Venäläisist ket männööt kreepostist 
vähä ääree, tatarit iii tappaat iii veevät mäkkii. Siis oli 
tehty niin, jot kaks kertaa viikoos kreepostist kreepostii 
käivät saattajat sotameehet. Ees ja takkaan männööt 
sotameehet, a keskeel männöö vaki. 

Assia oli kesäl. Varraa hoomukseel, päivyen noisun 
aikaan korjahuivat obozat kreepostin takkaks, tulivat 
saattajat sotameehet ja liikkuivat teehee. Zilin ajoi 
hepoisen seläs, a rattaat hänen riistoinka tultii obo-
zaas. 

Päivyt mäni yli poolen päivän, a oboza vast oli 
mänt pool matkaa. Pölly, vari ono, päivyt niin i polttaa, 
a peittiissä ei oo mihe. Paljas steeppi— ei ni puuta, 
eikä pehkoa teel.. . 

Ajoi Zilin ettee, seisattui ja ootteloo, kons oboza 
tulloo. Kuuloo, takkaan trubal soitetaa—taas seisomaa. 
Zilin duumais: „А eik männä yksintää, ilman sotamee-
hiä? Hepoin miul ono hyvä, jos i puuttuut vastaa tata-
rit, ni ajan karkuu, Vai ei männä?..." 

Piättyi i duumaajaa. Aijaa hänen looks toin ofitsera 
hepoisen seläs, Kostblin, pyssynkä i sannoo: 
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— Männää, Zilin yksintää. Voimaa ei oo, syyvvä 
tahtohuu i vari ono. Miun päält paitaa saap pusertaa.— 
A Kostblin ono mees priski, paksu, kaik punain, a hiki 
hänest niin i jooksoo. Duumais Zilin i sannoo: 

— A pyssy ono laengiis? 
— Laengiis ono. 
— No siis määmmä. Vaa muissa, jot ei erroossa. 
I läksivät höö etes teetä mööt. Männööt steeppiä 

mööt, läkäjäät i katsoot kahtee poolee. Ympäriil ettäälle 
näkkyy. 

Loppui steeppi ja tee läksi mänömää kahen mäen 
välist rotkoa mööt, Zilin i sannoo: 

Pittää männä mäen. pääl-
le, katsoa, a to täs, pozalui, 
hyppäjäät, ni mäen takkant 
i et nää. 

A Kostblin sannoo: 
—Mitä ono katsoa. Määm-

mä etes-
Zilin ei kuunnelt hänt. 
— Ei, — sannoo, — siä 

oottele allaal, a miä vaa kat-
sahhan. Noisi vaa noisemaa 
i näkköö, nenän ees, desja-

tinan matas, seisoot tatarit, hepoisiin seläs,—henkiä kolt-
kymment. Näki hää i alkoi takas kääntää; i tatarit hänt 
näkivät, alkoivat aijaa jäles, itse hodul ottaat pyssyjä 
cehloist. Laski Zilin tävvelt hodult hepoisen alas mäkkiä 
i kiljuu Kostblinalle: 

— Ota pyssy! — a itse duumaajaa hepoisest: 
„Miun kallis, päässä, elä kompassu, kompassut,— 

puutun. Pääsen pyssyn looks,—en antii heille". 
A Kostblin, mesto sitä, jot ootella, kuin näki tata-

roja, niin i laski mitä oli voimaa kreepostii. Pleetiil vaa 
antaa to yhtee, to toisee kylkee hepoist. Vaa pöllyst 
näkkyy kuin hepoin häntää viskoo. 

Zilin näkköö-—assiat ollaa pahast. Pyssy mäni, yhel 
meekaal et mittää tee. Käänsi hää hepoisen takas sota-
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meehiin looks—duumais päässä karkuu. Näkköö, hänelle 
vastaa aijaat kuus henkiä. Hänen al hepoin ono hyvä, 
a niijen al veel paremmat, i vastaa aijaat. 

Tahtoo hää piättää hepoisen, jot takas kääntää, no 
hepoin varistui, sai jooksemaa, et piätä, sooraa heijen 
päälle lentää. Näkköö — likentyy hänen looks tatarina 
punaisen parranka harmaal hepoiseel. 

No — duumaajaa Zilin —tiijen teitä pahhoja, jos elä-
vältää ottaat, pannoot hautaa, rooskiil löömäätnoisoot. 
Elävältää en antii... 

Zilin vaik kasvoit ei olt suur, no oli jurma. [Otti 
meekan i laski hepoisen sooraa punaisen tatarin päälle, 
duumaajaa: „Tali hepoiseel murjon, tali meekaal leikkaan". 

No Zilin hepoisen kera etemmälle ei päässyt, takkant 
ammuttii hännee i tarkkasivat hepoisee. Lankiis hepoin 
koko voimalt maaha,—kääntiis Zilinan jalan päälle. 

Uks tatarina tuli hepoisen looks, alkoi satulaa seläst 
ottaa pois. Hepoin vaa särkiijää. Hää otti kinzalan, leik-
kais hänelt kurkun. Alkoi vilestää hepoisen kurkust, 
hepoin potkais i henki läksi pois. 

Ottivat tatarit satulan, sbruujan. Istuis tatari punaisen 
parranka hepoisen selkää, a toiset panivat hänelle satulaa 
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Zilinan; jot ei lankiijais, sitoivat kiin i veivät mäkkii. 
Kavvan mänivät mäelt mäelle, mänivät brodast yli 

joen, joutuivat teelle i läksivät etes pitkin alankoa. 
Tahtoi Zilin panna merkille teen, kuhu hänt viijää, 

mut silmät oltii voijettu verree i kääntiissä ei voint. 
Alkoi hämärtää. Mänivät veel yli joen, noisivat koh-

hoomaa kivimäkkiä mööt, alkoi tulla savvun haisu, 
alkoivat haukkua koirat. 

Tulivat aulaa1. Tatarit noisivat hepoisiin selist pois, 
korjahuivat tataroin lapset, ympäröittivät Zilinan, viles-
tellööt, katseloot, alkoivat kivil viskoa hännee. 

Tatari ajoi pois lapset, nosti Zilinan hepoiselt pois i 
kutsui trenkiä. Tuli skuulakas nogaitsa2 yhes paijaas. 
Paita kaik ono revitty, koko rinta ono paljas. Tatarina 
mitäiee käski hänelle. Toi trenki kolodkan: kaks rauta-
renkaihe issutettua tammipölkkyä, i yhes renkaas ono 
klinkku ja lukku. 

Avattii Zilinalt käet, pantii kolodkaa i veetii sarajaa; 
toukattii hänt sinne i pantii ovi kiin. Zilin lankiis valloo. 
Lezzii, kobli pehmiämmän paikan i noisi makkaamaa. 

II. 

Melkeen koko tämän öön Zilin ei maannut. Ööt 
olivat lyhhyet. Näkköö lovest, jot alkoi valkenoittaa. 

Näkkyy hänelle lovest tee —mäen alle männöö, 
oikiaas poolees ono tatarin saklja3, kaks puuta liki sitä. 
Musta koira lezzii kynnykseel, kitsi ommiin vooniinka 
hulkkuu, häntiinkä häylyttäät Näkköö—mäen alt noisoo 
tatarilain tyttö, kuvikkaas paijaas vöönkä, pöksyis i saap-
pais, pää ono peitetty kauhtanaal, a pään pääl ono 
suur kartakuv§ina veen kera. Tulloo, selkää liikuttelloo, 
painuttaajaa, a käest peent britvattua tatarilaist tytökkäist 
veittää. Mäni tatarilain nain veenkä sakljaa, sakljast tul 

1 Tatarikylä. 
2 Nogaitsat—mokoma kansa, ellää steeppiis liki Kav-

kazaa. 
3 Saklja — tataroin koti 
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egliin xatari punaisen parranka, §ulkkube§metäas\ reme-
niis hoppiain kinzala, paljais jalois basmakat. Pääs ono 
korkia hattu, boranan nahast, musta, niskaa temmattu. 
Tuli, kozjoittelloo, itse punaist partaa silottelloo, lak-
koittaa. Seisoi vähä aikaa, mitälee käski trengille ja 
itse läksi kuhulee. 

A Zilinalle juuvva tahtohuu, kulkku kuivi; duu-
maajaa — tultais vaik käymää. Kuuloo—^avataa sarajaa. 
Tuli punain tatari, a hänenkä toin, peenemp kasvoltaa, 
musta. Silmät ollaa tummat, valjot, a itse roozovoin, 
parta peen, keritty; vesselä näkö i ain nagraa. Musta 
tatari ono veel paremmiis vaatteis. Siniin, galunoil om-
meltu, sulkkubesmetta. Vöös suur kinzala rippuu hop-
piain; punaiset safjanabasmakat kera hoppianka ollaa 
ommeltu. Hoikkiin b a r a k k o i n pääl ollaa toiset, paksut 
basmakat. Korkia hattu, valkiast boranan nahast. 

Punain tatari tuli sarajaa, sanoi mitä lee, niku olis 
kiront, i noisi seisomaa; nojahti peenaa, kinzalaa häy-
lyttää, niku susi, kulmiin alt katsoo Zilinan päälle. 
Ä musta tatari—sukkela, elävä, justii ku pruzinoin pääl, 
tuli Zilinan looks, kykystäis, irvistellöö, otti hartiast 
kiin, mitä lee noisi kiiree — kiiree ommaa viisii läkkää-
mää, silmiil plikkimää, keeleel solkkimaa, a itse vaa 
hokkoo: ,,Koro§ urus! Koros urus!" Zilin ei saant mit-
tää tolkkua i sannoo: „Juuvva vettä, juuvva antakaa!" 

Musta nagraa. „Koros urus!"—ain itseksee hokkoo. 
Zilin huuliil i käsil näytti, jot juuvva annettais 

hänelle. 
Musta sai tolkun, nagrahti, katsahti ovvee, kiljahti 

ketä lee: „Dina"! 
Jooksi tytökkäin — hoikukkain, paharyskyin, vootee 

kolttoistkymmenää i näölt ono mustaa tatarii. Näkkyy, 
jot ono tyttö. Silmät kera ollaa mussat, i näölt ono 
lusti. Vaattiissut ono pitkää sinisee paitaa pitkiin hin-
hoinka i ilman vöötä, ja paita alt, hihoist i rinnaas ono 
strockattu punaiseel. Jalkoihe ono veitetty pöksyt i bas-

1 Sulkkube§metta — mokoma viitta. 
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makat, a ba§makois ollaa toiset ba§makat korkioin kan-
toinka, kaglaas ollaa helmet vennäen viijenkymmenän 
kopekan rahoist. Paljas pää, musta kassa i kassaas lintti, 
a linttii ono ripussettu bljaahat i hoppiain rublan raha. 

päjää pois, niku metsäkitsi. Hänen isäkii noisi nagramaa. 
Lähetti hänen veel kuhulee. Hää otti kuvsinan, jooksi 
pois, toi tuimaa leipää ymmerkäisen lavvan päälle i taas 
noisi istumaa painuttais, silmijä ei lase pois—katsoo. 

Mänivät pois tatarit i taas pantii ovi kiin. 
Vähän ajan peräst tulloo Zilinalle nogaitsa i sannoo: 
— Aida! hozjain, aida! 
Kera ei tiije vennäeks. Zilin sai vaa sen tolkun, jot 

käsköö mihilee männä. 
Läksi Zilin kolodkaas, rammitsoo, harkata ei saa, 

niin i vääntää jalkaa ääree. Läksi Zilin nogaitsan jäles. 
Näkköö, tatankylä, talloa kymmen, ono, ono heijen kirkko 
basnjanka. Yhen talon ees seisoot kolt hepoista satuloinka. 
Poikaiset pittäät suitsist kiin. Hyppäis siint majast musta 
tatari, viippaa käenkä, jot mänis Zilin hänen looks. Itse 
nagraa ain, mitälee läkäjää ommaa viisii i mäni taas 
takas. Tuli Zilin perttii. Hyvä gornitsa, seinät lakkiast 
ollaa voijettu savel. Etuseinän looks ollaa laahittu kuvik-
kaat perinät, ääriis rippuut kalleet kovrat; kovriin pääl 
pyssyt, pistoletat, meekat, kaik hoppiaas. Yhes seinääs 
ono peen kiukaa, niin korkiaal kuin pertin maa. Silta 
ono maast, puhas, niku koominan maa, i kaik etumain 

Käski hänelle mitä lee 
isä. Jooksi hää i taas tuli 
takas, toi kartaisen kuv§inan... 
Antoi veen, itse kykystäis, 
painuttais niin, jot hartiat 
alemmalle polvia mänivät. 
Istuu, silmät harotti, katsoo 
Zilinan päälle, kuin hää joop, 
justiiku minen ikkee zveerin 
päälle. 

Antoi hänelle Zilin ta-
kas kuv§inan. Hää ku hyp-
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nurkka ono levitetty voilokaal; voilokkoin pääl ono 
levitetty kovrat, a kovriin pääl puuhovoiset podu§kat. 
Kovriin pääl yksiis basmakois istuut tatarit: musta, pu-
nain, i kolt veerast. Seläntakkaaks kaikille ono pantu 
puuhovoit podu§kat, a heijen ees ymmerkäisen lavvan 
pääl ollaa blinat conasuurimast i lehmän voita ono pantu 
kuppii, i tatarin olutta, buzaa, ono kuv§inaas. Söövät 
kässiinkä, i käet kaik ollaa vois. 

Hyppäis musta, käski panna Zilinan istumaa ääree, 
ei kovran päälle, a paljaalle maalle, itse taas mäni kov-
ralle, ugo§§oittaa veeraita blinoil i buzal. Issutti trenki 
Zilinan paikalle, itse otti pois päälimäiset basmakat, pani 
oven suuhu toisiin rinnalle, i istuis voilokalle likemmäs 
pereemehiä; katsoo kuin höö söövät, a itse sylkiä 
pyyhkii. 

Söivät tatarit blinat, tuli tatariloin nain paijaas, sa-
mallain, kuin i tyttö, i pöksyis; rätti pääs. Vei pois voin, 
blinat, antoi hyvän lahankan i kuvsinan kitsaan suunka. 

Noisivat tatarit pesömää kässijä, siis panivat käet 
ristii, noisivat polvillee, puhuivat joka poolee, siis luki-
vat molitvan. Läkäisivät itseksee, siis yks veeraist kään-
tiis Zilinan poolee i noisi läkkäämää vennäeks. 

— Siun,—sannoo,—otti Kazi Muhamed,—itse näyt-
tää punaisen tatarin päälle,—i antoi siun Abdul Mura-
talle—i näyttää mussan päälle. — Abdul Murat nyt ono 
siun peremees. 

Zilin ono vait. 
Noisi läkkäämää Abdul-Murat; i ain vaa näyttää 

Zilinan päälle i nagraa, i hokkoo: „Soldat urus, ko-
ro§ urus". 

Perevodcikka sannoo: 
— Hää käsköö siun kirjuttaa kottii, jot siust laitet-

tais lunassusrahat. Kuin lähetettää rahat, niin hää siun 
laskoo pois. 

Zilin duumaajaa i sannoo: 
— A paljoko hää tahtoo? 
Taas läkäisivät tatarit keskenää; perevodcikka i 

sannoo: 
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— Kolt tuhatta. 
— Ei,—sannoo Zilin,—miä sitä maksaa en voi. 
Hyppäis Abdul, alkoi käsil viippiä, mitälee läkäjää 

Zilinalle,—ain duumaajaa, jot hää saap tolkun. Pere-
vodcikka taas kysyi: 

—• Paljo siis siä annat? 
Zilin duumais i sannoo: 
— Viissattaa rublaa. 
— Peremeehelle viissattaa ono vähä. Kolttuhatta 

rublaa, vähemmäst ei saa lassa. A et kirjuta — hautaa 
pannaa, pleettilöil noissaa peeksämää. 

„Eh",—duumaajaa Zilin,—heijenkä mitä oot aremp, 
sen pahemp". Sannoo: 

— A siä sao hänelle, jot jos hää tahtoo minnua 
pölässyttää, ni i kopekkaakaa en anna i kirjuttammaa 
en noise. 

Saoi heille perevodcikka, taas alkoivat kaikin ker-
raas läätä. 

Kavvan läkäisivät, hyppäis musta, mäni Zilinan looks. 
— Urus,—sannoo,—dzigit, dzigit, urus! 
Dzigit heijen keeleel merkitsöö „molotsa". 
I itse nagraa; saoi mitälee perevodcikalle, a perevod-

cikka i sannoo: 
— Anna tuhat rublaa. 
Zilin jäi omal meeleel: 
— Enempää viittäsattaa rublaa en anna, tapatta, ni 

mittää että ota. 
Läkäisivät taas tatarit itseksee, lähettivät kuhulee 

trengin, a itse to Zilinan päälle, to oven poolee kat-
soot. Tuli trenki, tulloo hänen jäles mikälee paksu mees, 
paljain jaloin, revitty, a jalas kera ono kolodka. Niin i 
aikahti Zilin, tunsi Kostblinan. I hänen saivat kiin. Pantii 
heijet rinnatukkee istumaa. Noistii höö toin toiseenka 
läkkäämää, a tatarit ollaa vait i katsoot. Zilin läkäis 
kuin hänenkä assia oli; Kostblin läkäis, jot hänen he-
poin piättyi i pyssy ei ampunt, jot tämä sama Abdul 
tapais hänen kiin i otti. 

Hyppäis Abdul, näyttää Kostblinan päälle, mitälee läkäjää. 
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Perevodcikka saoi taas, jot nyt höö kumpakii ollaa 
yhel peremeeheel i kumpa ennempää antaa rahat, se 
ennempää i lassaa pois. 

— Näät,—sannoo hää Zilinalle,— siä ain suutut, a 
siun tovari§§a ono smirnoi; hää kirjutti kirjan kottii, 
voip olla lähetettää viis tuhatta. Vot hänt i noissaa 
hyväst sööttämää i obizoittamaa ei noissa. 

Zilin vastais: 
— Tovari§sa kuin tahtoo; hää, voip olla, ono rikas,, 

a miä oon köyhä. 
Oltii vait. Äkkiistää ku hyppäjää Abdul, sai kirjuk-

kaisen, otti peron, lehen paperia i cernilaa, toukkii Zili-
nalle kättee, klappais käel hartiaa, näyttää: „kirjuta". 
Soostui viiteesattaa rublaa. 

— Oottele veel,—sannoo Zilin perevodcikalle,—sao 
siä hänelle, jot hää meitä sööttäis hyväst, vaatettais, 
kengittäis kuin pittää, jot pitäis yhes, paikaas—meille 
leenöö vesselämp, i jot kolodkan ottais pois. 

Itse katsoo peremeehen päälle i nagraa. Nagraa i 
peremees. Kuunteli i sannoo: 

— Vaatteet samoi paremmat annan: i cerkeskan i 
saappaat,—vaik naimaa. Sööttämää noisen niku kuni-
kaita. A jos tahtoot ellää yhes ni laa elläät sarajaas. 
A kolodkoja ei saa ottaa pois—pakenoot. Ööks vaa 
noisen ottamaa pois. — Hyppäis louks, ottaa hartioist 
kiin i hokkoo: „Moja horo§, tvoja horos!" 

Kirjutti Zilin kirjan, a kirjan päälle niin kirjutti, jot 
ei saatais sitä kois. Itse duumaajaa: „Mia karkaan"... 

Veetii Zilin Kostblinanka sarajaa, tootii heille sinne 
kukuruzan olkija, vettä kuvsinaas, leipää, kaks vanhaa 
cerkeskaa i vanhat sotameehiin saappaat. Näkkyy—tape-
tuilt sotameehilt tempaisivat. 

Ööks otettii heilt kolodkat i ahissettii sarajaa. 

III. 

Niin eli Zilin tovari§san kera kokonaisen kuun. Pe-
remees ain nagraa: „Tvoja Ivan horo§, moja Abdul ho-
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ro§". A söötti kehnost — sitä i antoikii, ku vaa tuiman 
leivän proosojauhoist, kakuiks paissetun, a to i kaik-
kinee tooreen taikinan. 

Kostblin veel kerran kirjutti kottii, ain ootteli rah-
hoja ja ikävöitti. Koko päivät istui hää sarajaas ja luk-
koo päiviä, kons pitäis tulemaa kirja, tali makajaa. 
A Zilin tiisi, jot hänen kirja kuhukkaa ei jovvu, a toist 
ei kirjuttant. 

„Mist,—duumaajaa,—emäl ono ottaa niin paljo rah-
haa, jot maksaa miust? I to hää eli enemmän sil, mitä 
miä hänelle lähetin. Jot korjata viissattaa rublaa, hänen 
pittää kaikkinee köyhistyä". 

A itse ain katsoo, proovii, kuin hänen pakkiissa. 
Hulkkuu aulaa mööt ja vilestellöö, a to istuu, mitä 
ikkee tekkoo: to savest kukloja tekkoo, to pletittää 
mitä ikkee vitsoist. 

Zilin oli joka käsitööhö maasteri. Teki hää kerran 
kuklan, nenänkä, kässiinkä, jalkoinka, i tataroin paijaas, 
i pani kuklan katolle. 

Mänivät tatarkat vettä toomaa. Peremeehen tyttö Dina 
näki kuklan, kutsui tatarkoja. Panivat höö kuvsinat 
maaha, katsoot, nagraat. Zilin otti kuklan, antaa heille. 
Höö nagraat i evät roohi ottaa. Jätti hää kuklan, mäni 
sarajaa i katsoo, mitä leenöö. 

Jooksi Dina, katsahti ympärillee, laamais kuklan i 
jooksi.. . 

Hoomenikol, katsoo, hämärikos Dina harkkais kyn-
nykselt kuklan kera. A kuklan jo ono ehittänt punaisiil 
lintiil i leekuttaa niku lasta, itse ommaa viisii laulaa. 
Tuli ämmä, noisi torumaa hänt, otti kuklan ja rikkoi i 
lähetti Dinan kuhulee tööhö. 

Teki Zilin toisen kuklan, veel paremman,—antoi Di-
nalle. Toi kerta Dina kuvsinan, pani maaha, istuis i 
katsoo Zilinan päälle, itse nagraa i näyttää kuvsinan päälle. 

„Mitä hää hyväellöö?—duumaa jaa Zilin. Otti kuvsi-
nan, noisi joomaa. Duumaajaa, vettä ono, a seel ono 
maitoa. Joi hää maijon, „Hyvä",—sannoo. Dinalle tuli 
hyvä meeli. 
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— Hyvä, Ivan, hyväl—hyppäis, plakutti kässijä, riuh-
tais kuv§inan i jooksi. 

1 siint ajast Dina alkoi hänelle joka päivä tuuvva 
salamittee maitoa. A to tekkööt tatarit kitsin maijost 
juustokakkuja i kuivattaat niitä katol, ni hää niitä kak-
kuja salamittee kantoi. A to taas kerran peremees tap-
poi boranan, — ni hää toi palan boranan lihhaa hihas. 
Viskajaa i jooksoo pois. 

Olivat Abdulaal vennäen tunnit, rikotut. Kutsui hää 
Zilinan, näyttää, keeleel solkuttaa. Zilin sannoo: 

— Anna, praavitan. 
Otti, veitseel avais auki, taas korjais takas, antoi 

takas tunnit. Tunnit kävvät. 
Hyvä meeli tuli peremeeheel, toi oman vanhan bes-

metan, kaik revitetyn, podaroitti. Tehä ei mitä, otti,— 
ööl kelpajaa, saap kattiissa. 

Siint saa mäni Zilinast slaava, jot hää ono maasteri. 
Alettii kävvä hänelle ettäisist kylist: ken pyssyn tali 
pistoletan lukun toop praavittaa, ken tunnit. Toi hänelle 
peremees riissat: i pihet, i uherin (puuran) i napilkkoja. 

Alkoi Zilin vähä kerraas saavva tolkun heijen kee-
lest. I tatarat, kummat tottuivat hännee — kons pittää 
kiljuut: Ivan, Ivan! 

A monet taas niku zveerin päälle katsoot. 
Punain tatari ei suvant Zilinaa. Kuin näkköö, katsah-

taa kulmiin alt i pois kääntiijää, tali torruu. Oli heil 
veel vanha ukko. Eli hää ei aulaas, a mistlee mäen alt 
kävi aulaa. Näki hänt Zilin vaa siis, kons hää kävi me-
cettii jumalaa palvomaa. 

Tulloo omas calmaas, keppii nojahtaa, niku susi kat-
seloo. Ku näkköö Zilinaa, ni noisoo hriippimää i pois 
kääntiijää. 

Noisi Zilin peremeest kysymää, jot ken tämä ukko 
ono. Peremees i sannoo: 

— Tämä ono suur inmihiin. Hää oli ensimäin dzi-
gitta, hää tappoi paljo venäläisiä, rikas oli. Hänel oli 
kolt naist i kaheksan poikaa. Kaikin elivät yhes kyläs. 
Tulivat venäläiset, laottivat kylän i seitsen poikaa tap-
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poivat. Yks poika jäi i mäni venäläisille. Ukko kera 
mäni venäläisille. Eli heijenkä kolt kuuta, löysi seelt oman 
pojan, itse tappoi hänen i pakeni. Siint saa hää jätti 
sotimisen, mäni Mekkaa — jumalaa palvomaa. Siint hänel 
ono i calma. Ken ono käynyt Mekas, sitä kutsutaa hadzi, 
i se calmaa pittää. Ei suvvaa hää teijen veljää. Hää käs-
köö sinnua tappaa; vaa miun ei saa tappaa: miä siust rahat 
maksoin; miä sinnua noisin suvvaamaa, miä sinnua en 
tappaa, a i pois en noisiis laskemaa, jos vaa en olis 
antant sannaa. — Nagraa, itse vennäeks hokkoo: „Tvoja 
Ivan horos, moja Abdul horo§!" 

IV. 

Zilin veel kuun eli niin ikkee. Päivääl käyp aulaa möötr 
tali tekkoo käsitööt, a ku öö tulloo, jääp hiljaa aula, ni 
hää itsellee aukkoa sarajaas kaivaa. Rankka oli kivviin 
peräst kaivaa, mut hää napilkaal kivijä hivutti i kaivoi 
seinän alle aukon, jot päässä pois. „Nyt, — duumaajaa 
itseksee,—pittää miun vaa paikka saavva tuttavaks, kuhu 
poolee männä. Tatarit kenkää ei sao". 

Vot hää valitsi ajan, kons peremees mäni pois; mäni 
peräst lounaen aulan takkaa mäelle,—tahtoi seelt katsoa 
paikan. A peremees, kons mäni pois, käski peenemmälle 
kävvä Zilinan jäles, silmist ei lassa pois. . . Jooksoo 
poikain Zilinan jäles, kiljuu: 

— Elä mää! Isä ei käskent. Päraikast kutsun väen! 
Alkoi hänt Zilin manitella. 
— Miä, — sannoo, — ettäälle en mää, vaa näät sille 

mäelle noisen: miun pittää löytää rohhoa,—teijen väkkiä 
noisen tavvist päästämää. Määmmä miunka, miä kolodkois 
en pakkii. A siulle hoomenna teen lookkapyssyn i lootia. 

Manitti peenen, mänivät. Katsoot mäen päälle — ei 
oo korkia, a kolodkois ono rankka männä; mäni, mäni, 
perästkii pääsi mäelle. Noisi Zilin muistamaa, kons hää 
kois kreepostiis eli, mis päivyt noisi ja laskiis. Näkköö— 
seel ihan tarkkaa, täs dolinaas pittää olemaa meijen kree-
posti. Sinne, näijen mäkkiin välitse i joossa pittää. 
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Alkoi päivyt peittiissä. Tulivat valkiaiset lumimäet 
punaisiks, mustiis mäkkiis tuli pimmiä, alangoist alkoi 
paaru noissa, i se sama dolina, mis kreepostin pittää olla, 
päivyen laskust niku tules noisi palamaa. Noisi Zilin kat-
selemmaa,—näkkyy mikälee dolinast, niku savvu trubist. 
I niin näyttää hänelle, jot se sama onokii vennäen kree-
posti. 

Jo tuli mööhäin aika. Kuuluu — mulla kiljahti. Karjaa 
aetaa — lehmät myykkiit. Peen ain kutsuu: „Määmmä", 
a Zilinaal i männä ei tahtohu. 

Tulivat höö takas kottii: „No — duumaajaa Zilin,— 
nyt paikan tiijen, pittää karata". Tahtoi hää karata sil 
samal öötä. Ööt olivat pimmiät, kuun vahingoks. No 
illaks tulivat tatarit kottii. Ennempää oli, tulloot höö, 
aijaat ees siivottaa, i tulloot vesseläst. A täi kertaa mit-
tää evät ajaneet, a toivat satulaas tapetun tatarin, punai-
sen tatarin veljän. 

Tulivat kaikin suutuksiis, korjahuivat hautaamaa. 
Kolt päivää söivät hepoisen lihhaa, joivat buzaa i 

muistelivat koollutta. Kaik tatarit olivat kois. 
Neljänneel päivää näkköö Zilin, lounaen aikanna kor-

jahussaa kuhulee tatarit. Tootii hepoiset, laattiisivat i 
läksivät hengen kymmenän, i punain mäni, vaa Abdul 
jäi kottii. Uus kuu vast alkoi syntyä, ööt olivat veel 
pimmiät. 

„No, — duumaajaa Zilin, — nyt pittää pakkiissa", i 
sannoo Kostblinalle. A Kostblin noisi pölkämää. 

— No kuin siis pakkiissa? Möö i teetä emmä tiije. 
— Miä tiijen teen. 
— Öös emmä ehi i männä. 
— Emmä ehi, oomma metsääs ööta. Miä, näät, kak-

kuja korjasin. Mitä siä siis noiset istumaa. Hyvä ku lä-
hetettää rahhaa, a to voip olla, jot evät jaksa korjata. 
A tatarit nyt ollaa pahat, sil jot venäläiset tappoivat 
3'hen heijen meehen. Nevvottelloot, — meitä tahtoot 
tappaa. 

Kostblin duumais, duumais: 
— No, määmmä! 
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VI. 

Zilin mättiis aukkoo, kaivoi levviämmäks, jot Kostb-
lin pääsiis; i istuut höö — ootteloot, jot jäis aula hiljaa. 

Ku vaaulaas väki jäi hiljaa, Zilin tunkiis seinän,, 
alle, tuli pois. Sannoo Kostblinalle: „Mättii". Mättiis i 
Kostblin, vaa jalanka puuttui kivvee, noisi kolisemmaa, 
A peremeeheel oli vahti — pläkikkö koira i oli se pahoist 
paha, kutsuttii sitä Ulja^inaks, Zilin jo ennempää söötti 
sitä. Kuuli Uljaan, — hyppäis i noisi haukkumaa, a sen 
jälest i toiset koirat hyppäisivät. 

Zilin vähä vilesti, viskais palan kakkua. Ulja§in sai 
tolkun, alkoi häylyttää häntää i lopetti haukkumisen. Pere-
mees kuuli, noisi kiljumaa sakljast: „Gait, gait, Uijakin!" 

A Zilin korviin takkant syyhyttellöö Uljasinaa. Koira 
ono vait, heeroo itsiää hänen jakoihe i häntää häylyttää. 

Istuivat höö nurkan takkaan. Kaik jäi hiljaa, vaa kuu-
luu— lammas köhhii katon al, i mäen al vesi jooksoo 
kivvijä mööt. Pimmiä ono, tähet ollaa yllääl taivaas, mäen 
päält noori kuu punertuu, ylös sarviinka noisoo. Alangois 
ono tomakka, niku maito vaalastaa. 

Noisi Zilin, sannoo tovari§§alle: 
— No, veljä, aida! 
Läksivät. Mänivät vähä etemmälle, kuuloot—mulla 

noisi katol laulamaa. „Alla! Besmilla! Iljrahman!" Se tii-
tää, jot männöö väki mecettii.1 Taas istusivat peittoo 
seinän alle, Kavvan istuivat, oottelivat, kons väki män-
nöö loitse. Taas kaik hiljeni. 

— No, jumalanka!—Tekivät rissin ettee, läksivät. 
Mänivät yli tanvaan, laskiisivat mäen veerua mööt alas 
joelle, mänivät yli joen, läksivät alankoa mööt. Tomakka 
ono sakkia, vaa ono kovast matalaal, a pään päält tähet 
näkkyyt. Zilin tähtiin mukkaa näkköö, kuhu poolee männä. 
Tomakaas ono vilu, männä ono kerkiä, vaa saappaat 
evät oo lovkoit — heerohuivat. Zilin otti omat saappaat, 
viskais pois, läksi paljain jaloin. Hyppii kivelt kivelle ja 
tähtijä katsoo. Alkoi Kostblin jäävvä. 

1 Mecetti — tatarilaisiin kirkko. 
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— Hiljempaa,—sannoo, —mää: kirotut saappaat, kaik 
jalat heeroivat. 

— Siä ota pois jalast, kerkiämp leenöö. 
Läksi Kostblin paljain jaloin, — veel sitä ono keh-

nomp: kaik jalat leikkoi kivvii i ain jääp jälelle. Zilin i 
sannoo hänelle: 

— Jalat revit, pääsööt, a tapajaat kiin, — tappaat,— 
kehnomp leenöö. 

Kostblin mittää ei verka, männöö etes ja henkyy. 
Mänivät höö alankoa mööt kavvan. Kuuloot — oikiaas 
poolees koirat noisivat haukkumaa. Zilin piättyi, katseli, 
noisi mäelle, käsil kobli. 

— Eh, — sannoo, — maahhu tuli, — oikiasse otimma. 
Täs ono veeras aula, miä sitä näin mäelt i pittää takas 
ottaa, ja kurraa, mäelle. Siin metsän pittää olla. 

A Kostblin i sannoo: 
— Oottele vaik vähä aikaa, anna hengähtää, — miul 

jalat ollaa kaik veres. 
— Ei, veikko, pääsööt, siä kerkiämmäst hypi. Vot 

kuin! 
I jooksi Zilin takas i kurraa, mäelle metsää. Kostblin 

ain jääp jälelle i ohkaa. Zilin torruu-torruu hänt, i itse 
vaa männöö. 

Noisivat mäelle. Niin i onokii — metsä. Mänivät met-
sää, pistelikois repivät kaik viimaiset vaatteet. Joutuivat 
metsääs teelle. Männööt teetä mööt. 

Mänivät höö verstaa neljä. Metsääs tuli veel sakkiamp 
tomakka, mittää ei näy itseen eest, i tähetkii ennää vaa 
vähä näkkyyt. 

Äkkiistää kuuloo — ees hepoin tallajaa. Kuuluu, ku 
ravvoil kivvee isköö. Zilin noisi maaha vatsallee, kuun-
teloo maast. 

— Niin onkii, — tänne meille heposmees aijaa. 
Jooksivat höö teest ääree, istuivat pehkoihe i ootte-

loot. Zilin röömi teen looks, katsoo — tatari hepoisen 
seläs aijaa lehmää, itseksee mitälee hokkoo. Tatari mäni 
loitse. Zilin mäni Kostblinan looks. 

— No, jumala vei. . . Noise ylös, määmmä. 
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Noisi Kostblin noisemaa i lankiis. 
— En voi, — jei bohu, en voi; voimaa ei oo. 
Mees hää oli lihakas, paksu, heestyi; metsääs ku 

otti häntä kylmääl tomakaal, ja jalat oltii revitty, — vot 
hää i kaikkinee mäni slaaboiks. Noisi hänt Zilin voimaal 
nostamaa. Kostblin ku kiljahtaa: 

— Oi, kippiä! 
Zilin niin i kykystäis. 
— Mitä kiljut? Vet tatari ono liki, kuuloo. A itse 

duumaajaa: „I totta, hää väsyi. Mitä miul hänenkä tehä? 
Visata to variskaa ei kelpaa". 

— No, — sannoo, — noise, istuu selkää, veen, jos ku 
itse et jaksa männä. 

Otti Kostblinan selkää, otti kässiinkä pakaroin alt 
kiin, mäni teelle i läksi. 

— Vaa,— sannoo, — elä lutissa käsil minnua kulkust. 
Piä hartioist kiin. 

Rankka ono Zilinalle: jalat kera ollaa veres i väsyi 
hää. Painuttaijaa, kohentaa, nostaa, jot ylempään istuis 
Kostblin, veep hänt teetä mööt. Tatari taitaa kuuli, ku 
Kostblin kiljahti. Kuuloo Zilin, aijaa kenlee takanna, kiljuu 
omal keeleel. Hyppäis Zilin pehkoihe. Tatari otti pyssyn, 
ampui pehkoihe, ei puuttunt. 

— No, — sannoo Zilin, — puutuimma! Hää koira, pa-
raikaa korjataa tatarit, aijaa meijen jäles. Jos vaa emmä 
mää verstaa kolmia täst, siis puutuimma.—A itse duu-
maajaa Kostblinast: „piru minnua toukkais ottamaa tätä 
pöhköä kera. Yksintää miä olisin jo aikaa mänt." 

Kostblin sannoo: 
— Mää yksintää, mitä siul ono miun peräst häv-

viissä. 
— En mää, ei kelpaa tovari§§aa jättää. 
Laamais taas selkää, liikkuu etes. Mäni hää niinikkee 

verssan. Ain metsä tulloo, i ei näy loppua. A tomakka 
jo alkoi hajossa, i niku pilvet alkoivat joossa, — ei näy 
tähtiä. Väsyi Zilin. 

Tuli, teen äärees ono kivviin välis lähe. Piättyi, laski 
pois Kostblinan seläst. 
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— Anna, — sannoo,—henkään, joon vettä. Kakkuja 
söömmä. Taitaa, ennää ei oo ettääl. 

Ehti hää vaa noissa vatsallee, jot juuvva vettä, kuu-
loo — hepoisen kapjoin äänet ollaa takanna. Taas hyp-
päisivät höö oikiasse poolee pehkoihe, mäen veeruu, i 
noisivat lezimää. 

Kuuloot — tataroin äänet allaal seisahtuivat siihe sam-
maa paikkaa, mist höö kääntiisivät metsää. Läkäisivät, 
siis noisivat vusjuttammaa, kuin koiria vusjutettaa. Kuu-
loot— mikälee präkkää pehkoja mööt, sooraa heijen 
päälle veeras koira jooksoo. Jäi seisomaa, alkoi haukkua. 

Tunkiijaat i tatarit — kera veeraat, ottivat heijet, sitoi-
vat kiin, panivat hepoisille i veivät. Ajoivat verstaa kolt, 
tulloo vastaa Abdul, peremees, kahen tatarinka. Läkäisi-
vät mitä lee tataroinka, panivat omille hepoisille i vei-
vät takas aulaa. 

Abdul ennää ei nagra i sannaakaa ei läkkää heijenkä. 
Hämärikos toivat aulaa, panivat uulitsalle. 
Korjahuivat tatarit kruggaa, i ukko mäen alt tuli. 

Noistii läkkäämää. Kuuloo Zilin, jot heit suuvvitaa, mitä 
heijenkä tehä. Yhet sannoot: „Pittääheitä etemmällemäkkii 
viijä", a ukko sannoo: „Pittää tappaa". Abdul riitelöö, 
sannoo: „Miä heist rahat annoin, miä heist vbkupan otan. 
A ukko sannoo: „Evät höö mittää maksa, vaa kahjoa tek-
kööt. I synti ono venäläisiä sööttää. Tappaa—i assia kaik". 

Hajosivat tatarit. Peremees tuli Zilinan looks, alkoi 
hänelle läätä. „Jos,—sannoo, — ei lähetetä miulle teist 
rahhaa, miä teijet yli kahen viikon tapan. A jos taas 
duumaat pakkiissa, — miä siun, niku koiran, tapan. Kir-
juta kirja, hyväst kirjuta!" 

Tootii heille paperia, kirjuttivat höö kirjat. Pantii 
heijet taas kolodkoihe, veetii mecetin takkaks. Seel hauta 
oli, arsinaa viis syvä, heijet lastii siihe hautaa. 

VI. 

Elo heille tuli kaikkinee kehno. Kolodkoja ei otettu 
pois, eikä lastu puhtaasse ilmaa. Kostblin kaikkinee noisi 
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läsimää, pölhöttyi, i alkoi hänel kivistää joka paikkaa; 
i ain to ohkaa, to makajaa. I Zilin tuli ikäväks, näkköö— 
assiat ollaa pahast. I ei tiije, kuin päässä pois. 

Alkoi hää jo kaivaa, mut maata ei oo mihe visata; 
peremees näki, tappamisel grozi. 

Istuu hää kerran havvaas kykyllää, duumaajaa voljnoist 
elost, i ikävä ono hänelle. Äkkiistää, tokkui hänen pol-
villee kakku, toin, i marjat alkoivat karissa. Katsahti hää 
yllää, a seel ono Dina. Katsoo Zilinan päälle, nagrahti 
i jooksi pois. Zilin meinajaa: „Eik avittais Dina?" 

Puhasti hää havvaas paikan, kaivoi savvia, alkoi tehä 
kukloja. Teki inmihissiä, hepoisia, koiria, duumaajaa: „Ku 
tulloo Dina, viskaan hänelle." 

Vaa toiseel päivää Dina ei tult. Kuuloo Zilin — he-
poiset tulivat, tulivat ket leenöökii, i korjahuivat tatarit 
mecetin looks, riitelööt, kiljuut i venäläisiä mainiit. I 
kuuloo ukon äänen. Hyväst ei saant tolkkua, a arvais, 
jot venäläiset tulivat jo liki, i pölkäjäät tatarit, jot tulloot 
höö kiiree aulaa, i evät tiije, mitä tehä plennikkoin 
kera. 

Läkäisivät i hajosivat. Äkkiistää kuuloo — §umisoo 
mikälee yllääl. Näkköö: Dina kykkii, polvet ylemmälle 
päätä noisoot, helmet rippuut havvan pääl. Silmät niin 
i paistaat, niku tähet; tempais hihast kaks tvorogakakkua, 
viskais hänelle. 

Zilin otti i sannoo: 
— Miks näin kavvaa et olt? A miä siulle igru§koja 

tein. Na, näät! — I alkoi hänelle viskoa yks kerraas. 
A hää päätä raputtaa, ei katso. 
— Ei oo tarvis, — sannoo. Vähä aikaa oli vait, istui 

i sannoo: — Ivan! sinnua tappaa tahotaa. — Itse näyttää 
itselt kagläa. 

— Ken tahtoo tappaa? 
— Isä, hänelle ukot käskööt. A miul ono sinnua 

zalko. 
Zilin i sannoo. 
— Jos siul ono minnua zalko, ni too miulle riuku. 
Dina päätä raputtaa, — jot „ei saa". 
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Zilin pani käet ristii. Kyssyy hänt. 
— Dina, too! Dinuska, oo niin hyvä. 
— Ei saa,—sannoo, — nähhää, kaikin ollaa kois.— 

1 mäni. 
Vot istuu illaal Zilin i duumaajaa: „Mitä leenöö?" 

Ain katsoo yllää. Tähet näkkyt, a kuu veel ei noissut. 
Mulla kiljahti, kaik jäivät hiljaa. Zilin noisi jo torkku-
maa, duumaajaa: „Pölkäjää tyttö". 

Äkkiistää hänen pään päälle savi noisi karisommaa; 
katsahti ylös — pitkä riuku törkki havvan toist äärt. Törkki, 
laskiissa alkoi, hautaa laskiijaa. Zilinalle tuli hyvä meeli, 
otti käel — riuku ono tukeva. Hää veel ennempää näki 
tämän rivvun peremeehen katolt. 

Katsahti ylös, — tähet yllääl taivaas kiiltäät; i ihan 
havvan pääl, niku kissaal, Dinan silmät paistaat. Painut-
tais hää päänkä havvan ääree i sopottaa; „Ivan, Ivan", 
a itse käsil silmiin ees viippii,—jot „hiljaa". 

— Mitä — sannoo Zilin. 
— Kaikin mänivät koist pois, vaa kahen jäimmä. 
Zilin i sannoo: 
— No, Kostblin, määmmä, proovaamma viimäisen ker-

ran, miä siun issutan selkää. 
Kostblin i kuulla ei taho. 
— Ei, — sannoo, — miun näkkyy, täst ei oo päässä 

pois. Kuhu miä mään, ku kääntiissä ei oo voimaa? 
— No, hyväst siis, elä muissa pahhaa. — Antoivat 

suuta Kostblinanka. 
Tarttui Zilin rivvust kiin, käski Dinalle pittää kiin, 

noisi krappuumaa. Kertaa kaks hää tokkui maaha — ko-
lodka haittoi. Kostblin piti kiin, kojekuin pääsi yllää. Dina 
hänt tempajaa paijast, mitä ono voimaa, i itse nagraa. 

Otti Zilin rivvun i sannoo: 
— Vee paikallee Dina, a to noissaa tavottammaa,— 

lyyvvää sinnua... 
Vei hää rivvun. A Zilin läksi mäen alle. Pääsi mäen 

alle, otti terävän kiven, alkoi kolodkoilt lukkua vääntää. 
A lukku ono vahva, — kuinkaa ei jaksa rikkoa, i ei oo 
mukava. Kuuloo: jooksoo alas mäkkiä kenlee, kerkiäst 
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hyppii. Duumajaa: „Taitaa, taas Dina." Jooksi Dina, otti 
kiven i sannoo: 

— Anna, miä. 
Istuis polvillee, alkoi väännellä. Vaa käet ollaa hoi-

kat, niku vitsat — mittää voimaa ei oo. Viskais kiven, 
noisi itkömää. Zilin taas otti lukust kiin, a Dina istuis 
kykkysillee rinnalle, pittää kiin hänt hartiast. Katsahti 
Zilin ympärille, näkköö, mäen takkaan punain vaalassus 
alkoi vaalastaa. Kuu noisoo. „No, — duumaajaa, — kuun 
noisemissee saa pittää ehtiä alankoo männä i metsää saa 
joutua". Noisi seisomaa, kiven viskais pois. Vaik kolod-
kois, — a männä pittää. 

— Hyväst,—sannoo, — Dinu§ka. Iän sinnua muista-
maa noisen. — Tarttui hänest Dina kiin; §aarii hänt kä-
sil, etsii — kuhu sais kakut toukata. Otti hää kakut. 

— Kiitokset, — sannoo. Ken siulle ilman minnua noi-
soo kukloja tekömää? I silotti hänt pääst. 

Dina ku noisi itkemää, pani käet silmiin ettee i jooksi 
mäen päälle, niku kitsi, hyppii. Pimmiääs vaa i kuuluu, 
helmet kassaas selkää särkööt. 

Zilin teki rissin ettee, tarttui kolodkan lukust kiin, 
jot ei helisiis, läksi teetä mööt, — jalkaa veittää, a itse 
ain vaalassuksen päälle katsoo, mist kuu noisoo. Teen 
hää tunsi. Sooraa männä, verstaa kaheksan tulloo. Vaa 
ehtiä metsää saa männä ennen ku kuu noisoo. Mäni hää 
yli joest, mäen takkaan tuli jo valkiamp. 

Läksi alankoa mööt, männöö, itse katsoo: ei näy veel 
kuuta. Vaalassus jo voimistuu i yhel pooleel alankoa ain 
valkiamp i valkiamp tulloo. Kuppain laskiijaa mäen alle, 
ain likemmälle häntä mättiijää. 

Männöö Zilin, ain kuppaist pittiijää. Hää ruttaa, a kuu 
veel kiirempää noisoo; no i oikiaas poolees alkoivat pais-
taa latvat. Alkoi likentyä metsää, a kuu mäkkiin takkant 
noisi, — valkeni kaikkinee niku päivääl. Puist kaik lehet 
näkkyyt. Hiljain valkia ono mäkkiil, niku kooli kaik. Vaa 
kuuluu, allaal joki virisöö. 

Tuli metsää saa, — kenkää ei puuttunt vastaa. Valitsi 
Zilin metsääs pimmiämmän paikan, alkoi hooata. 
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Hookais, söi kakun. Löysi kiven, taas alkoi särkiä 
lukkua. Kaik käet särki, a lukkua ei saant rikki. Noisi 
seisomaa i läksi. 

Jo alkoi kuu tulla kelmeäks, kasse lankiis, kiiree alkaa 
valkenoittaa, a Zilin metsän ääree ei joutunt. „No,— 
duumaajaa, — veel koltkymment harkkoomust mään, kään-
nän metsää i istuun. Mäni koltkymment harkkoomust, 
katsoo—metsä loppuu. Mäni metsän ääree — kaikkinee 
ono valkia; niku kämmäleel hänen ees ono steeppi i kree-
posti, i kuras poolee, liki mäkkiä, tulet pallaat, sammuut, 
savvu laskiijaa, i väki ono ympäär tulija. 

Katsoi tarkkaa, näkköö: pyssyt läikkyyt, kazakat i 
sotameehet ollaa. 

Zilinalle tuli hyvä meeli, korjais hää viimäiset voimat, 
läksi alas mäkkiä. A itse duumaajaa: „Päässä jumala, täs 
lakkiaal pellool, näkköö hepoismees, tatari; vaik ono liki, 
a et karkaa". 

Ehti vaa duumata—katsoo, kuras poolee bugraal sei-
soot kolt tataria. 

Näkivät hänt — läksivät hännee päin. Hänel syän niin 
i tokkui. Alkoi viippiä käenkä, alkoi kiljua omille kuin 
vaa jaksoi: 

— Veljät, lunassakkaa! Vei jät! 
— Kuulivat meijen omat, hyppäisivät meijen hepois-

meehet — kazakat. Läksivät hänen looks — ristii tata-
mille. 

Kazakoil ono ettäälle, a tataroil ono liki. No jo i 
Zilinkii korjais viimäiset voimat, tarttui käel kolodkast 
kiin, jooksoo kazakoille i itse itsiää ei muissa, kiljuu:— 
Veljät, veljät, veljät!.. 

Kazakkoja oli henkiä viistoist. 
Pölästyivät tatarit, — alkoivat piättää kiin hepoisia. 
Niin jooksi Zilin kazakoille. Ympäröittivät hänen ka-

zakat, kysyttellööt: ken hää ono, mikä mees, mist? A 
Zilin itsiää ei muissa, itköö i hokkoo: 

— Veljät, veljät!.. 
Jooksivat sotameehet, noisivat ympäär Zilinaa. — Ken 

hänelle leipää antaa, ken pudroa, ken viinaa, ken sine-
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linkä kattaa, ken kolodkaa rikkoo. Tunsivat hänen ofit-
serat, veivät kreepostii. Sotameehille tuli hyvä meeli, 
tovari§sat korjahuisivat Zilinalle. 

Läkkais Zilin kaik, kuin hänenkä assia oli, i sannoo: 
— Vot i kois kävin, nainl Ei, taitaa, ei oo miun 

onni. 
I jäi Kavkazaa sluuzimaa. A Kostblin vast yli kuun 

viijest tuhatast lunassettii. Jeeli elävännä tootii. 
L. N. Tolstoi. 

Kysymykset. 
1. Mitä saamma tiitää gortsiin elost tämän läkkäämyksen 

mukkaa (elohoone, vaate, tavat, tööt)? 
2. Kuin piti itsiää plenus Zilin? Kuin Kostblin? 
3. Kuin piti itsiää Dina? Mitä läkäis hänest Tolstoi? 
4. Miks kunikaan valta tahtoi voittaa i tehä omiks alamai-

siks Kavkazan väet? Kelle oli tarvis Kavkazan väen voittamist? 

Upraznenjat. 
1. Läätkää „Onnistumatoin karkaamiin plenust". 
2. Lätkää tytöst Dinast? 
3. Tehkää V-n glavan plaanu i läätkää se plaanun muk-

kaa. 

Zabastovka Parmaas. 
Genujaas,1 vokzalan ees, peeneel ploos§adiil, korja-

huis suur joukku väkkiä, enemmittee tööläisiä. Joukun 
pääl leehuut tööläisiin organizatsioin kuvakkaat flakut. 
Läikkyyt kullaal kistit, bahromat ja §nurkat, läikkyyt 
kopjot flakkuvarsiin otsaas, sihisöö sulkku, i vuhisoo, 
niku pooleel ääneel laulava hora, iloisenna oleva joukko 
inmihissiä. 

Käännettynnä poolympyrännä seisoo rankka vokzalan 
mraamorain hoone, ja hajoitti omat siivet, justii ku tah-
tois ottaa väen ommaa syllee. Portust kuuluu parahodoin 
rankka henkymiin, siipiin gluuhkoi pöörimiin vees, kettiin 

1 Parma ja Genuja — linnat Italias. 
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äänet, vihellykset i kiljumiin, a ploo§§adiil ono hiljaist, 
du§no, i kaik ono valettu varil päivyeel. Balkonoil i ik-
kunois naiset ollaa kukat käes, i lapset ehtiisseet, niku 
praaznikkanna. 

Vilestää likentyjes stantsiaa lokomotiva, joukku lii-
kahti, niku mussat linnut lensivät joukon päälle monik-
kain määlitty slääppi, muzbkantat ottaat trubat, mitlee 
vanhat, serjoznoit inmihiset, kohentaat vaatteita, män-
nööt joukon ettee, kääntyyt joukon poolee, i viskajaat 
käsijä oikiasse i kurraa poolee, läkäjäät mitälee. 

Rankast ja veenoo joukko antiis i teki teen uulit-
salle. 

— Ketä otetaa vastaa? 
— Lapsia Parmast! 
Seel, Parmaas, ono zabastovka. Isännät evät antii, 

tööläisille tuli rankka, i vot höö korjaisivat omat lapset, 
kummat alkoivat jo lässiä näläst, lähettivät heitä omille 
tovari§§oille Genujaa. 

Vokzalan kolonnoin takant tulloo oikia protsessia1 

peeniä inmihissiä; höö ollaa poolalassin i näyttäät kar-
vaisiks omis kehnois vaatteis, karvaisiks, niku mitlee 
erinomaiset zveerit. Tulloot, pitäjees käsist kiin, viis 
henkiä rääyys — peenet, pöllykkäät, tuntuu jot väsyneet. 
Heijen näöt ollaa serjeznoit, no silmät paistaat kiiree i 
sirkiäst, i ku muuzbkka soittaa heille Garribaldin2 gim-
nan, ni näijen pahaisia, teräviä i nälkäisiä liitsoja mööt 
näkkyy iloin tyytyväisyys i nagru. 

Joukku terettää tulevaisuuen inmihissiä lumpaavaal 
ääneel, heijen ees painetaa alas liput, mörnää trub-
biin vaski, lumpajaa ja häikäjää lapsia, — höö ollaa 
vähän hämmentynneet mokomast vastaaotost, sekunniks 
antiijaat takas, i äkkiistää, kuin lee ruttoo venuttaisivat, 
kasvoivat, mänivät komkaa niku yhtee ruumiisse i sat-
toil ääniil, niku yhest rinnast, kiljahtivat: 

— Eläköö Italia! 
1 Protsessia — inmihisjoukon etes mänömiin. 
2 Garribaldi—osvoboditeljnoi dvizenjan vozdi Italias. Eli 

1807 v. 1882 v. saa. 
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— Eläköö noor Parmal — ääntää joukko, lankiijees 
heijen päälle. 

— Eläköö Garribaldi! — kiljuut lapset, harmaanna 
klinanna mättiijäät joukkoo i hävijäät sen seas. 

Hotelin2 ikkunoist, kotiloin kattoil valkioinna lin-
tuinna liikkuut rätit, seelt sattaa lapsiin päähä sae kukkia 
i vesselät kovat äänet. 

Kaik tuli pyhäpäiväiseks, kaik elpyi, i harmaa mraa-
mora noisi kukkimaa miltaiseel leenökkii jarkoil prik-
kuil. 

Häylyyt liput, lentäät slääpit ja kukat, aikainmihissiin 
päijen päälle kasvoit peenet lapsiin päät, läikkyyt pik-
karaiset tummat käet, pyytäjees kukkija i terettäjessää, 
i ain helisöö vozduhaas lakkaamatoin kova ääni: 

— Eläköö sotsialisma! 
— Eläköö Italia! 
Melkeen kaik lapset ollaa otettu kässijä mööt; höö 

istuut aikainmihissiin hartioil, ollaa syles miltaisiil lee 
tosinäköisiil ja uussikkail inmihisil. Muuzbkka jeeli vaa 
kuuluu äänees, nagroos i mölisemises. 

Joukoos vilkkaat naiset, etsijees veel jääneitä lapsija 
ja kiljuut toin toisellee: 

— Töö, Anita, otatta kaks? 
— Nii. Töö kera? 
— I jalattomalle Margaritalle yks . . . 
Joka paikaas ono ilo, praaznikkainmihiset, veekkäät 

ja hyvät silmät, i jo koje-miskii zabastov§ikkoin lapset 
söövät leipää. 

— Meijen ajal täst ei duumattu! — sannoo vanha 
mees linnun nenänkä i mussan sigarkanka hampais. 

— A nii muitas... 
— Nii! Tämä on prostoist i tarkast. 
Vanhamees otti sigaran suust, katsoi senen otsaa, 

henkäjees, siputti tuhan. A siis, ku näki itseen loon 
kahta lasta Parmast, taitaa veljeksiä, teki grooznoin 

2 Hoteli — koti, mihe piättyyt veeraat, reisumeehet i toiset. 
-Vennäeks gostinitsa. 

104 



näön, — lapset tosinäköisennä katsoivat hänen päälle,— 
tempais slääpin silmille, harotti käet; lapset^ mänivät 

plotnoimmaks toin toiseen looks, käänsivät kulmat, van-
hamees antiis takas, äkkiistää kykystäis i kovast kukon 
viisii alkoi laulaa. Lapset noisivat nagramaa, taputtam-
maa paljaita jalkoin kantoja kivimaaha, a hää noisi sei-
somaa, oikais slääpin, duumais, jot teki kaik mitä piti, 
i, häylyjees vääriil jaloil, läksi pois, 

Tantsijees, tulloo mustahiuksiin genualain nain, veit-
tää käest 7 vootist inmihist, puisiis basmakois i harmaas, 
hartioisse saa, slääpiis. Hää viskoo päätä, jot visata 
slääppi niskaa, a se ain lankiijaa hänen silmille i nain 
tempajaa sen peenest pääst i, viippajees sitä yllää mitä 
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lee laulaa i nagraa; pojukkain katsoo hänen silmii, siis 
hypähtää, jot tavottaa slääppi, i kumpakii hävijäät. 

Korkia mees nahkaperednikas, paljain käsin, pittää 
hartioil aastaikää kuus tytökkäist, kumpa männöö rinnaal 
i veep käest pojukkaist, ruskiata, niiku tuli: — Saat arvon, 
jos tämä männöö tottumuksee.. . meitä rankka leenöö 
voittaa, vai kuin? 

I kovast, iloisest nagraa i, viskojees ommaa peent 
kantamust sinisee vozduhaa, kiljuu: 

— Eläköö Parma! 
Inmihiset männööt, veevät itseenkä lapsia. Ploo§§a-

dilie jäävät määlityt kukat, konfettipaperit, vesselä jouk-
ko fakinoja1... A uulitsoilt, justii ku suurist trubist 
lustist valahuut uuvvelle elolle vastaa mänöviin inmihis-
siin äänet. 

Maksim Gorjkij. 
Kysymykset. 

1. Miks lapset tulivat Parmast Genujaa? 
2. Miltaisist sanoist näkkyy, jot neet olivat zabastovkaa 

pitäviin tööläisiin lapset? 
3. Kuin otettii Genuj aas vastaa lapsia Parmast? 
4. Kuin tunsivat itsiää lapset uuvvees paikaas? Lukekaa 

vastaavat paikat läkkäämyksest. 
5. Miltain näkö oli linnaal, uulitsoil ja joukool ennen lap 

siin vastaaottamist? 
6. Ken oli mees nahkaperednikas? Kuin saavva tolkku-

hänen sanoist: „Jos tämä männöö to t tumuksee . . . meitä rankka 
leenöö voittaa"? 

Veripyhännä.2 

Uh!.. . 
Puh, pah puh! 
Huh, 
Mama, mitä leenöö nyt? 
Seel looit vinkuut, siuhuut, 

Ja meekat viuhkuut, 
Kolisoot ja läikkyyt... 
Miks ei papa kottii tye 
Vai eiks elos ennää oo? 
Onok koolluut soas? 

1 Fakino — kantaja (italian keeleel). 
2 Veripyhä—22 (9) päivä janvarikuuta 1905 v. 
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— Ei hää koolluut soas — Mama, ku miä suureks kasvan 

Kaks pyhämaarian obrazaa. 
Suuren linnan äärees, korkiaal joen raannal, lustist 

vaalasti suur valkia koti. Alemmaal joen rannaal mus-
saal savvuul savvuis faabrikka. Suurees kois, kolmannen 
kerran pääl, suuriis päivyen valkiaal vaalastavis komna-
tois eli oman perreenkä faabrikan peremees. Poolpim-
miääs podvalaas eli kutoja samast faabrikast oman nai-
senka. 

Fabrikantan naiseel syntyi tytökkäin. Kutojan naiseel 
kera syntäi tytökkäin. 

Mukavaas ehitetys makuuhoonees rippui jumalan 
emän obraza kultariizaas. Rovva uskoi jumalaa. No hy-
väst tiisi, jot vaik jumala ono hyväst risavoitettu lautaa, 
vaa tolkkua hänest ei leene, jos inmihisel ei oo rahhaa. 
Kutojanaiseel, nurkaas, hämöläsen verkkoin seas kera 
rippui obraza, mussettunneen näön ja silmiinkä. Kutofa-
nain kovast palvoi jumalaa, duumais, jot hänen päälle 
katsoo itse elävä jumalan emä. 

Fabrikantan naiseel olivat ympäär last hoitajat: 
njänkät, mamkat, gornicnoit, i söötti hänt naisikko, 
kumpa suurest köyhyyest murheel jätti kyllää koolemaa 
oman lapsen, ruisleivääl täytetty hapan soska suuhu. 
Kutojan naisen laps koko päivät kiljumaal itki nälissää, 
märkiis haisoviis huntuis; ei olt kenen katsoa last — emä 
ja isä koko päivät oltii fabrikaas jyrisevviin stankoin 
takanna, i minutikskaa ei hävint murhe omast lapsukkai-
sest. 

Vaa näät toolla, 
Talvihovin loonna 
Kooli meekast. 
Jooksi lumen läpi, 
Läpi lii vast 
Papan veri. . . 

Saanko maksaa 
Papan veren? 
— Maksaal.. Oo vaa jurmanna! 
Maksaa saat siä papan 

veren. . . 

J. Virtanen. 
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Fabrikantan naisen tytökkäin kasvoi niku kukka, 
punaposkiin, varma. I katsoivat hänen päälle lavvalle 
risavoitetut silmät kultaramkoist. Kutojanaisen tytökkäin 
oli keltain, vanhan inmihisen näönkä, vääräjalkain niku 
pimmiääs pogrebaas kellattunt roho. I katsoi hänen 
päälle risavoitetust lavvast mussettunt näkö. 

Noisi läsimää fabrikantan naisen laps, tulivat joka 
poolest kaikkiis paremmat doktorit, professorat, makset-
tu heille suuret tuhatat rahhaa, i päästivät höö tytökkäi-
sen. Taas hää ono roozovoi, elävä i laulaa, ku lintu. I 
katsoo hänen päälle lauta kultaraamiis. 

Noisi läsimää kutojanaisen tytökkäin, noisi hänelt 
vetämää kokkoo kässijä ja jalkoja, mussettui pikkarain 
näkö, vei väärää sinisen suun. Särkiis mookkahust emä, 
repi hiuksijaa, viskoi itsiää polvillee i rukoeli jumalaa, 
voimattomast lutisti rintaa luikkail, kuivaneil käsil i ikä-
väst, silmät täyn vaivaa, kyyneliä, loottamist, pölästyn-
neil silmiil, katsoi hää mustaa lautaa. „Pyhä emä, puh-
taist puhas poolistaja! Päässä siä miun tyttö. . . Tee siä 
terveeks miulle ty t tö . . . Laa pääsöö terveeks miun tyt-
tö. . . Paa siä hänt jaloillee... Miks hää niin mookka-
huu? Pyhä emä.. ." 

Vilestää gudokka, kutojanain, luikatees kyyneliä, jät-
tää sirkkulaisen, jooksoo tekömää töötä fabrikantan 
perettä vart. Männöö i kutoja tööhö, a silmiis ono 
tuska. 

Kooli pikkarain i lezzii, niku kääntiissyt keltain lehti. 
A nurkaas rippui mussettunt lauta. Pappi kiireeksee hau-
tais, tahtoi kiirempää päässä i rutti hokkia: 

— Jumalan teet ollaa tiitämättömät... No sillää 
hänel hyvä leenöö seel... Seel maailmaas... 

— Vaik täs maailmaas, vaikkapa tunnin, vaik yhen 
tunnin olis elänt, kuin pittää, — hoki emä luikatees kyy-
neliä. 

Pappi kiljahti: 
— Elä suututa jumalaa! Jumala jokaiselle antaa ris-

sin, i pittää sitä kantaa. A to pallaa siun pittää ikisees 
tules. 
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Kasvoi i kukki fabrikantan naisen tyttö, a kutojanai-
sen tyttö märkeni havvaas. I ei konskaa päässyt tusast 
mookkahust nain. 

Vanhaa viisii rippuivat kaks jumalan emmää. Yks 
yllääl — kultaraamiis, hyväst risuitettu lautaa, toin pim-
miääs podvalaas, risaellut, mussettunneel lavvaal. 

A. S. Serafimovic. 
Kysymykset. 

1. Miltaisiis olois kasvoivat kumpakii tyttö? Mil erois 
heijen ulkopooliin näkö? Minenkä avtora rinnoittaa yhtä ja 
toista tytökkäistä? • 

2. Kuin risuittaa avtora tööläsen perreen ja fabrikantan 
perreen vassakkaiset elämän otno^enjat (koin, obstanovkan j. 
n. е.)? 

3. Miks kooli kutojanaisen tyttö? Miks pääsi fabrikantan 
naisen tyttö? Mikä avitti fabrikantan naiselle päästää tytön: 
rahat vai obraza? 

4. Kuin pappi rauhoitti kutojanaista? 
5. Mil aikaa kaik, mitä täs läkkäämyksees ono kuvatettu, 

voi tapahtua? 

Iljican lapsus- ja skouluvooet. 
i. 

Meijen vozdi Vladimir Iljic Uljanov (Lenin) syntyi 
10 (22) p. aprelikuuta 1870 vooeel Simbirskan linnaas, 
liki Volgaa, mikä nyt ono nimitetty hänen kunniaks 
Uljanovskaks. 

Vladimir Iljican isä, Ilja Nikolajevic, oli siihe aikaa 
Simbirskan gubernian rahvaan skouluin inspektoranna. 
Hää oli prostoist vanhemmist, varraa jäi vanhemmist i 
suureel vaivaal vanhemman veljän avul sai itsellee 
obrazovanjan. Simbirskaas hää tahtoi tehä enemmän 
§kouluja köyhijä i talonpoikiin lapsia vart i zalettamata 
voimaa i töötä hää kaikellaisel ilmaal ajeli sitä vart 
guberniaa mööt. 
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Vladimir Iljican emä Marija Aleksandrovna oli vracan 
tyttö i suuremman osan nooruusvoosija hää veetti ky-
läs, kus talonpojat kovast suuvaitsivat hänt. Hää oli 
hyvä soittaja — i hyväst tiisi soiton i keelet — frant-
sian, saksan ja anglian—i opetti niitä lapsillee. Hää 
ei suvant suurta ob§estvaa i vesselyksiä, melkeen kaik 
ajan veetti kois, lapsiinka, ket häntä kovast suvaitsivat 
ja kunnioittivat. 

Pere, mis syntyi Vladimir Iljic, oli kovast sopuisa. 
Hää oli kolmas laps. Kaikkiis enemp lapsenna hää tiukld 
Olja sison kera, mikä oli Via vootta nooremp hänt. 
Kumpakii höö olivat kovast elävät ja jurmat, suvaitsivat 
äänekästä tiukkua i joonittelua. Erikoisest erottais sil 
Volodja, kumpa tavallisest komanduitti sisartaa. Niin 
hää ajoi Oljan divanan alle i siis komanduitti. ,,$aagom 
mar§ divanan alt!" Liiloin kera hää vähä tiukki, a enem-
män rikkoi niit. Möö, niku vanhemmat, ku tahoimma 
keeltää häntä siint, ni hää siis välimittee peittiis meist. 

Lukemaa hää oppiis emäst viisvootisenna. 1 hää, i 
samal aikaa lukemaa oppiissut hänen sisar Olja kovast 
noisivat suvvaamaa lukemist i suureel ohotaal (tahol) 
lukivat lapsiin kirjoja ja zurnaloja, kumpia paljo sai 
meijen isä. Noisivat höö i kiiree lukemaa läkkää-
myksiä vennäen istoriast, oppivat pääst stihoja. Ku 
oli lukent, jooksi hää sisarenka tiukkamaa, vaa, niku 
oli jo saottu, suvais enemmän äänekkäitä, liikkuvia 
tiukkuja. Kesäl höö jooksivat tanvaal, saaduus, krapuisi-
vat puis, tiukkivat parvees meijen kera „palockaa zastu-
kalockaa". Volodja kovast suvvais sitä tiukkua, a möö-
hempää — krokettaa. Talveel liukui kelkaal mäest, mikä 
tehtii meijen tanvaalle, i tiukki tovari§§oinka lumipalloa, a 
mööhempää alkoi liukua konjokkoil. Muissan, kuin yhtei-
seel katokaal, kumpa tehtii talvittee Simbirskaas, hää, niku 
i vanhemp veljä Sasa, liukui korkioist mäkkiist, kumpist i 
kelkoil alkua oli pelossuttava lentää: niin neet olivat jyrkät. 

Painuuttiijaat höö enstää kokkoo yllääl, samoi jyr-
kemmääs osas mäkkiä, siis vähittee oikenoot i kavvan, kav-
van liukuut notkoa mööt ojentunneenna. Miä vaa pahal 
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meeleel katselin heijen päälle, a tehä heijen viisii en 
roohtint. Miust tuntui, jot Volodjaai oli kerkiämp liukua, 
ku Sasal, hää ei olt suurta kasvoa, oli hartiakas, tukeva, 
no konjokkoil Volodja liukui jo mööhempää, ku oli 
gimnazistanna. 

II. 

Gimnaziaa hää mäni 9H vooen vanhanna, ensimäisee 
klaassaa. Oppiis hää ahnaast ja kerkiäst. I sposobnostit 
hänel olivat hyvät, i isä ain avitti, niku i vanhemp veljä 
i sisar, tekemää töötä. Veel opettajatkii, muissan, läkäi-
sivät, jot Volodjalle paljo avittaa se, jot hää tarkkaa 
kuunteloo oppitunnin aikanna. Hänel oli hyvä muisto i 
hää jo klaassaas muisti uuvven urokan ja kois ei tarvint-
kaa ennää paljo valmistaa urokkoja. Sillää tapahtui illast, 
möö vanhemmat lapset laatihumma ommiin töijenkä suu-
ren lavvan takkaks, ympäär yhteist lamppia stolovois, 
Itu katsot, jot Volodja jo ono oppint urokat ja boltait-
taa, kiusajaa peenempiä ja mesaittaa meille. A siihe 
aikaa vanhempiis klaassois annettii paljo urokkoja. „Vo-
lodja, lopeta!" — „Mama, Volodja ei anna töötä teha". 
No Volodja jo kyllästyi hiljaa istujees i hää pelajaa ja 
laskoo kukarpaljaa. Välistää emä otti nooremmat lapset 
zaalaa, kus höö lauloivat hänen soiton mukkaa lapsiin 
lauluja. Volodja suvais laulaa; kuulo i taipumukset soit-
too hänel olivat hyvät. No i täs hää ei joka kert olt 
hiljaa. 3-4-än vooen vanha Mitja oli kovast saalettavain 
laps i konsaa ei voint ilman kyyneliä laulaa „kozlikkaa". 
Hänt tahottii totuttaa lauluu. No hää vää ehtii ottaa 
voimaa i tahtoo laulaa, jot i silmääl ei piikata halliam-
miis laulun paikois, ku Volodja kääntiijää hänen poolee 
i tekkoo hervittävän näön, laulaa: „Harmaat suet 
repivät kitsin". Mitja pittijiää viimäisist voimist. No 
saluna ei jää rauhaa, veel halliammal ääneel laulaa; 
,,Höö-ö ämmä-lle jättivät sorkat ja sarvet". Siin pojuk-
kain ennää ei jaksa pittiissa ja alkaa vallaa kyyneliä, 
niku ojast. Muissan, jot miä riitelin siint Volodjanka, 
miks hää narrii peentä. 
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III. 

Taatta, kons puuttui olemaa kois, hää tavallisest 
ain tuli appii meille, vanhemmille, vei Volodjan ommaa 
kabinettii i proroveroitti- hänen urokat. No Volodja kaik 
tiisi. Siis taatta noisi kysymää hänelt vanhaa, latinan 
sannoja, koko tetretin mukkaa. No Volodja vastais i 
neetkii. I jos taatta ei voint hänt meelyttää toisen 
töönkä, — esimerkiks sahmattoinka, — siis hiljaisuus sto-
Iovois ei kessä kavvaa. 

Volodja joka asSiaal otnosihui ain toest, sillää hää i 
.§ahmattipelliä noisi oppimaa, niku i vanhemp veljä, ruko-
vodstvoin mukkaa i mööhempää noisi hyväst tiukkamaa. 
$ahmattipeli tihtii teki lustimmaks hänen pakkoelon 
kyläs, provintsias, a mööhempää — ssblkaas, emigratsias. 

Ku hää oli gimnazistanna, ni suvais kovast tiukkaa 
sahmattia Sasanka. I ei vaa ^ahmattia. Hää suvais tiuk-
kaa kaikkia sitä, mitä tiukki Sa§a, teki kaikka sitä, mitä 
teki Sa§a. Hää kovast suvais vanhempaa veljääi tavotti 
tehä kaik niin, kuin teki Sa§a. Vaik mist olis kysytty 
Volodjalt: kuin hää tahtoi tiukkaa, männöök hää hulk-
kumaa, voin kera vai maijonka hänelle antaa pudroa,— 
hää ei vassant äkkiistää, a katsoi Sa§an päälle. A se 
kiusillaa veenottelloo vassusta, i hiitroist katsoo veljän 
päälle. Möö kumpakii nagramma hänt. No i nagrot evät 
avittanneet, i hää vastais: „Kuin Sa§a". 

Sasa oli erinomain poika, tarkka, toelliin ja ahkera 
tekemää käsettyä, siks hää oli hyvännä esimerkkinnä 
Volodjalle: hää ain näki itseen ees esimerkin, kuin pit-
tää tehä töötä ja soorittaa käsetty töö. 

I ei ainoastaa vaa töön poolest, no i inmihissii otno-
§enjan poolest Sa§a oli meitä kaikkia vart esimerkkinnä, 
i möö kaikin suvaisimma hänt, hänen herkän, laskovoin 
i toellisen tavan poolest. 

Volodja oli lapsuuest äkkiä, i Sa§an esimerkki, hä-
nen hiljain käytös, tasain ja hiljain tapa oli kaikille 
meille, a erittee Volodjalle, hyväks. Enstää hää matki 
veljäätä, a peräst hää noisi jo itse voittelommaa tämän 
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muutoksen, poolest i mööhempää möö ensikää tali melkeen 
ensikää emmä nähneet hänt äksynnä. Samal viisii hää 
kasvatti itsees i tööntekömisen sposobnostin. 

IV. 

Miä hoomasin Volodjalt jo lapsuuen voosist, jot 
hänel ono sposobnosti pittiissä kaikkia ympäröivää kriti-
ceskoist. Tämä elävä ja peilaava, justii ku kerkiämeeliin 
poika, kumpa näki kehnot i slaaboit poolet toiselt i oli 
valmis nagramaa i narrimaa, tosiassiaas näki ei vaa 
senen. Hää pani merkille i hyvät poolet i nepremenno 
sitä vart, jot rinnoittaa itsehee: niinkö hää tekkoo, eik 
oo toisen postupkaas sitä mitä vois hää itsellee ottaa esi-
merkiks. 

Se oli, miun meelest, yks voimakkaammist Volodjan 
poolist. Miulle jäi meelee pari tapahosta, mist hää 
läkäis: „Miä duumaisin, olisko miul tavant jurmuutta 
sitä vart? Taitaa, ei". 

Hänelle lapsuuees oltii veeraita kiittelömmiin i uhen-
telu, niitä tapoja hää ei terppint i mööhenpinnä voosinna, 
ja niist hää keelsi nooristoa komsomolan III-l sjezdaal. 
Totta, i meijen isä ei suvant kiittelömist, i katsomata 
sitä, jot jokain meist ain sai paremmat otmetkat skou-
luus, erittee Volodja, kettää ei kiittänt, a, hyväellees 
meijen uspehoja. tavoitti tehä niin, jot möö olisimma 
männeet veel etemmälle. 

Lapsenna Volodja pyysi kalloja ja lintuja, no ku oli 
gimnazian vanhempiis klaassois, ei pyytänt ennää lintuja 
eikä kalloja. I Saanka ennää, kons hää tuli universite-
tast kesäks kottii, ei aellut vennees, a aeli nooremp 
veljä Mitja, kumpa kovast suvais kävvä Sa§anka souta-
maas Svigajan jokkia mööt, korjaamaas kaikellaisia 
matokkaisia i vesielokkaita. Sasa oppi loonnon tiitoja jo 
kons oli gimnazistanna, a universitetas mäni oppihummaa 
loonnontiito-fakultettaa; kesäaikanna teki ommija tutkimuk-
sia, valmisti materialaa socinenjaa vart erilaisist elok-
kaist. 
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Volodja ei suvannut loonnontiitoja. Gimnazias 
hää suvais latinan keeltä, lukkia klassikkoja, istoriaa, 
geografiaa, suvais kirjuttaa socinenjoja i kirjutti niitä 
oikii hyväst. 

V. 

1886 voonna, kons Vladimir Iljic sai 16 vootta, 
Uljanovoin onnekkaasee perreesse tuli ensimäin mur-
heen isku —12 päivään janvarikuuta äkkiistää kooli Ilja 
Nikolajevic. Aleksandr Iljic oli siihe aikaa Peterburgas. 
Volodja jäi vanhemmaks pojaks perreesse, i hää näytti 
paljo ahkeruutta avittamises emälle uusiis hänen päälle 
langenneis hooliis, vaik itse i olikii veel noori. 

1887 vootta, kons Volodja oli gimnazian viimäisees 
klaassaas, meijen perettä taas löi uus suur onnettom-
muus. Aleksandr Iljic Peterburgas oli otettu kiin, siks, 
jot hää otti ossaa poku§enjaa kunikaan Aleksandr Ill-n 
elämän päälle. Vladimir Iljican piti ensimäiseks kuulla 
tämä rankka veesti i valmistaa siihe emä. Vot kuin se 
tapahtui. Aleksandr Iljican ja miun, näijen strookkien 
kirjuttajan, kiin ottamisest, kirjutti Simbirskaa tuttavalle 
Kaskadamovalle meijen sukulain, i kysyi häntä valmistaa 
siihe veestii emä. Ku sain kirjan, — läkäjää Ka^kada-
mova, — miä lähetin gimnaziast kutsumaa Volodjaa i 
annoin hänelle lukkia kirjan. Kovast painuivat hänen 
kulmat, i kavvan hää oli vait, katsojees kirjaa. Miun 
ees ei ollut ennää entiin vesselä ja hooletoin poika, 
a aikainmihiin. „А vet assia ono serjoznoi, voip keh-
nost loppua Sa§§aa vart"—saoi hää. 

Mööhempää, kons emä mäni Peterburgaa hlopotoi-
maa vanhempist lapsist, Volodja, Ka§kadamovan sannoin 
mukkaa, ei yks kerta sanont: „Znacit, Sasa ei voinut 
tehä toist viisii, znacit, hänen piti tehä niin". 

Volodja, sen saman Ka§kadamovan sannoin mukkaa, 
tämän onnettommuuen kannatti suureel kärsimykseel,. 
samal viisii jatkoi oppiaa, no tuli serjoznoimmaks i hil-
jaisemmaks, i kons tuli nooremmille sisarille i veljälle, 
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starroitti vesselöittää i nagrattaa heitä i boltaitti i suutki 
vanhaa viisii, antoi häille reebussoja, §aradoja. 

Aleksandr Iljican assia loppuikii kehnost: hänt luettii 
glavnoimmaks käyttäjäks kunikaan tappamisen valmista-
mises i suuvvittii tapettavaks, i 8 päivääl maikuuta 
1887 voonna oli tapettu. 

Simbirskan gimnazian nacalstvalle oli annettu vbgo-
vora siks. miks laskivat mokoman „kamelan prestup-
nikan" paremman atestatsianka i kultamedalinka. Duu-
mattii, jot ei saa antaa kultamedalia i hänen veljälle Vla-
dimir Iljicalle, no hänen uspehat 8 vooen oppimisen 
aikanna olivat niin suuret i vassukset ekzaamenal oli-
vat niin hyvät, jot ei saant keeltää hänt, ku i hänen 
sissoa Oljgaa, kultamedalist, 

Hää sai sen medalin i mäni oppihummaa Kazanin 
universitettaa juridiceskoille fakultetalle. Tapahtuivat niin 
saotut studenttiin besporjadkat Kazanin universitetas. 
Vladimir lljic kera otti ossaa keellettyy suimaa, i oli toi-
sinka parvees keelletty pois universitetast i veety vbsbl-
kaa Koku§inon kyllää. Tämän keeltämisenkä loppuivat 
hänelt oppivooet. Korkioin ^kouluin ovet oltii hänt vart 
pantu kiin. Hänen itseen ja emän hodataistvoihe päässä 
takas universitettaa keellettii. Täi taval Vladimir Iljicaal 
loppui §koulun oppiaika 17-st vootisenna. No hää oli 
niin paljo soznatelnoi, jot tunsi itse, ilman veerasta 
appia, lopettaa oman obrazovanjan. 

Samal aikaa, eläjees provintsias, — enstää Kazaniis, 
siis Samaraas, hää tunsi niis voosiis lopettaa i revolut-
sioneran opin. Hää oli lukent ja oppint kaik Marksan 
ja Engelsin socinenjat i löysi itsellee vahvan teen voit-
teluus tööläisiin klaassan idejan poolest. 

Hää noisi tarkastammaa Vennäen deisvitelnostia, jot 
saavva tiitää, kuin paljo passii tali mukahuu Marksan 
tee Vennäeel. I tiijusti sen hyväst, i hää vahvast läksi 
sitä teetä, mikä vei etes kommunisticeskoin partijan ees 
käyttämännä, kumman hää itse organizoitti, Vennäen töö-
väen klaassan i toi hänen voittoo. 

M. I. Uljanova. 
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Kysymykset. 
1. Kuin Volodja otnosihui oppii? 
2. Miks hää niin kovast suvais veljäätä? 
3. Kuin Volodja otti vastaa tiijon veljän kiinottamisest? 
4. Miks kunikaan pravitelstva keelsi Vladimir Iljican uni-

versitetast? 
5. Ken oli Leninan opettajanna? 
6. Mitä sai Vennäen tööväen klaassa kommunisticeskoin 

partian käyttämännä, kumman loi Lenin? 
7. Kuin kutsutaa kenen ikkenää elämän kirjutosta? 

Läkkäämys suurest plaanast. 
I. Pätiletkan razvedcikat. 

Kerkiä ono sannoa —tehä sattoja uusia linnoja, 
tuhansija zavodoja. A mist tehä? Vet et tee vozduhast. 
Tapajaakse meil postroikkaa vart kirpicaa? Tapajaakse 
meil rautaa marinoja vart? 

Valmist materialaa meil ono vähä, no raakamaterialaa 
meil ono kuin paljo tahot. Jos töö vagonan ikkunast 
näättä vaa tyhjät paikat, metsät ja soot —ni töö mit-
tää että nää. 

Tyhjät paikat — neet ollaa savi, liiva, kivi. 
Metsät — neet ollaa maatitsat, stropilat, stoikat, §paa-

lat. 
Torfasoot — neet ollaa elektrotokka. 
Savest ja liivast möö teemmä kirpicat, savest ja iz-

veskast — sementin, rautaruudast — rautaa. 
Raakamateriallaa meil löytyy. I ensimäin zadaca, mist 

pittää alkaa, ono razvedka. Ei saa alkaa sotatappelua 
ilman razvedkaa, i razvedka männöö. 

Joka voos möö laitamma naucnoit razvedkat (ekspe-
ditsiat) samoi ettäisii poolii — poljarnoi krugan takkaa, 
Kazakstanan pustbnjoihe, Altajan i Pamiran mäkkii... 

Yks otrjada mis ikkee Siberiis mättiijää etes sootundraa 
mööt. Männööt ilman karttaa, melkeen arvaamisel. In-
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mihiset ollaa mustiis setkamaskois. Muitas et hoitii 
sääskist i tihijäisist. Otrjada männöö, a heijenkä par-
vees, harkkoomustkaa evät jää jälelle, männöö etes 
lentävä „sääskiekspeditsia". Tundra ono niku latsurkain 
tarelka, ilman yhtkää mätäst, ilman yhtkää puuta. 

Ä sil samal aikaa ettääl lounatpoolees männöö toin 
otrjada razvedcikkoja. Männööt mäkitroppaa mööt, niku 
suurt giganttiseinän karnizaa mööt. Jalkoin al ono sata 
metraa tyhjää prostranstvaa. Pölässyt, lankiit — perrää i 
luita ei lövvetä. No razvedcikka ono jurma mees. 

Inmihiset männööt, loottiijaat koko ruumeel kivisei-
nää, ostoroznoist jalkoinka etsiit kivist vbstuppoja. 

Kymmenääs vooees—1919 vooest saa—Tiito-Aka-
demia laittoi koltsattaa seitsenkymment yhen ekspeditsian. 

Se vaa yks Tiito-Akademia. A paljo razvedcikkoja 
laittoivat i meijen toiset naucnoit institutat. Kuinpaljo 
väkkiä tekkoo töötä etsimisis seel, mis on meinattu tehä 
rautateet, kaivaa kanalat, laatia kivihiilisahtat, tehä zavo-
dat! 

Meijen maan kaikiis paikois tekkööt töötä razvedci-
kat. 

II. Mitä läkäjäät razvedcikat. 

Mitä siis höö läkäjäät? Onnistuiko heille mitä-ikkee 
löytää? 

Höö sannoot, jot möö ensikää veel emmä tiije mei-
jen maata. Höö sannoot, jot meijen maa veel ei oo 
avattu. 

Karjalaas, Poljarnoi krugan takkant, keskitundrast 
höö löysivät suuret Hibinän mäet. I tiijettä, mist ollaa 
neet mäet? Kaikkiis kalliimmast sbrjast — nefelinast i 
apatitast. Nefelina antaa meille klassia. Apatitta antaa 
meille superiosfattaa— udobrenjaa meijen peltoja vart. I 
sita sbrjaa ono seel kymmenät, saat miljonat tonnat. 

Kara-Kuman pustbnjaas lövvettii ihmeelliset mättäät 
Justiiko velikanat1 pelasivat ja tekivät liivast kirpicoja. 

1 Velikanat — määrättömän suuret inmihiset-
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Ku Toitettii niitä mättäitä, ni nähtii, jot se ei oo liiva, 
a liivan ja rikin sekoitus. Rikkiä möö veitämmä Italiasi 
i maksamma suuret rahat. Rikkiä meille ono tarvis i 
paperin tekkoa vart i rezinkan tekkoa vart. Rikil kas-
seilaa vinogradaa i puuvillaa, jot hoitaa niitä tujulaisist.1 

I siin äkkiistää saavvaa tiitää, jot meil rikkiä ono vaik 
kuin paljo. 

Siberist razvedcikat löysivät järven, mis ono valmista 
soodaa. A tiijettä, mikä ono sooda? Se ono mokoma 
materiala, ilman kumpaa ei saa tehä muilaa. I ei vaa 
yhtä muilaa, no i paljo muuta kraamia. Soodaa tehhää 
soolast, sitä vart tehhää suuret zavodat. A hää lezzii 
järviis kaikkinee valmiinna, ota vaa. 

Jakutias razvedcikat löysivät suuret skaalat — korki-
ammat ku kuuskertain koti, puhast kivisoolaa. No soolaa 
meil ono i toisiis paikois. Razvedcikat löysivät Jakuti-
ast paljo lustimpia assioja —suuri ja läpipaistavia gipsan 
kristalloja. Koltkymment viittä santimetraa levviöja ja 
koltkymment viittä santimetraa pitkiä. Tavalliin ikkunan 
klasi, vaa ei oo klasist. Sooraa paa ikkunaa. 

A hondrilla Kazahstanas! Hondrilla ono mokoma 
kasvo. Hondrillan varsist opetetut näkivät mitälee 
muudria valuvia tilkkoja» Tarkassettii — nähtii, jot se on 
kaucukka. A mööveitammä kaucukkaa ulkomailt meijen 
rezinkazavodoja vart. 

Vai siis luet kaik, mita löysivät razvedcikatl 
No razvedcikat tekkööt töötä ei vaa metsiis, steep-

piis i pustbnjois. Joka laboratorias tekkööt töötä razved-
cikat. Höö läkäjäät: ei kaikkiin hooli männä tuhattoin 
kilometroin päähä, kastumaa vihmoist, jytisemmää ham-
pail kannattamattomast kylmäst. Möö täs, tämän kannen 
pääl, näist klasiprobirkoist lövvämmä zavodoja i faabrik-
koja vart kalleen sbrjan. 

Möö opetamma zavodat saauttammaa Sbrjaa jätöksist, 
siint, mitä kellee ei oo tarvis, siint, mitä ono joka pai-
kaas, mikä valljaahuu jalkoin al. 

1 Tujulaiset—itikat, matokkaiset, mit söövät kulttuurikasvoja. 
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Näät jo ono lövvetty spoosoba tehä paperia i kar-
tonaa klaisast, heenoa verkaa prostoist, gruuboist villast, 
sukuria sukurifaabrikkoin jätöksist. 

Sbrjaa meille tapajaa. Siint ei oo mitä pölätä. 
Torfasoihe möö teemmä elektrostantsiat i lähetämmä 

seelt provodoja mööt tokun—elektrotokun. 
Kuusest möö teemmä paperia. 
Kovbliil ja polbniil kasvaneet steepit kynnämmä i 

kylvämmä, i neet antaat meille leivän. 
A maan al, seel ono meil hiiltä, rautaa, sinkkiä, 

vaskia. Vet möö vast alamma kaikkia sitä löytää. 
Viis vootta takas möö duumaisimma, jot meil Sibe-

riis, Kuznetskois basseinaas ono 250 miliiardia tonnaa 
hiiltä. A nyt razvedcikat löysivät seelt veel 150 millir-
dia tonnia. Vot se ono löytö! Vet se ono kokonain 
mäki hiiltä, viis kilometraa korkia! Kuin siis mokompaa 
mäkkiä ei nähty? 

Sentää ei nähty, jot hiili ei lezi maas, ei oo sipu-
tettu kokkoo. Se lezzii syväl maan sises plastoittee. Maan 
päält vet ei näy, onok maan sises hiiltä vai ei oo. Jot 
sinne saa päässä, pittää maaha puurata auko — skvazina.. 
A se ei oo niin helppo. Kerkiä ono puurata rohloita 
porodaa. A jos seel ono kova kivi? Puuttuu olemaa 
niin, jot mikkää teräs ei ota, pittää puurata almazapuu-
raal. 

Da mitä Kuznetskoi basseina! Kuznetskoi basseinaas 
möö vast alamma tehä pahtoja. A donbassaas tehhää 
töötä jo viiskymment vootta. No i mitä siis, tiijemmä 
möö Donbassan? 

Emmä tiije. Meijen pittää, kaivaa sahtoja melkeen 
arvaamisel, tiijystämätä, kuin pittää, miltain ono plasta, 
ettäällek hää männöö, joka paikaasko se ono yhtä pak-
sutta. 

A rauta? 
Vai möö tiisimmä monikas voos takas, jot Ala-Po-

volzjaal ono rautaa? A nyt möö alamma tehä sinne 
suurta zavodaa — Hoperan matallurgiazavodaa. Se zavoda 
noisoo antamaa meille 650 tuhatta tonnaa cugunaa v o G e e s . 
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Sama ono i neftin kera. Ei aikaa professora Preob-
razenski löysi neftin seelt, mist sitä ennen i ei duumat-
tukkaa etsiä, — 40 kilometran pääs Permist. 

I tiitomeehet sannoot, jot neftiä meil pittää olla 
koko Keski-Volgan ja Uralan välil. 

Sanal sannoa, pittää joka paikaas maan koorta pis-
sellä „bulavkaal" —razvedkapuuraal. I razvedkaa jatketaa. 
Mones paikaas jo seisoot maanpääl teräksiset pitkäjalkai-
set velikanat. Neet ollaa „koprat"—puurastangoin vbs-
kat. Teräksiset i almazapuurat puuriit maata, närriit kiv-
viä, mättiijäät rikkauksii saa, kummat ollaa peitetty kym-
meniin, sattoin metroin „tyhjän", kelpaamattoman maa-
porodan alle. 

III. Joka oppilapsen pittää olla razvedcikkanna. 

Joka oppilaps duumajaa reisuist ettäisii maihe — Af-
rikkaa, Amerikkaa, Indiaa. 

No mitä vart on männä niin ettäälle? Tiijettäk töö 
sen paikan, mis elättä? Voittak töö sannoa, onko teijen 
paikois torfasoita, hersimetsää, kalkkikivviä, kirpica- i pa-
tasavvia, stroikkaliivaa? 

Töö sitä että tiije. 
I ensimäisen reisun, miltain teijen pittää tehä,— 

se on reisu ympäär teijen linnaa tali teijen kyllää. 
Tehkää reisuja, laatikaa tarkkoja plaanuja, karttoja. 

Niille kartoille merkitkää kaik, mikä voip kelvata pätilet-
kaa vart. Kysykää vanhempia tovari§§oja i opettajia 
avittaa teille, oppiiskaa heilt eroittammaa mineraloja. 
Vet töö veel että maha eroittaa. Töö taitaa veel että voi 
eroittaa tykkyä prostoita ruudaa kivest. A se razvedci-
kan pittää tuntaa tehä. I yksiä kirjoja sitä vart ono 
vähä. Siin pittää itseen katsoa i kertellä. 

Muistakaa, jot maa, mis töö elättä, veel ei oo kaik 
avattu. 

Avatkaa sitä! 
M. Iljin. 
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Kysymykset. 
1. Mitä etsiit pätiletkan razvedcikat pustbnjoist, metsist i 

soist? 
2. Kuin i mist löysivät razvedcikat udobrenjan, rikin, soo~ 

dan, gipsan, kaucukan? 
3. Kuin i mist etsiit razvedcikat rautaa, hiilt, i neftiä? 
4. Miks meijen stroikkaa vart pittää olla razvedka? 
5. Kuin oppilaps voip noissa razvedcikaks? 

Po§ti. 
l . 

Ken se särköö ovvee miun Viijes luku rinnan ees, 
Seläs suma kirjaa täyn, Vaattiist niku postimees? 

Se vet ono, 
Se vet ono 

Leningradan postaljona: 

Tbilisist 
I Taganrogast, 
Tambovast 
I toisest maast. 
Seitsen tunnia töön hää 

alkoi, 
Kymmenäks suman tyhjäks 

sai, 
Päivääl tunniks kahekstoi-

seks 

Kirjat oltii paikaal kaik. 

2. 
— Zitkovalle Rostovast 
Ono kirja zakaznoi. 
— Zitkovalle kirja leenöö? 
— Sellaist olla tääl ei voi. 

Hänel 
tänäpään on paljo 
Nahkasumas 
kirjoja. 
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— Kus siis on se grazdanina? 
— Lentiis egle Berlinaa. 

3. 

Zitkov se ulolle lentää, 
Samoljotta yllääl vaa kiiltää. 

I kasvo vaa rohottaa maas. 
Zitkovan jäles 
Viijää vagonaas 
Kirjaa häntä vart. 
Paketit parvelle 
Laahittii paikallee, 
Sortuttajat lopettiit tööt 
Kaks po§taljoonaa 
Siin vagonan laavitsaal 
Häärijäät ympäri ööt. 
Dubrovkaa—otkrbtka. 
Pokrovkaa—posblka. 
Gazetti — stantsiaa Kiin, 
Bologoisse—kirja. 
A zakaznoi männöö 
Ulolle, kus on Berlin! 

4. 

Männöö saksan po^taljona, 
P o j i i l taakassettu ono.tl, 
On kurtkaas nybliä1 rääty, 
läikkää niku valo kuun, 
I pöksyt ollaa lakkoitettu2 

Moodan mukkaa puhassettu. 
Ympäriil hääriit matkameehet, 
Avto§iinat §ihisööt, 
Benzinaa ei zaalivoita, 

1 Nyblä—nappu 
2 Lakkoittaa—utjugoittaa, glaadia. 



Lentäät pitkin uulitsoita. 
Oven looks käyp po§taljona, 
$veitsara kus paksu ono. 
— Zitkovalle kirja ono 
Kuuvvennest nummerist! 
— Egle, ykstoist tunnia, 
Mäni Zitkov Angliaa. 

5. 

Yksinää 
Kirja 
Ei kuhukaa mää, 
No jas§ikkaa lase vaa se— 
Ni jooksoo hää siis, 
Lentää, 
I uijuu 
Tuhattoja verstoja tees. 

Hää matas ei joo, 
Eikä ensikää söö, 
Matas1 sil männöö 
I päivä i öö 
I yhtä vaa sannoo: 
„Kiirehiin. Anglia. London, West. 
14, Bobkin-Strit". 

6. 

Ruttoo jooksoot painoa viijees, 
Avtobusat toin toisees kiin, 
Katoil löyhkyy tuulees 
Plakattoja paljo niin. 
Konduktora mörnää oven ees: 
— Marsrut loppuil Bobkin-§trit! 

Näkijees maita 
Se vaivaa ei nää. 
Sille biletiks 
Rahhaa ei mää, 
Vaskisiil kopekoil 
Mailman lentää 
Matkamees 
Konvertin sises. 

1 Matas—matkaas 
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Ettäält näkkyy Bobkin-
§trit, 

See! ruttoo harkkii mister 
Smit; 

Po§tikepka siniin pääs 
I hoikka, niku lastu maas. 

Piättyy tarvittavan nume-
rin al, 

I särköö ovvee vasaraal 
Kovast sannoo avvaajalle: 

— Kirja ono Zitkovalle. 
$veitsara katsoo ockiin 

läpi, 
Sannoo vastaa sille niin: 
— Vei hänen laiva ,,.Li-

l i a \ 
jo eglispään Braziliaa. 

Parahoda 
Matkaa lähtöö 
Uli kahen minutin, 
Kajuttoihe väkkiä 
Männöö 
Taakkoin kera 
Paljo niin. 

Uhtee kajuttii 
Taakkoja ei pantu, 
Otsimain kajutti 
Tyhjännä on, 
Sinne vettiisi 
Po§sinka 
Taas postaljon. 

8. 

Palmoin al Brazilias, 
Mis vari kovin ono — 
Harkkii don Bazilio 
Brazilian postaljona. 
Murjottu i kummalliin 
Sil po§tikirja ono 
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Ulkomaijen po§tikleiman 
Näki po§taljona, 
I nimen al on kirjutos, 
Jot tämä adresatta 
Egle pois Braziliast 
On Leningradaa mänt. 

Ken se särköö ovvee miun, 
Seläs suma kirjaa täyn, 
Viijes luku rinnan ees 
Vaattiist, niku po§timees. 

Se vet ono, 
Se vet ono, 

Leningradan po^taljona. 
Hää Zitkovalle uuvvestaa 

Zakaznoita venuttaa. 
Zitkovalle? 
— Ei, Borissa! 
Kirja saa i kirjuttaa! 

10. 

Miun naapuri yllää tilast noisi: 
— On assia tämä kummalliin! 
Jälest miun ain kirja lensi 
Koko maata ympäär niin. 
Lensi jälest mertä, maita, 
Kera matas veetti öitä, 

Eikä hävint—veivät, näät, Kova kunnia po§tiväelle, 
Laivat vagonit i kaik. Pollyttynneille, väsyneille,— 
Uli mäkkiin, merivessiin, Kunnia po^taljonoille, 
Tootii miul' se takas taas. Ket sumija kantaat hartiaal! 

S. Mar§ak. 
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Kysymykset. 
1. Miks kirja mäni ulkomaille? 
2. Miltaisiis mais se kävi? 
3. Mis kirja tapais Zitkovan? 
4. Oottak töö kirjuttanneet kirjoja? Oottak töö saaneet 

kelt kirjoja? 

Upraznenja. 
Oppikaa kirjuttammaa kirjoja. Kirjuttakkaa kirja omille 

tovari??oille, vanhempille ine. Kirjuttakkaa konvertin päälle 
aadresti . 

Joka paikaas ono Mai. 
Maikuun päivääl 

oktjabrjatat 
läksiit veräjäst; 
näkkööt—mussat pilvet 
jooksoot pohjaisest. 
Lapset sannoot pilvelle: 
— Lennä, lennä etemmälle, 
jos vihma leenöö tänäpään — 
ei lassa meitä paradaa. 

Laskiis pilvi zavodaal. 
Näkköö—flakut väen pääl, 
savvutrubist savvu ei nois 
Kaikin tultii uulitsalle. 
Tööläin sannoo pilvelle 
— Mitä tämä tiitää vois? 
Lakkaa maaha hailahos! 
Kuhu vihmaa: Mää meilt pois! 

Pilvest jyryn isku käi, 
kääntiis pilvi merree päin, 
häylytti hää siipilöil 
läksi pilvi laivan päälle. 
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Matrossit seelt pilvelle: 
— Kääntii, kääntii maaha päin! 
Vihmaa tarvitse möö emmä, 
meil vet kera ono Mail 

Pilvi vorcimaa nyt käi, 
klasisilmää majakan 
suutuksiis hää tulen löi, 
Steepin päälle lensi hää— 
steepist ajettii hänt pois: 
— Kyl siä hoomeen tulla voit, 
nyt meil flakut liplattaat 
pittäät Mait meil kislakat1. 

Suureel ääneel pilvi lentää 
mäkikyllää—aulaa2. 
Pölästynnyt väki 
tämän pilven näki: 
— Jää siä rauhaa, rauhaa jää, 
pois siä meijen poolelt mää! 
Jätä rauhaa meijen mäet, 
Meil on mikä päivä, näät? 
Kavkazän siä jätä väet! 

Pilvi möötää lenteli, 
Kaikki maat hää katseli, 
kävi hää i Sanhajaas, 
oli hää i Avstralias, 
lensi yli suuriin steeppiin, 
yli metsiin, suuriin mäkkiin, 
kävi kera linnoin pääl.. . 
Joka paikaas vassus yks: 
— Mitä tämä tiitää vois? 
Lakkaa maaha hailahos, 
mää siä paremp meiltä pois! 

1 Ki§lakka—kylä Keski-Aaziaas. 
2 Aula—kylä Kavkazaas. 
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А ku päivyt loojaa sai 
oktjabtjatoil pilvi käi, 
ääneel väsyneel hää kysyi, 
lapsilt nevvoa hää näin: 
— Voipko olla mikä maa, 
mis ei olis punain Mai? 
Lapset pilveel sannoit vaa: 
— Elä lennä turhaa siä! 
Etk siä veelkää ällyy, vai? 
Joka paikaas ono Mai. 

M. Ivensen. 
Kysymykset. 

1. Miltaisiin maijen päälitsi lenteli pilvi? 
2. Sanokaa ket ajoivat pilviä pois? 
3. Miks kaikin ajoivat pilviä pois? 
4. Ket kapitalisticeskois mais pittäät praaznikkaa Ensimäi-

sennä maikuun päivännä? 

Upraznenjat. 
Oppiiskaa lukemaa tämä stiha ääniin mukkaa: Oktjabrjat-

toin eest (kaks kertaa, alus i lopus), tööläisiin eest, matros-
soin, steeppiin, kislakkoin eläjiin eest, aulan eläjiin eest ja 
koko maailman tööläisiin eest. 

Oppiiskaa ja lukekaa tämä stiha Mai praaznikkanna oman 
^koulun utrennikal. 

Kevät jyry. 
Suvvaan keväeel varraist jyrryä, 
Kons ensikerran jyry on, 
Kons hää tiukkaa, nostaa pöllyä, 
1 taivas tulen vallaas on. 
Näät tuisahti vihma i pöllyä nostaa 
Joka paikaas vesitilkat, kiiltäät, häyläät, 
A päivyt vesijoonia kullastaa. 
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Mäelt jooksoot vesiteet. 
Metsääs linnun äänet sammu evät. 
Metsän äänet, mäkiveet 
Jyryn äänee parvees kävvät. 

F. G. Tjutcev. 

Kylmä jääteli. 
Isä ku laattiis matkaa, ni Igan pää jeeli-jeeli tapais 

Pohjan Jääokeannaa kartalt. A Ljuda i käel ei olis ta-
vant... Hää voi tavoittaa vaa Mustaa mertä. Vaa Mustaa 
mertä ei olt kartaal. Se oli kylmiin merriin kartta. Hää 
rippui matalaal oven loonna, i isä 
lähtijees noisi kartan ettee. Hää 
nosti Ljudan käsille. Hää vei hä-
nen kartan looks i sormeel veitti 
merijä ja okeanoja mööt. 

— Vot kuin möö määmmä,— 
saoi isä. I hänen sormi läksi Le-
ningradast yli Baltian meren, vee-
rain maijen loitse, pitkin Saksan 
ja Pohjan merijä, pitkin Pohjan 
Jääokeannaa maan§aran kukku-
lalle, ympäär pohjan maita Suuree tali Tyynee okeannaa. 

— Näät, näin möö määmmä seilaamaa,—saoi isä i 
antoi suuta Ljudalle. Siis hää kovast lutisti Igan syllee 
i otti cemodanan. Ljudalle tuli saali lassa pappaa. I hä-
nel i nenä i huulet mänivät morskuu. 

— Katsokaa, lapset, — saoi isä,—cur, täs ilman min-
nua ei greeznata1 i mammaa ei pahennuttaa. Miä kiiree 
saan kaik radiota mööt tiitää. A jos vaa leenettä molot-
soinna, ni miä teille mitä ikkee toon... 

Ljuda ennää ei tahtontkaa itkiä. 
— Pap,—saoi hää,—vet seel leenööt jäät i jäät 

ain... Pap, tiijet, too miulle pe-eenykkäin tykky Pohjan 
pooljussaa, vot mokomain jäätykky. 

1 Greeznata—ei kuunnella, turhaa itkiä. 
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— No ihan pooljussaal möö emmä leene.. .Möö 
määmmä loitse. No poljarnoin jäätykyn miä nepremen-
no toon. 

— I jot olis valkian karhun jälenkä,—lisäis Iga. 
— Jää karhun jälenkä—toimitti Ljuda. 

Isä mäni. Hää oli putesestvennikkanna. Hää oli käy-
nyt kaik Pohjan meret ja maat. Hää seilais jäänlohkoil, 
lenteli geppelinal, eli pität talvet jäättyneil saariil. Vaa 
hää seel konskaa ei ikävöittäni 

Hää eli koko maailmanka, sil jot oli tiijetty radista 
i läkäis radiota mööt kaikkiin maijenka. 

Täi kertaa isä läksi jääpohodaa suurees parahodas 
„Celjuskin". Parahoddaa vei kaikkiis paremp pohjan 
kapitana Voronin. A komandoitti koko pohodaal glav-
noimp Suuren pohjanmeren teen nacalnikka — opetet-

tu, professora Otto 
Juljevic §midt. 

I vot laiva „Ce-
ljuskin" ain ujui ja 
ujui, ain etes ja etes, 
merelt merelle. I 
gazetois ain kirju-
tettii Igan ja Lju-
dan isän telegram-
moja. Joka kerta 

kuin Iga läksi skouluu, hää kysyi mamalt: „А kus ono 
papa?" 

— Valkiaal merel",—vastais mama i luki äänee ga-
zettia. A moni kerta isä itse lähetti radiota mööt ter-
veisiä Igalle ja Ljudalle. 

Kerta hoomnikool mama otti gazetan i mäni äkkiis-
tää stroogoiks ja valkiaks. I Iga kuuli, ku mikälee— 
tuki—tokkui gazetin päälle. Se tokkui paperin päälle 
maman rankka kyynel. 
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— Parahoda hukkui,—saoi mama. — Jäät ahistivat 
parahodan. „Celjuskin" uppois. 

— A kuin siis papa?.. . 
— Kaik inmihiset ehtivät krappuussa jäälle. Vaa yks 

inmihiin uppois, a jäänökset ollaa jäätelil. 
— Kuin siis höö seel leenööt? 

Vaa isä, vesselä radista, ei pitänt murhetta. Hää istui 
peenees pohodnois palatkaas, henkäis omille palentun-
neille sormille i painoi niil oman apparatan avvaint. 
Koko maailmaa lensivät hänen: ti-ti-ti-ti, tr-tr-tr... I kaik 
inmihiset SSSR — s, i peen Ljuda, i itse tovari§§a Stalin 
zaadnoist kuuntelivat, lukivat, oottelivat, mitä ilmoittaa 
radista jäätelilt. 

— Kaik ono hyväst, tyen takas kottii ijuniis,— 
uverennoist tiijoitti kottii vesselä radista, — tr-tr-to, ti-tr-
tr, ti-ti-ti... Tyen kottii ijuniis. 

I kiiree hää kuuli itse i saoi professora $midtalle 
i toisille omille tovari§soille, jot koko Sovetan maa noisi 
heille appii. Mänivät avittammaa parahodat ja jäänloh-
kojat. Lensivät aeroplanat ja dirizablit. Ruttivat koiran 
nartat1 i aerosaanit. 

Nyt joka hoomnikko ensimäiseks tööks Iga otti ga-

1 Nartat—pität ja kerkiät saanit, mitä veittäät koirat tali olenit. 
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läkäis: „Neljäkymrnent graadussia kylmää. Jääteli taas 
lohkiis.. 

Mania jäi pahaiseks. Hää ei maant ööl i ain mur-
hetsi. Hää katsoi karttaa i henkäeli. Iga kera kävi ikä-
välinä. I Ljuda kera tuli kapriznoiks. Vaa isä, vesselä 
radista, ei ikävöint jäätelil. Hää lähetteli radiota mööt 
spokoinoist ja naljakkaast telegrammoja: 

„Miltaiset uspehat Igal ollaa §kouluus?" Puhastaäk 
Ljuda joka päivä hampaat. Miä tääl puhassan joka päivä. 
Egle tapoimma valkian karhun. Tykyn poljarnoita jäätä 
aintakkii toon." 

Mania vastais: „Söökää tervyeks karhu. Iga ono pre-
miroitettu udarnikka. Oppiijaa „oikii hyväst". 

Siis tuli ensimäin ilopäivä. Noor lentäjä Ljapidevskij 
lensi §midtan jäälaagerii. Lentäjä pani istumaa samol-
jettaa naiset-celjuskintsat i kaks lasta: Allockan i peenen 
Kärinän, kumpa syntyi merel i veel konskaa ei ollut 
maan pääl. Siks sannoa, hänel maata ei olt i tarvis. Yks 
kaik hää veel ei tuntent hulkkua. No jurma lentäjä toi 
hänen toisiinka parvees maalle, jot Karina oppiijais 
hulkkumaa kovvaa Sovetan maata mööt. 

Sil päivääl lapset duumaisivat ja lauloivat mokompia 
stihoja: 

Ei siä teli, jääkäs jää! 
okeannaa elä mää. 
Okeannaa elä mää. 
Yks kaik i okeannaa 
lentää meijen aeroplana. 

I sil samal päivää tanvaal alkui suur mukava tiukku 
celjuskintsoin päästämisesi Senen tiukun aloittivat Iga 
ja hänen tovarissa Petja-Petuh. Hää oli tavallisen lentäjän 
poika. Hää oli glavnoimp poika tanvaal. Suuren jää-ja 
lumikoon pääl keski tanvaal tekivät höö keppiist ja 
lastuloist §midtan laagerin. 
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Tuli paha dvornikka Harjo, laamais metlaal, i alkoi 
tuiskia, niku tuisku. 

— Miä teitä! — kiljahti hää.' — Äkkiistää laskiiskaa 
koon päält. Mikä se tiukkui Lumen vaa hajoitatta. 

Harjol oli suur parta, no hää ei olt yhtkää kapiia 
professora Smidtan näkköä... Lapset pahois meeliis 
laskiisivat lumikoon päält pois. No sil aikaa tuli tööst 
naapuri Fedor Egorbc. Hää eli yhes vatieraas Igan ja 
Ljudan kera. Fedora Egorbcaa lapset suvasivat i lukkiit 
hänt suureks poljarnoi assian maasteriks, siks jot hää 
suvais kesäl kylmää vilua, joi jääkästä taaria 1 söötti 
lapsia morozennoil \ Fedor Egorbc noisi lapsiin poolest. 

— Mitä siä pillaat heijen tiukkua? Lunta siul ono 
zalkka? 

— Porjatkaa ei oo! — kiljahti Harjo. 
Fedor Egorbc mäni lapsiin looks i saoi heille: 
— Ei mittää, lapset. Hää on meil niku viihkuri: 

lentää, pöörittää, sumisoo, a siis laskiijaa... noisoo mak-
kaamaa. A miä lapset, leenen teijen „ilman sanojanna"2. 
Noisen teille sanomaa, kons saap tiukkaa, kons ei saa. 
Miun ikkunast näkkyy, kons hää tulloo. 

I siint päiväst saa alkoi männä niin: Fedor Egorbc 
tuli krintsoille i saoi: 

— Näkymiin ono kehno, tulloo sää, i kaik tukkajaa. 
Lentää ei saa. 

I Lapset jo tiisivät, jot tulloo paha Harjo, pittää 
karata... No enemmittee Fedor Egororbc, plikkajees silmää, 
saoi: 

— Gorizontaal ono sirkiä. Voip lentää. 
I siis lapset tiukkivat. 

No näät viimäisekskii sovetan lentäjät pääsivät läpi 
pakkaisen i tuiskuin, i vesselä radista laski naljaa koko 
maailmalle, jot „avahui pasazirskoi liike Smidtan laagerin 

1 Morozennoi — slivkoist, kananmunast ja sukurist tehty 
jäätytetty söökki. 

2 Ilmansanoja — barometra, pribora, kumpa näyttää ilmaa. 
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ja Vankareman välil". Lentäjät jättivät kovan maan i las-
kiisivat liikkuvalle jäätelille. Piti tassia rankka apparatti 
yli jääpeentaroin. I lentäjät veittivät celjuskintsat kovalle 
maalle. Viimäiseks sil päivää veetii läsivä professora 
$midt. Jäätelille jäi 6 henkiä. I tiijet sen, jot vesselä 
radista jäi otsaa saa. 

Oli jo mööhäin pimmiä. Lentäjät lupaisivat lentiissä 
toiseel hoomnikkoa i ottaa kaik. 

Lentäjät lensivät pois. Kuus henkiä i kaheksan koiraa 
jäi tyhjentynneesse laagrii. Tuli öö i Jääokeanan päälle 
noisi poljarnoi tähti1. Hää noisi i Moskovan päälle 
i inmihiset, katsojees poljarnoi tähen päälle, duumaisivat 
kuuvvest jurmast, mit istuut jäätelil. 

Iga kavvaa ei voinut nukkua tänä öönnä. Hää duumais, 
kuin hervittää istua ööl jäätelil. Jäätelin al hyytyy musta 
meren syvvyys, a ympäriil häyläät pahat, terävät jäät. 
Iga lezi silmät auki. Hänelle alkoi näyttiissä, jot pitkin 
komnattia kera häylyyt jäät. No se liikkui laes loitse 
ajaviin avtomobiiliin valkia. 

Toiseel päivää tanvaal tiukku jäätelil kuinkaa ei 
mänt. . . Proovasivat jahtiissa valkian karhun päälle, no 
tuli Petuhan mama i saoi, jot kuinkaa ei anna luppaa 
panna pljuussist tehtyä „miskaa" roojekkaalle jäälle. 
Saivat kiin peenen koiran Sturman i tahtoivat hänen val-
jastaa kelkkaa, no S turma suuttui: „Miä en oo pol-lja-
r-r-r-rnoi, a oon kar-r-r-rtanon hoitaja",—vorci hää i puri 
Petuhhaa sormest. No äkkiistää avahuis ikkuna manian 
komnatist, mama pisti pään i kiljahti helliäst i ves-
seläst: 

— Lapset, voitta tiukkaa loppuu saa! Teli ono tyhjä. 
Viimäiset inmihiset lensivät pois hänen päält. Tiijettä, 
ket olivat kaikkiis viimäiset? Nacalnikka Bobrov, kapitana 
Voronin i meijen papa, vesselä radista. 

1 Poljarnoi tähti — mikä ono taivaas paikallaa, yhes paik-
kaa, sen mukkaa saavvaa tiitää gorizontan poolet. 
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I mama luki telegramman: „Viimäisennä jätämmä 
laagerin. $midtan laageria ennää ei oo. Paloi viimäin 
tuli. Tyhjän jäätelin päälle vbskalle jäi vaa sovetan punain 
flaku"... 

Ijuniis, kuin i lupais, vesselä radistä tuli takas Mos-
kovaa. Hää tuli parvees toisiin celjuskintsoinka i lentä-
jiinkä — Sovetan sojuzan geroinka. Koko Moskova otti 
vastaa geroita. Radista toi klasibankaas poljarnoi jääty-
kyn. Se oli sen jäätelin tykky, kumman pääl celjuskint-
sat istuivat kaks ja pool kuuta-. Jäätykkyy oli jäätynt 
suur karhun kynsi — tapetun valkian karhun jälki. Radista 
kovast hoisi sitä jäätykkyä. Hää toi sitä aeroplanas, koi-
riil, parahodas, pojezdaas. Joka paikaas hää piti bankaa 
jääl, jot podarka ei sulais. Hää toi sen jäätykyn Mosko-
vaa saa erikoisees kylmääs vagonaas. 

Onnelikkaanna, iloisenna tuli isä kottii. Ljuda i Iga vin-
kuivat i hyppivät ympäär häntä. Kummaalkii tahtohui saav-
va tiitää, toiko isä luvatun jäätykyn. No höö hyvän peräst 
evät tahtoneet kyssyä, tavoittivat ei katsoa cemodannoin 
päälle i kärsivällisest oottelivat. Äkkiistää isä otti pääst kiin: 

— Ootelkaa! — saoi hää. — A kus ono banka? 
Banka seisoi maas, cemodanan linnaal. Radista kaik-

kinee unohti sen. Vari ijunin päivyt lämmitti bankan, 
i seel, pohjaas, roojaas vees ujui suur musta kynsi. 

— Vot siullas tykky Pohjan pooljussaa! Suli . . .— 
pöpisi isä. — Eh, kuin siis miä sen.. . 

— No, ei mittää, — saoi Iga, — kynsi toki 
ei sulant. 

— Yks minutti, — kuului .naapurin Fedor 
Egorbcan ääni, — a noko, antakaak miulle ban-
ka. . . Miä paraikaa. 

I hää, laamajees bankan, hävis ommaa komnattii. 
Siis hää tuli takas i pani lavvalle heestyneen bankan. 

Kaikin aikahtivat: bankaas lezi poljarnoi jäätykky. 
Jäähä oli jäätynt karhun kynsi. 

— Kuunnelkaa,—saoi radista, — cuudoja maailmaas 
ei oo. Kuin töö tämän teittä? 
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— Oikii prostoist, — vastais Fedora Egorbca. — Miä 
oon kylmiin assioin maasteri. Miä teen töötä holodilnoi 
zavodaas. Seel tehhää iskustvennoita kuivaa jäätä. Siin 
jääs ono 70 graadussia kylmää. Mokomaa jäätä voip pit-
tää kormanoos. Hää sullaa, no ei noise vootamaa, a män-
nöö sooraa vozduhaa. Jos visata muru jäätä vettee, vesi 
äkkiistää jäättyy. 

Siin kaikin särkivät kämmeliä. Siis isä katsahti Igan 
päälle. 

— No-ko, Igorj, noise kartan looks, — saoi hää. 
Iga tapais nyt pääl ihan Pohjan pooljussaa saa. 

L. Kassilj. 

Kysymykset. 
1. Miks läksi „Celjuskin" Jääokeannaa? 
2. Mitä tapahtui „Celjuskinan" kera? 
3. Mitä teki radista jääl? Kuin hää täytti oman zadacan? 
4. Kuin pitivät hoolt „celjuskintsoist" radistan pere? Läät-

kää eriksee hänen naisest i lapsist. 
5. Kui täytti isä lapsiin käsyn? 
6. Mitä oli tehty partian i pravitelstvan poolelt, jot päästää 

hääst „celjuskintsat"? 
7. Miltaiset nimet antoi partia i pravitelstva lentäjille, kum 

mat päästivät hääst „celjuskintsat"? 

Upraznenja. 
1. Nimittäkkää eri zaglavial läkkäämyksen eri osat.. 
2. Läätkää. miltaisia uusia tiukkuja töö aloitta tiukkaa „Celjus-

kinan pohodan aikanna? Kirjuttakkaa teijen läkkäämykset tetrettii. 
3. Tapaisko ken teist ottamaa vastaa „celjuskintsoja" tali 

jurmia lentäjiä, kummat päästivät hääst „celjuskintsat"? 
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4. Saakaa tiitää, kuin kutsutaa ja mist ono lentäjä, kumpa 
vei pois jäätelilt läsivän professora $midtan. 

5. Mitä töö ootta kuulleet Sovetan Sojuzan gerojast—Slep-
nevast. 

6. Sanokaa yhel veeraanmaan sanal mokomat sanat ja sano-
mukset: 

a) Ettäisen pohjan maat ja meret, b) Ihmisgrupan naucnoi 
reisu. c) Telegramma, kumpa annetaa radiota mööt. 
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