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Стр. Строка Пецӓтлӹмӹ Л ыдаш  келеш

58 17 ӱлӹц; кеклесӓ келесӓ
85 11 . мӓ ма
90 22 „ калышт колышт
93 3 кӱшӹц Саблывлӓ-ӓм! Сабльывлӓ-ӓм!

101 19 ӱлӹ ц ярлж ы дон ялжыдон
107 2 кӱшӹц сӓренӓт сӧренӓт
114 5 ӱлӹц полковвник полковнпк
161 1 кӱшӹц кемӓш кеӓш
162 18 „ толшы тошты
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1 ГЛАВА

Амасам куштылгын севӓлмӹ юк. Людвига сӹнзӓжӹм кни- 
гӓ гӹц карангда дӓ колышташ тӹнгӓлеш. Пышкыды, но тен- 
ге гӹнят пыт тергӹмлӓ севӓлмӹ юк эчеӓт шакта. Тенгелӓ 
олен дӓ йӹвӹрт, беспокойство гишӓн анзыцок извиненим яд- 
мыла лач Юзеф тьотя веле стуча. Людвига цаклыдеок тош- 
тын годшы цӓшӹн стрелкавлӓжӹм анжал колта.

„Первый цӓш... Тенгелӓ поздан толаш тьотям ма вӓл 
тӓрвӓтен?"

Жеромскийын книгӓ одеял мычкы коверышкы йыжнен 
вала дӓ лампы соты туре шӧртньӹ переплетшыдон тьыл- 
тьол кайын колта. Тӓ цӓрӓ пулшешӹжӹ шынгалмы кимоно 
парсын юалгеш, тӓ анзыцок шижмӹ лӱдӹш гӹц Людмила 
цӹтӹрӓл кӧлта.

— Тидӹ тӹньӹ, Юзеф, ылат?
— Мӹньӹ, ясновельможный пани.

• Тьотя-лакей амалым кӹдежӹш пырымжы годымкымалаш 
мондымыжы гӹцок дӓ тӹдӹн лудӹшлӓ анжалтышыжы гӹ- 
цок Людвига ынгыла; тама кӹзӹт якте литӹмӹ лиӓлтӹн.

— Пан граф Эдвард толын, графиня.
— Тӹнь мам келесӹшӹц?.. Эдвард?.. Тӹдӹ кышты ыл- 

еш?-—Людвига пӹжген ядеш, хотя ӹшлӓнжӹ когон сӹгӹ- 
рӓл колты.мла чучеш.

Людвига керек мамат вычен, толькы марыжын толмым агыл. 
Икманяры жеп тӹдӹ юкым лыкнежӹ, но ак кердт. Нимат 
ынгылыдымы ганьы, тӹдӹ кӹдеж гӹц кыргыж лӓктеш. Гос- 
тиный кӹдежӹштӹ, рояль вӹлӓн шӹндӹмӹ сарта гӹц, 
пӹцкӓтӓ соты вазал шӹнзӹн. Солдатский луды шинелян 
эдем пулш вӹлецшӹ вещевой сумка.м кыдашеш. Амаса пач- 
мы юкеш тӹдӹ пӹсӹн сӓрнӓл шагалеш. Людвига, ӹшкеӓт 
ак цаклы, кимоножым шалалтен колта—тидӹн анзылны, тыл- 
сотым ӓрен, сӹнзӓ якте валтен шӹндӹмӹ папахан пӓлӹдӹмӹ 
пӱэргӹ шалга. Людвиган анжалтышыжы пӓлӹдӹмӹ эдемӹн 
лаштыра пандашешӹжӹ шагал колта. Людвигам кидвлӓжӹ 
гӹц хватен, салтак ӹшке докыжы тӹдӹм шыпшыл шӹндӓ.
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Людвига цӓкнен колта, но пӱэргӹн кидвлӓ цаткыдын кы- 
чат.

Йӓлӹнлӓ чучшы пандашан лицӓ Людвиган сӹнзӓжӹ докы 
лишеммӹкӹ, тӹдӹн лӱдмӓшӹжӹ кыце толын, тӹнгелӓок 
куштылгын эртен кеӓ. Ӹнде панахыжат, кынтымы панда- 
шыжат тӹдӹм алтален ак кердтеп. Эдвардын сӹнзӓжӹм 
тӹжем сӹнзӓ лоштат тӹдӹ пӓлен керднежӹ—изиш пӹзӹрӓ- 
лӓл шӹндӹмвлӓ, вӹлнӹштӹ ӓйӹнӓлшӹ, вӹцкӹж сӹнзӓхал- 
влӓ. Дӓ тенге гӹнят, золотой эполетвлӓдон йӹлгӹжӓлтшӹ, 
соок итӹрӓ ылшы гвардейский полковник Эддижӹлӓ ак 
чуч.

Кӹзӹт тӹдӹн усывлӓжӹ гӹц дӓ пандашыжы гӹц, л я -  
вӹрӓн выргемжӹ гӹц тавак шӹкш пыш качын сепнӓ, нач- 
кы шинельжӹ гӹц прейӹш пыш толеш.

Могельницкий вӓтӹжӹн положеним ынгыла. Цӹтӹрӹшӹ 
тӹрвӹвлӓ вӓреш нӹлӹштӹнг сагашы выжгата упшӹм 
шыпшалал, тӹдӹ Людвигам колта. Тӹшток пырен шагал- 
шы Юзеф шалга.

— Тӹньӹм тенгелӓ встречӓймӓштем виноватшы тидӹ 
ылеш. Выргемӹм вашталтымешкем дӓ ӹшкӹмемӹм мыш- 
мем якте Юзеф тӹлӓт тӧлмем гишӓн келесӹшӓшлык агыл 
ылын,—папахыжым кыдашмы лошты олен, ӹшкӹмжӹм ӹш- 
ке ӧпкӓлӹмлӓ Эдвард келесӓ. Куктаналт шӹцшӹ упшӹм 
янгылен шӹцшӹ эдемлӓ ниӓлтӓ. Тенге ӹштӹмжӹ Людвиган 
шумӹштӹ марыжы докы первишӹ лишӹл ылмаш чувствым 
шижтӓрӓ. Шергӓкӓн эдемӹн лявӹрӓн выргемжӹ дӓ тӹдӹн 
цилӓ кӓпшок ик минутеш тӹдӹн докы отвращеним тӓрвӓ- 
тен колтымашеш Людвигалан ясын чучеш. Сагашты Юзеф 
ылмымат монден шуэн, Людвига марыжы сага пӹзӹрген 
шагалеш дӓ, кок кидшӹдонат тӹдӹн вуйжым элтӓлен, те- 
хень лишӹл, туан сӹнзӓвлӓм шыпшалеш. Дӓ ӹнде Эдвард 
ӹшкеӓт тӹдӹм торцшы переген, но решительны карангда 
дӓ попа:

— Вара, Людвига, вара... Вӹлецем цилӓ ти гадостьым 
мӹнь кыдаш щушашлык ылам, дӓ главныйжы—цӹвӹлгӓш 
келеш. Лявӹрӓ монгырем вашток витӹмӹлӓ мӹлӓм чучеш. 
Остатка кок кечӹ паровозышты мьшькенӓм дӓ ку-шу вӹлнӹ 
амаленӓм, а тӧррӓк нопенжӹ— викок амалыделам.

Ик цӓш эртӹмӹк Эдвард вӓтӹжӹн амалым кӹдежӹш 
пырымыкы, Людвига угӹц цудеен колта: пандаш ямын,
дӓ тенгеок тӹдӹн яжо, кыйыр упшӓт нӹжӹн шумы. Кого, 
правильный форман, нингӹхдӹ оголан лепкӓжӹ оптал шӹн- 
дӹмлӓ чучеш. Тӹдӹ эчеӓт ӹшке модышкыжы ак ми, вет 
первижӹ, кынеш толтымым пӓлен, нигнамат тӹдӹ упшӹм 
нӹжте. Графын тошты гардероб гӹц Юзеф лыктын пумы 
луды костюм марылан кемӹк пӹтӓриш тӹлзӹм, Ниццештӹ 
эртӓрӹмӹш, Людвигалан ӓшӹндӓрӹктӓ. Тӹштӹ пӹтӓри тӹ- 
дӹ Эдвардым штатский выргемдон ужын.
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— Ну, ӹнде мӹнь гӹцем ат лӱд гӹнят лиэш, мӹньйн 
сусуэм, даже шыпшалашат лиэш,—Эдвард пелештӓ.

Прамой кӓрӹдӹмӹ занавеска вашт амалым кӹдежӹш 
ирок лудалгы сотыжыдон пыра. Людвига шижӹн колта, 
тенге гӹнят, марыжы шижӹн колтым гӹц лӱдӹн, ак тӓрвӓ- 
нӹ, амалышы вӹкӹ анжа. Эдвард кедгӹн шӱлӓ, дӓ шӱлӓл- 
тьшжӹ йӹде мижӓн кымда онгжы вӹлнӹшӹ парсынын кӧргӹ 
тыгыржы кузалал миӓ. Турна, цаклака тӹрвӓн ышмажы пе- 
ле пачылдалмы. Амалыдымы йыдвлӓ, соок лӱдӹшӹм 
вычымаш — цилӓ тӧрок пӓлдӹрнӓ. Пингӹдӹ ӓрӓкӓэш, 
шукы качкышеш дӓ вӓтӹжӹн яратымашеш йӱкшӹ ли- 
шӹ, янгылышы тӹдӹ йӹле амален кен, сек керӓл гишӓн- 
жӓт Людвигалан изиш веле шайышт поспеен.

Людвига тиштӹ ылешӓт, тӹдӹ тиштӹ ылеш. Пӓлӹмӓн, 
тӹдӹ нигнамат тидӹм мондыде. Вет кужы лӱдӹшлӓ кор- 
ныжым Париж гӹц кок фронт вашт тидӹн лӹмеш эртӹ- 
мӹ. Лачок хоть тӹдӹлӓн махань-шон порученивлӓм пуэ- 
нӹт... Тенге гӹнят, Польшыштыш сек цевер ӹдрӓмӓш тиш- 
тӓкен тидӹм вычыде ылгецӹ, Парижым, военный миние- 
терствыштыш ровотажы.м тидӹ кода ылын гыце, рискьим 
дӓ лишениш ӹшкӹмжӹм подвергая ылын гыце? Остатка 
шамаквлӓжӹм тӹдӹ амален кеӓш цацымжы лошты попен. Тӹ 
шукы агыл попымы гӹц, кыдым марыжы тидӹлӓн келесен пос- 
леен, Людвига ынгылен: та.махань кого событивлӓ лише- 
мӹт,дӓ ӹшкежӓт тидӹ шижӹн, тамахань лӱдӹш когоэм толеш, 
пыдыртышы, пиш лӱдӹшлӓ, цилӓ ӹлӹмӓш семӹм, тӹдӹн 
ӹлӹмӓшӹжӹм пӹзӹртен шуаш крозышы. Дӓ тенге гӹнят, 
тидӹ цӓшӓн ылеш. Хоть ма лиӓлтеш гӹнят, Эдвард тиштӹ 
ылмы годым лӱдӹш агыл. Цилӓ, мам ӹштӓш келеш, перви 
кыце ӹштӓлтӹн, тӹнгелӓок решӹмӹ дӓ ӹштӹмӹ лиэш. 
Б1лӹмӓштӹш махань-гӹнят вопросвлӓм ӹшлӓнжок решӓш 
вӓрештмӓш гӹц Людвига тӹдӹн кымда пулшвлӓжӹ шайык 
йӹмен.

Эдвард кыцелӓ трӱк амален кен, кӹньӹлӓшӹжӓт тенгеок 
кӹньӹлӹн. Нӹнӹн анжалтышышты вӓш лит дӓ коктынат 
йӹрӓлтен колтат.

— Кыце тӹнь шанет, махань шамдон тӹ выртыншижмӹ- 
лӓ, кынам тӹньӹм омыныштет нӹшкӹ кӹзӹдон пӹчкедӓт, 
дӓ варажы бандит лицӓ вӓреш трӱк тӹньӹм ужат?.. Но ӹн- 
де  позда уже, кӹньӹлӓш келеш.

— Сӹнзӓэдӹм кымы, Эдвард, мӹнь сейчас чиӓлӓлӓм.
Тӹдӹжӹ шамак колыштмыла йӹрӓлтӓ.
Ковӧр гӹц кенвацшы книгӓм лӱлтӓлеш дӓ, лыдмыла ка- 

мын ӹштӓ. Жеромский. „Верная река*. Восстанивлӓн, само- 
отреченин, верностьын романтика... Людвига нимат вашталт-



те. Первишӹлӓок сӹнзӓм кымаш ядеш. Кушкын шошы те- 
тя! Романтический эдем!..

Могельницкий графвлӓн тоштын годшы палацыштыш^) 
цилӓ коклы шӹм комнатышты, молнамшы ганьок, ирокшы 
ӹлӹмӓш тӹнгӓлӓлтӹн. Частьшым прислуга занимаймы ӱ л  
этаж тагынамок уже кӹньӹлӹн. Кухняшты завтракым йӓм- 
дӹлӓт. Кок горничный дӓ нӓрӓштӓ лакей вестибюльым дӓ 
кого гостиныйым итрӓйӓт. Кӱшнӹ цилӓн эче амаленӹт. Люд- 
виган горничная, луаткут иӓш цевер Хеля, шонгы Юзе- 
фын ыныкажы, хозяйкыжын ' кӹдежӹштӹ ирӹктӹнежӹ 
ылын, но амаса кӧргӹ гӹц срален шӹндӹмӹ. Тидӹ гишӓн 
тӹдӹ тьотяжылан келесен. Шонгы тьотя пани графиням 
беспокояш дӓ тӹдӹн кӹдежӹштӹ уборкым ӹштӓш цӓрен.

Вӓтӹжӹн туалетный стӧл вӹлнӹ ылшы шергӓкӓн безде- 
лушкывлӓм анжылт, Эдвард Людвиган толмым вычен. 
Шукат ак эртӹ, тӹдӹ Юзефдон иквӓреш толеш. Тьотя сӧ- 
дӧй вуйжым когоракынок кымык ӹштӓ. Симсӹ казакин 
лывецӹн тӹдӹн кукшынди ӹнгӹжӓ лужы раскыдынок пӓл- 
дӹрнӓ. Эдвард ӓзӓ ылмы годшенок Юзеф тидӹлӓн служен. 
Тьотя графский семнялӓн преданный ылын, тенгелӓ дворо- 
вый шонгы пивлӓ веле преданный лин кердӹт дӓ, кӱ хозан пӧр- 
тӹш пырынежӹ гӹнь, хоть кӱн вӹкӓт кечӓлтӹт. Палацым 
Юзеф гӹц пасна нигыцеӓт ӓштӓш акли ылын. Могельниц- 
кийвлӓ вестибюльыш пырымашты шалгышы кӹртни вырге- 
мӓн средневековый рыцарь докы кыце привикненӹт, тидӹн 
докат тенгеок привикнен шӹнзӹнӹт. Рыцарьвлӓн фигуры- 
влӓ поколени гӹц весӹш Юзефлӓок наследство семӹнь ван- 
женӹт.

Тьотя лакей ылын. Дӓ тӹдӹн эргӹвлӓжӓт, ыныкавлӓжӓт 
наследство семӹнь Могельницкий графвлӓн лакейвлӓ лин 
миэнӹт. Луцкы иӓш ылмыжы годым сек пӹтӓри Юзеф Эд- 
вардын тьотяжылан служаш тӹнгӓлӹн. Теве малын дворец- 
кийдон ылшы отношеништӹжӹ Эдвард тӹдӹм ӹшке до- 
кыжы икманяры лишемден дӓ тӹдӹлӓн пыток ӹнянен.

■— Мӹнь келесӹмем статян цилӓок тӹнь, Юзеф, ӹште- 
нӓт?

— Мане, ясновельможный пан толмы гишӓн иктӓт ак пӓ- 
лӹ. Графын кӹдежшӹм мӹнь ӹшкеок ирӹктем. Теве, по- 
жалуйста, ясновельможный панин кӹдежӹш кемӹ кабинет 
амасан сравачшы. Кен колтымет кечӹ годшен, графинядон 
мӹнь гӹцем пасна, иктӓт тӹшкӹ пырыде... Хеля комнаты- 
влӓм тӹвӹлӓйӓш тӹнгӓлмӹк, пусть ясновельможный пан 
ӹшке кӹдежйштӹжӹ лиэш. Хоть ыныкамжы иктӹлӓнӓт ак 
келесӹ, но тенгелӓ лучырак лиэш...

I) П а л а ц -д в о р ец .



Юзеф олен, шонгы эдемвлӓлӓ, ӹрдӓнгшӹрӓк юкдон по- 
пен. хӱдаланен шӹцшӹ, кужы сӧдӧй бакенбардан лицӓш- 
кӹжӹ анжымашты кӹзӹт веле Эдвард цакла, остатка кым 
и лошты тьотя кыце когон шонгем кен.
'  — Пиш яра, Юзеф. Б1нде мӹньӹлӓнем тӹ немецкий ма- 
йор гишӓн шайышт пу. Тӹдӹн лӹмжӹ кыце?

— Адольф Зонненбург, ясновельможный пан. Майор гу- 
вернерын комнатым занимая. Тӹдӹн денщикшӹ улы, Ти 
лайдак*) соок кухияшты пӧртӹлеш дӓ лакейскийӹштӹ Адам- 
дон иквӓреш амала. Пан майор дворянский роды гӹц 
ылеш, дӓ келесӓш смеем, порядочный эдем. Тӹдӹ ӹшке 
салтаквлӓжӹлӓн кеквлӓм урдымы дворышты зорайылаш цӓ- 
рен, а то вет нӹнӹ мӓн.мӓн комбывлӓнӓм, цӹвӹвлӓнӓм шӹш- 
кӹл качкыныт.

— Именьяштӹнӓ маняр немец ӹлӓт?—Эдвард шая лошкы 
пыра.

— Целый эскадрон. Нӹнӹн имнивлӓштӹ, ӹнде тӹлзӹ 
шоэш, мӓнмӓн шӹльӹнӓм качкыт. Его сиятельство пӹтӓри 
ӹш разрешӓйӹ, тӹнӓм неме.цвлӓ пан управляющийӹм арес- 
туен шӹндевӹ, дӓ кӹлӓтӹм пачаш вӓрештӹ. БГндежӹ, пан 
майор мӓ докына ӹлӓш толмыкы, немецвлӓ шудым хоть 
солавлӓштӹ моаш тӹнгӓлӹнӹт, а то вет цилӓ мӓнмӓн.

— Салтаквлӓжӹ кышты ӹлӓт?
— Фольваркышты.
— Яра. Кынам тӹнь отец Иероним докы кеет? Мӹнь 

тӹдӹм тагачок ужнем.
— Сейчас кыдалам. Большы приказани нимаханят ак ли?
— Уке.
Амаса доран Юзеф шагалалеш.
— Отец Иеронимлӓн ясновельможный пан толмы гишӓн 

келесӓш лиэш?
Эдвард ик.маняр веремӓ решен ак кердт, вара вуйжым 

мыкик ӹштӓлтӓ.
Могельницкийвлӓ ӹшкетӹшток кодыт. Эдвард вӓтӹжӹ 

докы миӓ.
— Простьы мӹньӹм, Эдди, но малын тӹлӓт отец Иеро- 

ним керӓл лин, мӹнь ам ынгылы? Сулыквлӓэдӹм лачокок 
поведӓйӹктӓш решӹметлӓн мӹнь нигыцеӓт ӹнянен ам 
кердт,—Людвига тянгыран ваштыл колта.

Эдвард ласкон тӹдӹм элтӓлӓ.
— Тӹлӓт отец Иероним шӱмешет ак пиж ма?
— Тидӹ агыл, но тама изиш потикӓлӓ ылеш. Тӹнь тол- 

мет гишӓн ӓтятӓт, шольыцат, Стефаниӓт ак пӓлеп.
— А отец Иероним особый приглашеним получая. Пусть 

тидӹ тӹньӹм ак цӱдейӹктӹ. Мӹлӓм цилӓштӹм йыдым ял 
вӹк шагалташ яжо агыл вет. Томашты немецвлӓ, а мӹнь-
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жӹ... французский офицер, Тӹнь ынгылет, Людвйсь? Мӹнь 
иргодым Варшавыш лӓктӹнкешӓшлык ылам, дӓ мӹнь тишкӹ 
толмем гишӓн маняры чӹдӹн пӓлӓт, тӹнӓрӹ лучы лиэш.

— Кыце, эчеӓт кеет?
— Мӹнь скоры мӹнгешок толам, Людвись.
— Дӓ теве, иклаштык веремӓм сагаэм эртӓрӹшӓш годым, 

тӹ противный иезуитӹм шудет.
Эдвард йӹрӓлтӓ.
— Отец Иероним мӹлӓм ик порученилӓн келеш. Тӹлӓ- 

нетшӹ делавлӓ тидӹ интересный агылеп. Тӹнь простьы 
мӹньӹм, но, отец Иероним толмыкы, мӓлӓннӓ когылянна 
попалташ келеш. Тӹдӹ тамам-ӓнят кардинал гӹц ядын. 
Так, церкӹ делавлӓ... Тидӹ секрет, дӓ вес эдем тӹдӹн ан~ 
зылны лиэш гӹнь, тӹдӹлӓн яжо агыл. А кӹзӹтшӹ икманяр 
вопросым пуаш разрешӓйӹ.

— Мӹнь колыштам, Эдди.
— Келесӹ, ты майор тӓ сагада иквӓрешок обедӓя?
— Мане, ӓтят дон Стефания тӹдӹм мӓ сагана обедӓяш 

приглашаят. Тӹдӹ ӹшкӹмжӹм толкыдонок кыча. Француз 
йӹлмӹдонат худан ак попы... Толькы южнам сагажы 
тӹдӹ ик офицерӹм, обер-лейтенант Шмульткем канда. Пиш 
грубый баварец. Тӹдӹн намыстымы дӓкынтымы комплимент- 
влӓжӹм тӹнь колат ылгецӹ! Дӓ соок пӓлдӹртӓ; вуйта ти- 
штӹ хоза мМ агыл, а нӹнӹ ылыт. Ӓтят попа, Шмультке 
тӹдӹлӓн кого палшыкым вуйта пуа, мӹлӓмжӹ гӹнь, когон 
неприятный ылеш...

Эдвард тӹдӹн шамаквлӓштӹжӹ келесӹмжӹ гӹц тамам 
шукыракым ынгыла, дӓ тӹдӹн лепкӓжӹ олен кыптыргал 
кеӓ. Людвига, марыжын лелӹ шанымашыжым цаклаат, пар- 
ня мычашвлӓжӹдон тӹдӹн сӹнзӓхалвлӓжӹм тӹкӓлеш дӓ 
лепкӓ тореш раскыдын вазалшы пӹрӹнзӹквлӓм тӧрлӓлтӓ. 
Юктеок тенгелӓ тӹкӓлмӓш когыньыштым шамакдеок со ми- 
рейӹктӓ. Тидӹн паштек, Людвиган парнявлӓжӹ Эдвардын 
тӹрвӹжӹ докы лишеммӹкӹ, тӹдӹ, ӹшкеӓт ак цаклы, вӓтӹ- 
жӹн перстеньӹштӹш кӱвлӓ йӹлгӹжмӹм 'анжаш тӹнгӓлеш.

— Людвись, кыштакен тӹнь ӹшкӹмедӹн драгоценность- 
влӓэдӹм перегет?

Вӓтӹжӹ когон цӱдеен колта.
— Потикӓ, Эдди! Кыце мӹнь ти кым и ӹленӓм, тӹнь ат 

ядышт, а интересует...
— Тӹнь ӓзӓ ылат, Лю... Мӹнь ти гишӓн седӹндон ядым: 

мӹлӓм пӓлӓш келеш, маняры ценностьвлӓнӓ когыньнан 
улы. Малан тидӹ келеш, вара мӹнь келесем. Тӹнь атӓшӹн- 
дӓрӹ, золотой тӓнгӓдон шотлен, перви тӹньӹн бриллиант- 
влӓэт манярым стоят ыльы?

— Икӓнӓ ӓвӓм попен ыльы, приданыеш мӹлӓм пумы дра- 
гоценностьвлӓ щӱдӹ шӹмлу тӹжем нӓрӹм стоят. Мӹлӓнем
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тьӓнь подарымет бриллиантвлӓжӹ манярым стоят, ӹшкеок 
пӓлет.

Эдвард ышыштыжы пӹсӹн шотлалта: „Шӱдӹ шӹмлу дӓ 
эче шӱдӹ коклы—кокшӱдӹ ьшдекшлу тӹжем. Паркеш та- 
йымы лу тӓнгӓн золтывлӓм оптымы пецкӓ,—эче кокшӱдӹ 
тӹжем. Кутшӱдӹ тӹжем франк^) Французский банкышты. 
Луаткок тӹжем фунт 2) Людвига лӹмеш Лондонский 
банкышты. Дӓ луатшӹм тӹжем немецкий марка мӹ1- 
ньӹн кӹшӓнӹштем. Вот и цилӓ, оксаэш мам шотлаш 
лиэш. Приблизительны ик миллион тӓнгӓ нӓрӹ золтыдон. 
Тишец Людвигалан дӓ мӹлӓнем пелӹжӹ веле вазеш. Дӓ ти- 
дӹ цилӓ, ма мӹньӹн шӹм миллионаш состояниэм гӹц ко- 
дын!.. Вет кӹзӹт, цилӓ пыдештӓлтмӹ дӓ урмы годым, ӹн- 
декш тӹжем десятинӓ землям, экономим дӓ фольварквлӓм, 
паровой вӓкшӹм, кавашты Ь1штьш заволым дӓ тӹжем кут- 
шӱдӹ десятинӓ лесӹм капиталеш шотлаш трудна. Цилӓ 
тидӹвлӓ верц кредӓлӓш эче келеш... А кӹзӹтшӹ мӓнмӓн 
пел миллионна улы, дӓ тидӓт трудна случайышты нимат 
уке гӹц яжорак“.

Амаса вес велнӹ тӓгӱн-ӓнят ял юквлӓ дӓ ваштылмы юк 
шакта.

— Владек, ӹшкӹмедӹм йӧндон кычаш тымень шома ыл- 
нежӹ!—тӓгӱн-ӓнят ӹдрӓ.мӓш юк шакта.

Ваштарешӹжӹ ваштылмы юк шактен колта.
— Тидӹ.Стефа дон Владислав,—Людвига лӱдӹн пӹжгӓл- 

тӓ.—Мӹнь здорова ам ыл манын Юзеф нӹнӹлӓн келесен, 
нӹнӹжӹ соикток толыныт.

Эдвард амалым кьиежӹш пыра дӓ вӓтӹжӓт тӹшкок кеӓ. 
Тӹдӹ кабинет амасажьш пӹсӹн пачын колта.

— Кӹзӹт н и м а т  н ӹ н ь 1Л ӓ н  ит попы дӓ йӹлерӓк прово- 
жаен к о л т а ш  цацы,—-амасам чӱчмӹжӹ лошты Эдвард келе- 
сӓ.

— Ма вара тӹнь линӓт, шергӓкӓнем? Тӹнь здорова ат 
ыл манын попат? — комнатыш пырымаштыжы Стефания 
попа.

Тӹдӹн паштек, коньки вӹлнӹшӹ ганьы, Владислав Мо- 
гельницкий пырен шагалеш.

— Но тидӹ молнамшы ганьок цевер, цуратат,—логер 
пындай! юкдон Владислав попалта дӓ, Стефаним ловкан 
эртен, Людвига докы миэн шагалеш.

Тӹдӹн клейӓлтшӹ тӹрвӹвлӓжӹ кидешӹжӹ тӹкнӓтӓт, 
Людвига молнамшылаок йӹрнен колта. Тӹдӹ ӹшкеӓт ак 
пӓлӹ, малын техень чувство тӹдӹн тӓрвӓнӓ, но ош лицӓн 
ти эдем, изи ӹрвезӹ гӹц кого пӱэргӹшкӹ сӓрнӓлтмӹжӹ

1) Франк— ф ранцузский окса ш от, 37,5 коп. н2рӹ золтыдон.
2). Ф унт— английский окса шот, 9 т. 50 коп. нЗрӹ.
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семӹнь, Людвигалан когоракын дӓ когоракын шӱмеш пиж- 
тӹмӹ, противнӓ лиӓш тӹнгӓлӹн.

— Ь1шкеок ужат, Людвись, мӓнмӓн пӧрӹжнӓм воспитывай- 
машеш шӓвӹмӹ пиш шукы оксана такешок ямын. Тидӹ, 
скачкиштӹш жокей ганьы, со.анзыц тӹргештен лӓктӓш ца- 
ца!—мыскылымла йӹрӓлтен, Стефания попалта.

Владек бабочка манмы галстукшым довольнан тӧрлӓлтӓ.
— Быстрота дӓ натиск великий полководецвлӓн правило 

ылеш.—Дӓ, неприятный шаям вес шаяшкы сӓрӓл колтен,. 
марыжы дорц токо веле получаймы сирмӓшӹм Людвигалан 
анжыкташ Стефания гӹц Владислав ядеш.

— Станислав мам сирӓ?—Людвига интересуен колта дӓ, 
Стефаним пулшыжы гӹц элтӓлен, тӹдӹн сага диваныш 
шӹнзеш.

Владек нӹнӹн ваштареш шӹнзеш дӓ делам пӓлӹшӹэдем- 
лӓ парсын цылкадон шыпшыл шӹндӹмӹ Стефанин кӹжгӹ ял 
мӹшкӹржӹм дӓ Людвиган итӹрӓ ялжым анжылтеш.

— „Милая моя Стефочка,—Эдвард ӹшке кӹдежшӹ гӹц 
цилӓ колын кердшӹ манын, Людвига йори чӹнь лыдеш.— 
Мӓнмӓн штабна кӹзӹт Киевӹштӹ ылеш. Тидӹ кого дӓ си- 
тӓлыкок культурный хала ылеш, тиштӹ худаок агыл опе- 
ра1) улы. Тенгечӹ, шамак толшеш, мӓ „Фаустым" колышт- 
на, дӓ мӓнмӓн полковникнӓ, Беклендорф тьотя, цудеен 
колтыш; „Совсем Мюнхенӹштӹш ганьы! А вет бан- 
дитвлӓдон ньордыге шолшы варварский сӓндӓлӹк ылеш“. 
Мӹнь уже сиренӓм тӹлӓнет: Острог халам нӓлмӹкӹнӓ,
мӹнь кок ӓрняш отпускым получаенӓмдӓ волынский имень- 
яшкӹнӓ, Малые Боровицыш кенӓм. Тӹштӹ мам ужмашеш 
мӹнь пиш когон шӹдешкенӓм. Тома кравен шумы—ком- 
натывлӓ пуставлӓ, окнявлӓ пыдыртымвлӓ. Кӹртни левӓшӹ- 
мӓт даже тарвенӹт. Машинӓвлӓм цилӓ нӓнгемӹ. Фольвар- 
кышты имнивлӓм дӓ молы вольыкым хресӓньвлӓ хватен 
нӓлӹнӹт, киндӹ кӹлӓтвлӓм пыдыртымы. Тарвен шӹндӹмӹ 
стройкывлӓ гӹц гач нимат уке. Йӹрвӓш лявӹрӓ дӓ яхнен 
шӹцмӓш. Управляющий пуштмы, служышывлӓ кӱ кыш мы- 
шта шӹлӹнӹт. Боровицышты ылшы франкфуртский взвод 
палшымдон мӹнь следствим дӓ обысквлӓм ӹштенӓм. Отец 
Паисий, русский священник, кыдын доран мӹнь шагалы- 
нам, кыце дӓ кӱ кравен, мӹлӓм цилӓ шайыштын. Тӹдӹн 
шая семӹнь солашты цилӓ доны мӓ обыскым ӹштен- 
нӓ. Конечны, мам монна—ӹжӓл лаштыкшы веле. Цилӓ мо- 
мынажы кым комнатышкок пырен. Мӹньӹ франкфуртцвлӓлӓн 
мӓнмӓн томашкына ӹлӓш пыраш советӓйшӹм. Гетманский 
вартын начальникшӹ (Мазуренкӧ корчмарын эргӹжӹм 
ӓштет?) ӹшкӹмжӹн цилӓ семняжӹдон тоже пӧртӹш-

1) О пера—тиштЗкен оперный театр. 
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кӹнӓ ӹлӓш пырен. Мӹнь тӹдӹм именья управляющиеш 
веремӓш назначенӓм. Тӹдӹ пиш полезный дӓ шамак колы- 
штшы ылеш. Тӹдӹ именьяшкӹнӓ остатка тарваш дӓнгӹнь. 
мӹнгеш кандаш мӹлӓм клятвым пуэн. Тилец яжо управля- 
ющийжӹм мӹлӓнем кымлы марка оксаэш кӹзӹт моаш 
агыл. Солашты тӹдӹ цилӓ пӓлӓ, дӓ, мам мӹнгеш поген 
кандаш лиэш, цилӓ канда. Франкфуртцвлӓлӓн дӓ тӹдӹлӓн 
сола гӹц ӧрдӹштӹ ӹлӓш удобны лиэш,—тиштӹ нӹнӹ ци- 
лӓн иквӓреш ылыт, дӓ нападени моло лин колтымыкы, нӹ- 
нӹлӓн ӹшкьшӹштӹм защищаяш куштылгы. Шамак толшеш 
келесӹшӓш; йӹрвӓш партизанский бандывлӓ шолыт. Б1жӓл 
теве, кӱн вӹкӹ священник мӹлӓм келесен, мӓ толмына ан- 
зыц цилӓн нӹнӹ шӹргӹшкӹ кенӹт. „Быдло“ веле кодын. 
Ти негодяйвлӓлӓн вес кӓнӓ краваш охаташты ӹнжӹ ли 
манын, утларак вредныйвлӓжӹм Мазуренколан розгыдон 
шиӓш мӹнь шӱденӓм. Мӹнь, пӓлӹмӓн, ӹшкежӹ тӹшкӹ йых- 
ныделам...

— Махань лӱдӹш!—Сирмӓшӓн кидшӹм пылвуйышкыжы 
колталтен, Людвига ӧлен пелештӓ.

— Мане, тидӹ Станислав дон Стефам йӹлток зораен шу- 
эн. Боровицӹштӹ стройкывлӓжӹ эче хоть кодыныт, а га- 
лицийский именья пӹтӹн йылатен колтымы. Мӹнь толькы 
ам пӓлӹ, малын тӹдӹ тӹштӹ ӹшкӹмжӹм пышкыдын кы- 
чен? Мӹнь ылгецӹ пел сола эдемжӹм сӓкӹнем, цилӓ вольы- 
кыштым, имнивлӓштӹм дӓ киндӹштӹм ти вольыквлӓнӹм 
поген нӓлнем,—Владислав попалта.

— Мӹнь манам, кынам, ӓнят, совсемок виноватан агыл 
эдемвлӓм шит, тидӹ когон лудӹш. Дӓ тидӹм Станислав 
ӹштӓ! Мӹнь ам пӓлӹ... Но истинный аристократлан тенге 
ӹштӓш яжо агыл,—Людвига тыргыжланен шая лошкы пы- 
ра.

— Тӹлӓнет яжӧ тенге попаш! Тӓмдӓн Эдварддӧн когынь- 
дан цилӓ цела, мӓжӹ Станиславдон ӹнде кӹцӹзӹ гань лин- 
нӓ,—Стефания тыргыжланен попа.

.— Пӓлӹмӹ шоэш, „истинный аристократ" манметдон- мам 
тӹнь келесӹнет ыльы вӓл,—Владислав шӹдешкен колта.— 
Ӓль тӓ веле, Чарнецкийвлӓ, тн честьлӓн достойный ылы- 
да?

— Ситӓ, Владек, ситӓ!—Стефания кидшӹм шалалтен кол- 
та.—Мӹнь ужам, сирмӓшӹм тӓ ӹнедӓ колышт.

Тидӹ лесопромышленникӹн ӹдӹр ылын, кыдын ӓтяжӹ- 
лӓн миллионвлӓ худан агыл дворянский гербым вашталте- 
нӹт, дӓ Владиславын плоток потикӓлӓ чучшы капайылмы- 
жы кӹзӹт тӹдӹм шӹдештӓрен колта.

Владислав эчеӓт тамам келесӹнежӹ, нӧ амасашкы сту- 
чаш тӹнгӓлӹт, пырен шагалшы кого кӓпӓн слуга доложа, 
что ясновельможный паним его сиятельство ужнежӹ дӓ тӹшӓ- 
кок, кыптыргыш лицӓн таза тьотялан корным пуаш ма-
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нын, ӧрдӹш каранг шагалеш, тьотяжы олен, ялвлӓжӹм 
чуть-чуть тӓрвӓтӹл, кӹдежӹш пыра.

„Сейчас Юзеф дон отец Иероним толыт, тиштӹжӹ, йо- 
рн ганьы, цилӓн ик жепӹштӹ иквӓреш лин шӹнзевӹ!, дӓ, 
пожалуй, йӹлеок ак кеп эче. Юзефлан келесӓш келеш, отец 
Иеронимым ть1дӹ тӧрок Эдвардын кабинетӹшкӹ пыр- 
тыжы. Дӓ цилӓжок тиштӹ тама-ӓнят ынгылаш литӹмӹ: 
Эдди толын, а иктӓт ак пӓлеп. Неужты тӹдӹлӓн тидӹ тен- 
геок лӱдӹшлӓ ылеш? Молы ситӹдӹмӓшеш эче ти против- 
нӓ ӹрвезӹ т и ш т ь 1! “ Людвига тыргыжланен шаналта.

— Проклятый шӹжӹ! Мӹньӹн эчеӓт цилӓ каршташ тӹн- 
гӓльӹ дӓ мӹньӹ тамалын-ӓнят кижем. Адам, ялвлӓэы ле- 
ведӓлӓй, вара кенӓт кердӓт. Амалым вӓрӹм йӓмдӹлӹ,—ша- 
маквлӓжӹм пелек-турек попен, тьотя келесӓ. Тӹдӹм астма 
цер пӱктен, седӹндон тӹдӹ труднан, шойге мырыктен 
шӱлен.

Адам лӓктӹн кеӓ.
— Мӓ Стасян сирмӓшӹжӹм лыдна, ӓти,—Стефания ке- 

лесӓ дӓ тьотя сага шӹнзеш.
Графын цӹредӹмӹ сӹнзӓвлӓжӹ ӹлӹж кеӓт.
— Ну, вара ма тӹштӹ? Шайышда!
Сирмӓшӹн пӹтӓриш пелӹжӹм тьотялан веспачаш лыдаш 

вӓрештеш. Вара Стефания пакыла лыдеш.
„Сирмӓшем военный почтыдон колтымы лиэш гӹнят, ци- 

лӓок мӹнь сирен ам кердт. Шӱм ӹвӹртӹшӹм, ӹжӓл гӹнят, 
нимат келесен ам кердт. Украина таманяр пандым керӹл 
шӹндӹмӹ мӱкш уля ганьы лиӓш тьшгӓлӹн. Дӓ тӹ панды- 
влӓ лощты иктӹжӹ—мӓнмӓн-немецкий арми. Мӱкшвлӓутла 
дӓ утла пышкаш тӹнгӓлӹнӹт. Вурсын сеткӓде капка тӱгӹ 
лӓктӓш лӱдӹш. Кӱ пӓлӓ, ӓнят, скоры мӹнь тӓдонда вӓш лиӓм, 
ӹнянен линӓ, что судьба мӓлӓннӓ трагедим ак йӓмдӹлӹ дӓ мӓ 
живойвлӓ дӓ здоровавлӓок вӓш лииӓ. Эдвард гишӓн ма 
шакта? Цилӓнок моло здорова ылыда вӓл? Цилӓлӓндӓ тӓ- 
лӓндӓ—шергӓкӓн Людвига, ӓтям дӓ Владек—шӓлӓ. Тӹнь- 
жӹм, Стефочка, шыпшалам дӓ...“ Ну, тиштӹжӹ мӹньӹлӓ- 
нем веле,—Стефания ваштыл колта.—Станислав тӧлеш, 
мӹнь когон сусу ылам. А то вет пиш когон скучна. Пӹ- 
тӹдӹмӓш война тидӹ, айыртемӹнок остатка ивлӓштӹ, когон 
кӓньӹсӹрлӓндӓрӓ. Сезон гач цилӓжӹ кок изи бал веле 
ылын. Сек интересный эдемвлӓжӹ фронтышты ылыт. Кыш 
ташкалат, цилӓ вӓре салтаквлӓ. Айыртемӹнок тиштӹ, му- 
жнцкий Украинышты. Мӹнь шанымемдон Берлинышты дӓ 
Парижышты настоящий ӹлӹш^шӹм ӹлӓт, тиштӹжӹ сылык- 
ланен ородыш кеӓш лиэш.

— Ам пӓлӹ, малын тиштӹ сусу лиӓшӹжӹ,—тьотя нӹчӓ- 
кӓн пелештӓ.

— Кыце малын? Стась вет толеш.
12
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Кӓзимир Могельницкий Стефания вӹкӹ ярыктыдымла ан- 
жалеш.

— Шукы статян толаш лиэш. Сирмӓш раскыдын попа, 
немецвлӓн положеништӹ ӹнян агыл. Дӓ нӹнӹ Украиным 
кодевӹ гӹнь, ма лимӹжӹм ынгылаш трудна агыл. Вет нӹ- 
нӹн паштек тишкӹ большевиквлӓ толыт.

Владислав йӹрнӹмлӓ пелештӓ:
— Ну, мам тӹнь, ӓти, попет! Украинышты кымшӱдӹ 

тӹжем немецкий салтак. Тидӹ мирӹштӹжӓт сек лучший- 
арми, большевиквлӓжӹ—винтовкыдон вооружаймы мужик 
цуца, бронеавтомобильӹм ужмыкышток кӹтӧлӓ шӓпнен ке- 
ӓт. Ти кӹтӧм Брест-Литовск гӹц Ростов якте кыце покте- 
нӹт, Шмультке мӹлӓм шайыштын. Лейтенант пыт ӹнянӓ, не- 
мецвлӓ ти лоэшок Бакум нӓлӹт, а варажы—Москвамат.

Тьотя кидӹм шалалта:
— Ах, тырлай ылнежӹ тӹнь, пожалуйста, ӹшкӹмедӹн 

Шмулькеэтдон! Тӹдӹ ӹшке нержӹ анзылнат тӹ мужик- 
влӓм сӹнген ак кердт. Зайончковскийвлӓ доны хресӓньвлӓ 
алыкыштыш шудым хватен нӓлмӹкӹштӹ, тӹньӹн Шмульт- 
кеэт дӓ Зонненбургет мам ӹштенӹҥ? Келесенӹт, ик эска- 
дрондон тӹшкӹ кеӓш лӱдӹш. А Баранкевичын сакыр за- 
водышты ма ылын? Потикӓ! Тамахань ӹрвезӹвлӓн цуца пу- 
леметдон кым цӓш нӓрӹ нӹнӹм завод лишкь! нӓлӹн мите. 
Тӹлӓнетшӹ тидӹ пустякла чучеш! Каждый кечӹн цилӓн мӓ 
тыл лошты шижӹн колтен кердӹнӓ. Мӹнь ладнан амален 
ам кердт. Тӹ зверьвлӓ мам ӹштен кердӹт, мӹнь пӓлем, 
нӹнӹ пушташат уже тымень шоныт. Нӹнӹм сила веле кы- 
чен цӓрен кердеш. Силажы уке лин колтыш гӹнь, ма ли- 
мӹ гишӓн шаналташат мӹлӓм лӱдӹш. Немецвлӓ—лач нӹ- 
нӹ веле мӓнмӓм переген кердӹт. Нӹнӹ кен колтат гӹнь, 
мӓ ямына!

Тьотя лелӹн шӱлештӹлӹн. Пӹлӹштӹнгӹштӹжӹ симсӹ 
йӹллӓ вӹршӓрвлӓ лӓктӹн шӹнзӹнь‘1т. Цилӓ кӓпшӹ хӓлӓ 
цӹтӹрӓл колтен, тӹдӹ пиш лелӹн кахыраш тӹнгӓлеш.

Цилӓн тырлен колтат. Людвига окня докы миӓ.
Подъезд анзылны коляска шалген. .
— Идӓ йӓтлӹ веле, тӓмдӓм мӹнь ик минутеш кодала- 

лам,—амаса докыла кемӓштӹжӹ Людвига келесӓ.

' 1ИI

— Мӹнь шӱмем вашт тӹлӓт палшаш йӓмдӹ ылам, паи 
Эдвард,—Людвига когыньыштым ӹшкетӹштӹмок кодымы- 
кы, Отец Иероним олен пелештӓ.

Нӹнӹ келгӹ креслӓ пӧкенвлӓштӹ письменный стӧл лош- 
ты иктӹ-весӹштӹ ваштареш шӹнзенӹт. Отец Иерони.мын 
изи, шимӹ дӓ йӹлгӹжшӹ сӹнзӓвлӓжӹ, изиш пӹзӹрӓлӓл шӹн- 
дӹмӹ сӹнзӓпын лоэш йӹмен, Могельницкийӹм йойын тӹш-
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лӓт. Отец Иероним просты янгылышыла, пеле нерӹшӹлӓ 
чучын гӹнят, Эдвард тӹ анжалтышым чувствыен.

— Мӹнь толмем гишӓн тӹнь, отец Иероним, изиш цӱде- 
ет лиӓш келеш?—ваштарешӹжӹ шӹнзӹшӹ эдемӹш цаткы- 
ды парнявлӓм Эдвард тӹшлӓ, нӹнӹжӹ кӹдӓл-ӹштӹн шим 
морком олен цӹвештӹлӹт.

— Цӱдеем? Хм... Лин кердеш!
Нӹнӹш сӹнзӓштӹ вӓш лит. Тидӹ икмӓгӓлеш юк лыктеок 

вӓш лимӓш ылын. Эдвардлан чучеш, тӹдӹн анжалтышыжы 
бритва тӹр тервен вуйта миэн тӹкнӓ.

— Мӹнь шаны.маштем коктын мӓ откровенны попаш тӹн- 
гӓлӹнӓ дӓ делашкы тӧрок ванженӓ,—Эдвард шӹп тырым 
лоэштӓрен колта.

Отец Иероним тӹдӹн вӹкӹ тӹшлӹмлӓ анжал шӹндӓ.
— Его святейшество кардинал Камарини тӹлӓнет шӓлӓм 

келесӓш дӓ изи запискӓм пуаш шӱдӹш. Теве тидӹ.
Отец Иероним запискӓм кыча дӓ таманяр пачаш лыдын 

лӓктеш, тӹштӹжӹ латынь йӹлмӹдон тамам рецепт посто- 
лым сирӓлтӹмӹ.

„А вет тидӹ гӹц яжо боксерлин керднежӹ“, отец Иеро- 
ни,чын тӹшлӹмӓштӹ Эдвардын вуйышкыжы пыра. Лачо- 
кок, отец Иеронимын кого вуйжы нӹл оголан ганьы, пин- 
гӹдӹ ышма-луан ылеш, дӓ шӱжӓт кӹжгӹ. Шим выргемжӹ 
лӹвӓлнӹ цаткыды, таза кӓпшӹ пӓлдӹрнӓ.

— Маняры мӹнь ынгылышым, его святейшество тенгелӓ 
шана: мӹнь тӹлӓт палшем лижӹ, дӓ тилец утла—мӹлӓм 
тӹнь мам поручает, цилӓ тӹдӹм мӹнь выполняем лижӹ,— 
остаткаэп! отец Иероним пелештӓ.

— Тӹнь правильны ынгыленӓт. Дӓ, маняры мӹнь пӓлем, 
Ватиканын ’) у шанымашвлӓжӹ тӹлӓт эче раскыды агылеп. 
Варарак тӹнь ти шотышты подробный объясненим полу- 
чает, кӹзӹтшӹ кыце делавлӓ кеӓт, тӹдӹм шайышталам,— 
Эдвард отвечая.

■— Мане, тидӹ мӹньӹм чотеок интересуя.
— Тенге гӹнь вот, отец Иероним, — пӹжгӹмлӓ ганьок 

олен Эдвард тӹнгӓлеш.—Тӹнь, конечны, немецкий армин 
кышты шалгымжым пӓлет?

— Мане, вообщежӹ пӓлем...
Эдвард боковой кӹшӓнжӹ гӹц географический картым 

лыктеш дӓ стӧл вӹлӓн шӓрӓлтен пиштӓ. Коктынат тьщӹн 
вӹкӹ пӱгӹнӓлӹт. Эдвардын парняжы Черный тангыж дорц 
Балтийский тангыж докы олен йыжнен эртӓ.

— Теве, примерны, немецкий оккупацин границӓжӹ. Рос- 
тов на-Дону, Харьков, ик шамакдон, цилӓ Украина... тишкӹ... 
Польшадокы, варажы Белоруссия, Латвия, Литва дӓ Эсто- 
нидон пӹтӓ. Тидӹ Германин ӹшке территорижӹ гӹц почти

1) Риыский папын резиденциж ӹ , ӹлӹм вйржӹ.
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кым гӓнӓ кого. Мӹнь Германия гишӓн веле поием,—Эдвард 
пакыла попа,—вет Австро-Венгрин значенижӹ тиштӹ вто- 
ростепенный ылеш. Французский генеральный штаб пумы 
пыток точный сведенивлӓ семӹнь, австро-германский коман- 
довани ти пространствышты коклы ӹндекшӹ гӹц чӹдӹ 
агыл пехотный дӓ кым кавалерийский дивизим имея. Нӹ- 
нӹн армиштӹ цилӓжӹ—кымшӱдӹ коклы тӹжем эдем.

Отец Иероним изиш йӹрӓлтӓ.
— Мӹнь ынгылем, малын тӹнь, отец Иероним, йӹрет: 

Франция ик салтакымат кӹзӹтеш имейдӹмӹ вӓрӹштӹ Гер- 
мания маняр шӱдӹ тӹжем салтакым имеймӹм шотлаш Па- 
риж гӹц лӓктӹн толашыжат ак стойы ылын, манын тӹшь 
шанет. Мӹнь манам—кӹзӹтеш, вет войнажы со эче кеӓ. 
А война, отец Иероним, у границӓвлӓм веле агыл, у го- 
сударствывлӓмӓт даже шачыкта. Сейчас мӹнь тӹлӓт воен- 
ный тайным келесем, кыды мӹлӓм тишкӹ толаш керӓлӹм 
ӹштен. Пӹтӓрйок, Германия войнам проиграен уже...

— Войнам проиграен?—цӱдейӹмжӹм тайыдеок отец Ие- 
роним попалта.—Неужели Антанта западный фронтышты 
тӹдӹм шин шӓлӓтен?

— Агыл, фронт эче кычалтеш, но тидӹ остатка шӱлӓл- 
тӹш ганьы ылеш. Нӹнӹн яммашышты кӧргӹ гӹц тӹнгӓлӓл- 
тӹн. Австриштӹ, тенгеок Берлинышты дӓ Гамбургыштат 
рабочийвлӓн дӓ салтаквлӓн шукы выступленивлӓ гишӓн 
мӓнмӓн военный разведкына увертӓрӓ. Ик броненосецӹштӹ 
восстанн лин. Кечӹ гӹц кечӹш бунтвлӓ шӹреэмӹт дӓ кай- 
зеровский правительство нӹнӹдон кредӓл сӹнген ак кердт. 
Керек ма гӹнят, Австриштӹ дӓ Германиштӹ революци ли- 
мӹ уверӹм тилоэшок мӓ колына. Немецвлӓн силашты пӹ- 
тен. Нӹнӹлӓн нимат палшыде: Российын киндӓн область- 
влӓм хватен нӓлмӓшӓт, киндӹм дӓ вольыкым шужен шӹц- 
шӹ Германишкӹ Украина гӹц нӓнгемӓшӓт; нация пакыла 
воюен ак кердт, тилжы тӹдӹн тыл лошты ылеш. Австри- 
жӹ такшат Германия палшымдон веле тырхен шалга. Ужат 
тӹве, Российӹдон ма лин, Германидонат тӹдок лиэщ. Рос- 
сия гӹц Европыш революционный зараза ак ванжы манын 
шанымаш ышан шанымаш ӹнежӹ ли. Тӹдӹ ванженӓт уже. 
Людендорф ӹшкеок признаен: Украина гӹц французский 
фронтыш колтымы немецкий частьвлӓ большевизмдон за- 
ражаялтшы ылыт дӓ кредӓл ак кердтеп, тӹлец пасна лӱ- 
дӹшлӓ ылыт, вет нӹнӹ йӓлӹмӓт разлагаят...

— Келесӹ, пан Эдвард, тидӹжӹ ик Германим веле ка- 
сая?—отец Иероним шая лошкы пыра.

Таманяр секунда юк лыктеок эртӓ. Эдвард кӹзӹт веле 
цаклен колта, олтыдым кабинетӹштӹ ӱштӹ. Гостиный гӹц 
Людвига рояльым шактым юк шакта. Эдвард креслыштыжы 
тӓрвӓнӓлеш, лицӓжӹ пӹцкӓтӓэм кеӓ, музыкдон шижтӓрӹмӹ ци- 
лӓ нежностьым торцынжы карангден, тӹдӹ попаш тӹнгӓлеш:
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— Бӧльшевизмым тӹнгӓлтӹшӹжӹ годымок пӹтӓрӹмлӓ 
агыл гӹнь, тӹдӹ цилӓ' цивилизованный мирӹм качкын кол- 
тен кердеш.—Эдвардын юкыштыжы пыток решӹмӓш дӓ 
анзылныжы шӹнзӹшӹ иезуит веле пӹсӹ чутьежыдон цак- 
лен кердмӹ лӱдӹш шакта. Эдвард кӹньӹл шагалеш, икма- 
няр ашкылым ӹштӓ дӓ, отец Иероним анзылан шагалал, 
пакыла попа;—Германский империн цилӓ зданижӹ уреш... 
Пакылажы тӹштӹ ма лиэш, келесӓш трудна. Берлин Москва 
статянок ӹштӓ гӹнь, торанжы советвлӓм шачыкта гӹнь, 
тӹнӓм тидӹ пиш лудӹшлӓ угроза лиэш. Вет революци тӓр- 
вӓнен шӹцшӹ сӓндӓлӹкӹш* союзный войскывлӓм пыртышаш 
гӹнь, тидӹ Украинӹштӹ немецвлӓн судьбаштым повторяй- 
мӓш лиэш. Социал-демократвлӓжӹ—мӹнь правыйвлӓ гишӓн 
попем—ӹшке кидӹштӹштӹ властьым кычен сӹнгӓт гӹнь, 
тӹнӓм императорский кучкыж вӓреш демократический цӹ- 
вӹ лиэш, дӓ Германия таманяр и мычкеш великий держава 
шот гӹц лӓктӹн вазеш.

Иеронимын сӹнзӓштӹжӹ Эдвард попыдеок ядмым цакла.
— Тӹнь ядат, малын мӹнь тишкӹ толынам, вет мӹньӹм, 

французский шпион шотеш, немецвлӓ лӱэн шуэн кердӹт?
— Мӹнь, кажется, тидӹ гишӓн шӹм попы. Тенге гӹнят, 

признаем, тидӹ мӹньӹм ннтересуя.
— Пиш яжо. Кужын .попымем гишӓн ит йӓтлӹ веле. Ну 

вот, малын мӹнь тишть! ылам?.. Берлинышты пожар тӹнгӓ- 
лӓлт колтымык, Украинышты дӓ Польшышты немецкий 
арми сӹмӹрлен вазеш. Тидӹ обязательны. Немецвлӓ кеӓт, 
дӓ нӹнӹ занимаймы цилӓ территори Красный арми кидеш 
кодеш. Тӹнь ынгылет, тӹнӓм ма лиэш? Красный Москва— 
красный Берлин! Тидӹ—Европын конецшӹ. Франциӓт, Ан- 
глиӓт тидӹ.м допускаен ак кердтеп. Положени когон ваш- 
талтеш. Перви немецкий арми коммунистический Российы.м 
Европа гӹц айырышы барьер шотышты ылын. Ь1нде ти 
барьержы пыдырга. Тӹдӹн вӓреш весӹм мӓ ана стройы 
гӹнь, советвлӓ цилӓ лывшен шуат...

— Кыце вара тидӹм лоэштӓрӓшӹжӹ лиэш?—пыт колышт- 
шы отец Иероним ядеш.

Эдвард картым кидӹшкӹжӹ нӓлеш.
— Националный армиӓн Польский республикым ӹштӹмлӓ, 

тӹдӹ красныйвлӓлӓн Западышкыла кеӓш корным ӓрен шӹн- 
дӓ лиэш. Латвия дон Эстония „самостоятельностьым“ по- 
лучаят дӓ Польшыдон дӓ Румынидон иквӓреш, Францин 
протекторатдон, Россия дон Запад лоэш буферым ӹштӓт. 
Англижӹ Мурмандон дӓ Архангельскдон делам тӹнгӓлеш. 
Союзын десантвлӓ красныйвлӓм север гӹц пӹзӹртӓш тӹн- 
гӓлӹт, флот—Балтийский тангыж гӹц. Английский кокшы 
зоныжы—Северный Кавказ, Баку, Средняя Азия. Француз- 
ский флот, возможность лимӹк тӧрок, Черный тангыжыш 
пыра, Одессйм дӓ вес портвлӓмӓт занимая. Японецвлӓ Вла-
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дивостокым хватенӹт дӓ Сибирӹшкӹ лишемӹт. Тӹ1 направ- 
ленидонок русский белый арми дӓ чехословацкий корпус 
действыят. Польша ти веремӓн вургымла сир Украиным, 
Литвам дӓ Белоруссим нӓлӓш путаен анжа, тидӹм ӹштӓш 
акли лиэш гӹнь, тӹштӓкен советвлӓлӓн враждебный ылшы 
государствывлӓм ӹштӓ. Ти колцашкы пӹзӹрӓл шӹндӹмӹ 
Москва пӹц кеӓ. Но мӓлӓннӓ, поляквлӓлӓн, кӹзӹт эчемӓн- 
мӓн крайнамат хаос охватываен шоктымешкӹ, талашаш ке- 
леш. Вооруженный силам йӓмдӹлӓш келеш; немецвлӓ кемӹ- 
кӹ, Польшеш советвлӓм ӓль мам-гӹнят ти постолым ку 
ӹштӓш шана гӹнь, цилӓштӹм нӹнӹм тылдон йылатен 
кердӓш лижӹ. Мӓлӓннӓ силам погаш, нӹнӹм вооружа- 
яш, властьын органвлӓм, жандармерим создаваяш йӹ- 
лерӓк келеш—тид;л пиш важны. Франция мӓлӓннӓ кредитеш 
амуницим, оружим, тӹжемӓк пелӓк офицервлӓм пуа. Дӓ тӹнӓм 
вара мӓ вес статян попаш тӹнгӓлӹнӓ. Кӹзӹтшӹ действья- 
яш, дӓ пишок решительны действыяш келеш. Вет тидӹ об- 
ший политикын вопрос веле агыл, тидӹ мӓнмӓн цилӓнӓн 
судьбана ылеш: польский большевиквлӓм мӓ ана пӹтӓрӹ 
гӹнь, тӹнӓм нӹнӹ мӓнмӓм пӹтӓрӓт!

Эдвард тырла, картышкы анжа. Вара, тамам ӓшӹндӓрен 
колтымы ганьы, приваялеш:

— Ӓшӹндӓрӹм годым келесӹшӓш, его святейшество кар- 
динал тӹлӓнет келесӓш поручаен: тӹньӹн ровотаэтудачный 
лиэш гӹнь, Волыньышты генеральный викариеш*) тӹнь гане- 
тӹм весӹм тӹдӹлӓн кӹчӓл моаш агыл.

Отец Иеронимын сӹнзӓвлӓжӹ молнамшы выражеништӹм 
ак вашталтеп.

— Мӹнь тӹньӹн приказаниэдӹм вычем, пане Эдвард.
— Пиш яжо, отец Иероним! — Эдвард шӹнзеш. — Тенге 

гӹнь, действыяш тӹнгӓлӹнӓ... Иктӓ кок кечӹштӹ мӹнь Вар- 
шавыш совещанишкы кеем. Ти жеп лошты округыштыш 
ӹшкӹмедӹн коллегывлӓэтлӓн обстановка гишӓн ынгылдары. 
Тидӹм йойынрак ӹштӹ, — иезуитын парнявлӓжӹ тыргыж- 
ланымашеш тӓрвӓнӓл кемӹм цаклымыкыжы, Эдвард ынгы- 
ла: остатка шаяжым попаш ак кел ылын.—Мӹньӹн толмем 
гишӓн дӓ мӹньӹн попымем гишӓн кӹзӹтеш юкым лыкташ 
ак кел. Кым ӓрняштӹ мӹньӹн вӓтемӹн шачмы кечӹжӹ.Ти 
предлогдон округыштыш лучший фамиливлӓм дӓ мӓн- 
мӓн пӓшӓштӹнӓ интересуйшы паянрак эдемвлӓм мӓ по- 
генӓ. Тӹ жепӹнок тонет тӹнь ксендзвлӓн совещаним погет. 
Варажы личны ӹшкеок тӹнь местный политиканвлӓдон вӓш 
лиӓш цацы. Ку тӹштӹ нӹнӹн вуйлалта?

— Пепеэсовец —адвокат Сладкевич.

1) В икарий—еписколын заместитель.
5) П ольский социалиствлӓн партин член (ППС).

2 Ш турм адон шачыктымывлӓ. 77



— Тӹдӹ социалистӓт уже? Йӹле! Тыл вашт лӓкшӹ чорт! 
Тӹнь, отец Иероним, тӹдӹндон перегӓлӹнрӓк действыйы. 
Положени выясняялтмы якте тӹдӹ кым пачаш мӓнмӓм не- 
мецвлӓлӓн выжален кердеш. Мӹнь Варшава гӹц йкманяр 
офицервлӓм кандем, нӹнӹм порядочный семнявлӓ йӹде па- 
йылаш келеш. Эдехмвлӓм айыраш тӹнгӓлӹнӓ, йӹвӹртӹн нӹ- 
нӹм вооружаен миэнӓ... Пускай кӱ-гӹнят тӹньӹн коллегы- 
влӓэт логӹц ӹшке нроповедьыштыжы отчизна дӓ великий 
Польша верц кредӓлмӓшкӹ пижӓш ӱжеш. Тӹдӹм арестуят 
моло гӹнят—важны агыл, вурченӓ! Мӹнь оксам кандем. 
Кӹзӹтшӹ теве луцкы тӹжем маркы. Шамак толмы годым, 
немецкий маркылан скоры крах лимӹ гишӓн кӱлӓн келеш 
предупреждайы. Варшавышты мӹньӹ папын посолжыдон 
вӓш лиӓм дӓ кыце тӹлӓнет пакыла действыяш келеш, со- 
ветӹм ядам. А кӹзӹт основной задача—силам цымырымаш... 
Тидӹ, пожалуй, цилӓ, мам мӹнь тӹлӓт келесӹнем ыльы. 
Б1нде мӹнь тӹньӹм Замойский князь докы кеӓш дӓ тӹдӹ- 
лӓн ти сирмӓшӹм пуаш ядам.

Коктынат кӹньӹлӹт.

II ГЛАВА

Франциска пум роэн шалгышы млоец вӹкӹ анжен шӹн- 
ден. Теве тӹдӹ шалалтен колтыш, дӓ пел маклака пӹчкӹк- 
шӹ мӹндӹркӹ ӧрдӹшкӹ кенвазы. Кокшы гӓнӓ роалеш, кым- 
шы >ӓнӓ... Поленӓ ара йӹле когоэм миӓ. Тавар куштылгын 
кузен-кузен кемӓштӹ млоецӹн ловкость дӓ сила нӓлдӹрнӓ.

— Тӹньизиш хоть кӓнӓлтӹшӓш. Кыш талашет?—пачкен 
шӹндӹмӹ ковӧрым лыгы-лигӹ постарен шалгымаштыжы 
Франциска попалта.

Млоец горничный вӹкӹ ынгылыдымла анжалеш. Тӹдӹн 
сӹнзӓвлӓжӹ симсӹ ылыт, шим сӹнзӓхалвлӓжӹ чонгештӹш 
кекӹн шылдырла чучыт... Шамак колыштымы ӱп йӓрӹмжӹ 
сӹнзӓ вӹкок кечӓлт шӹнзӹн.

„Цевер млоец, попашат уке, хотя тидӹ ӹшкежӹ эче ак 
пӓлӹ. Тӹрвӹвлӓжӹ ӹрвезӹн ганьок эче ылыт, шыпшалты- 
мывлӓ", ӹдрӓмӓшӹн опытный анжалтышыжыдон Франци- 
ска шаналта.

Млоецлӓн йӹрӓлтӓ. Кушкын шошы, силан ылшы ти млоец 
вӹлнӹ тама яжо, эче тӹкӓлтӹмӹ ылын. Дӓ потикӓ, тӹдӹн 
юкшы нӓрӓштӓ эдемӹн ганьы агыл, а цаткыдем шошы кого 
нӱэргӹн ганьы.

— Мӹнь тӹлӓнет, ӓнят, ӓптӹртем?
— Уке, ат ӓптӹртӹ!—Франциска пелештӓ.—Но вет тӹнь 

ирокшен кӓнӓлтӹдеок ровотает, тӹньӹм тӓгӱ талаштара 
вуйта. Тӹнь обедӓенӓт?
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— Мӹньӹн... тӹвеш... качкашемжӹ уке. Да качмемжӓт 
ак шо.

— Ну да, шайышт тӹнь! Глупость тидӹ! Ковӧрым намал 
пырташ палшай, вара кухняшкы кенӓ, качкылдалына. Мӹнь 
тоже качтелам.

Млоец шеклӓнӓл колта.
— Мӓнмӓн техень попымаш ылте... Тӓмдӓн старшийда, 

симсӹ мӹжӓрдон каштшы, мӹньӹм тӓрлӹшӹ, обед гишӓн 
попыде.

— Тӹдӹ мӹньӹн овым ылеш... Ковӧрым нӓл! Качкылдал, 
тӹштӹ тӹлӓнет веле агыл, лу эдемлӓн ситӓ. Ит лӱд, тишӓ- 
кен нӹнӹ незерем ак кеп!—Франциска тыргыжланен анзыл- 
вачшым тӧрлӓлтӓ.

Млоец, кого ковӧрым пулш вӹкӹжӹ пиштӓӓт, горничный 
паштек палацыш пыра.

— Барбара, мӓлӓннӓ качкаш мам-гӹнят пуай. Дӓ шукы- 
ракым! Млоецӹм пукшалташ келеш, дӓ мӹнь ӹшкеӓт шу- 
жен шьшзӹнӓм, ■— кухняш пырымыкыжы, Франциска келе- 
сӓ.—Ти праздник льшеш томашты цилӓ вуйын-вуйстык ша- 
галын. А праздник толын шомыкыжы ма лиэш... Шӱдӹ хы- 
на лишӓшлык, хала гӹц оркестр... Иым перегок! Техеньжӹ 
шукердшенӓт лите,—млоецӹм стол лошкы шӹндӹ1Мӹжӹ1 го- 
дым Франциска попа, Барбаражы лем торелкӓвлӓм стӧл 
вӹкӓт уже шӹндӹлеш.

— Кыце тӹшьӹн лӹметшӹ!?—кокшы торелкӓм млоецлӓн 
оптымжы годым Франциска ядеш.

— Раймонд.
— А фамилиэтшӹ!? ,
— Раевский.
— Тьшь халаштышы ылат? Ӓтят дон ӓвӓтшӹ! улы?
— Улы.
— Ма вара, виднӹ, худан ӹгледӓ — пӓшӓ кӹшӓл каштат? 

Ӓтят войнашты?
— Ӓгыл.
— Кыщты ӹне?—Франциска седок ядыштеш.
Млоец юкым ак лык. Франциска ынгылыма шӱлӓлтӓ.
— Шуэн коден, наверны?
Кухняшкы Хеля кыргыж пыра. Пӓлӹ[дӹм млоецӹШ сӹнзӓ- 

жӹдон лӱмӹлӓ выртеш анжалешӓт, талашен попаш тӹнгӓ- 
леш:

— Панвлӓ Замойскивлӓ докы кеӓт... Графиня коляскыдон, 
ӹрвезӹ графшы мыктен. Кӹгзӹт Анеля графиня Стефанин 
ӱпшь1м кыйырта, мӹньжӹ! конюшньыш кыргыжам, ик цӓ- 
ШӸ1ШТӸ1 И М Н И ВЛ ӓМ  кӹцкен ЙӓМДӸ1ЛӸ1ШТӸТ[.

Амаса угӹ1ц пачылтеш.
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Юзеф пыра.
•— Эчеӓт кухняшты ӧрдӹж эдемвлӓ! Мӹнь мам попенӓм, 

Франциска? Дӓ вара—йӹлерӓк качкылдал, тӹньӹм кӱшкӹ 
шӱдевӹ,—тыргыжланен тӹдӹ попалта.

— Ма вара тидӹ техеньӹ! Ладнан качкылдалашат ак пу- 
эп! Ирок гӹц йыд якте кыргыжталат, кыргыжталат—дӓ со 
чӹдӹ! Со эче тамалын ӓнят пижедӹлӹт,—Франциска шӹ- 
дешкен пелештӓ.

— Ну-ну, йӹлмедӹм мытыкемдӓл!— Юзеф сӹгӹрӓл шӹн- 
дӓ. — Тӹньжӹ, хлопчик, пӓшӓэдӹм пӹтӓрӹ, вара керек. 
Тиштӹ тӹлӓт нима делаат уке... Пужым тӹшӓкенок аральд 
шайыл кудвичеш, сараеш. Кудвичӹм ӹштӹл. Тӹнӓм вара 
оксалан толат. Ну, вӓрӓн вӓрӹш!—Юзеф когоракынок сӹ- 
гӹрӓл колта.

Млоец трӱк кӹнӹл шагалеш, тьотя даже цӓкнен колта.
— Пукшым тӓреш тау,—тӓ Франциска докы, тӓ Юзеф 

докы обращаен, Раймонд неволяракын пелештӓ дӓ пӹсӹн 
лӓктӹн кеӓ.

Остатка намалтыш пум арален пӹтӓрӹмӹк, кудвичӹм 
ӹштӹлмӹк, Раймонд фуфайкыжым чиӓ, конгыла лӹвӓлӓн та- 
варжым нӓлеш дӓ парадный подъезд докыла ашкедеш.

Палац кӱкшӹ вӓрӹштӹ шӹнзен, лапыштыжы рекӓ йоген. 
Рекӓ докы гранит гӹц ӹштӹмӹ, кымда кок ташкалтыш ва- 
лен. Тура йырлан тӹнгӓлӓлтмӹ анзылны пеледӹш клумбы- 
влӓ дӓ метр кукшӹцӓш проволочный сеткӓ пӱгӹлӓ эртенӹт. 
Ташкалтышвлӓ доны—пыдыргышы фонтанын йӹргешкӹ ба- 
сейн. Шукердӹ перви тиштӹ Могельницкий графвлӓн ук- 
репленный замок ылын. Крепостьын ик лаштык кодшынсы 
кӹзӹт яктеӓт эче рекӓ велнӹ изиш перегӓлт кодын.

Анзыл велжӹдон палац паркыш лӓктӹн. Парадный подъезд 
анзылны—бетондон оптал шӹндӹмӹ кого пел-кругӓ. Якшар 
ошмам шӓвен шӹндӹмӹ кымда аллея паркын главный кап- 
кажы докыла кеӓ. Фруктовый сад шайылны флигельвлӓ, 
конюшньывлӓ дӓ молы стройкывлӓ шӹнзен кеӓт.

Подъезд анзылны виш ылшы коляска шалга. Таза кучер 
тыргыж имнивлӓм чуть-чуть кычен цӓрӓ. Шалген шӹндӹшӹ 
пиш яжо ожы тырхенӓт ак кердт ялвлӓжӹдӧн бетоным таш- 
кен шалга. Лишӹлемшӹ Раймонд вӹкӹ вочык анжен, лу- 
дӹктӹмлӓ хорге ӹштӓ.

— Ну, ит балуйы, чорт1—сӓпшьш цаткыдын кычен, кучер 
ожым вырсалтен шуа.

Тӓгун ял юк пышкыдын шактен колта. Раймонд шайы- 
кыжы анжалеш дӓ Людвигам ужын колта. Тӹдӹжӹиквыр- 
теш анжал эртен кеӓ. Но Раймонд сӹнзӓжӹм тӹдьш вӹлец 
йӹлеок ак карангды, тагыце-ӓнят цудейӹмлӓ, изи ӹрвезӹ- 
л ӓ  анжен шалга.

Людвига коляскыш куштылгын кузен шӹнзеш.
— А Стефания кышты? Дӓ мӹкьӹн имниэмжӹ? Ян, ко-
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нюшньыш кыргыж, кӹзӹток мӹлӓм Ласкым виден кандыш- 
ты. Маняр гӓнӓ эче шудӹмлӓ!—тӓгӱ-ӓнят Раймонд шайыл- 
ны логер пындаш юкдон чӹнь сӹгӹрӓл колта.

Кучер козла гӹц лелӹн вала.
— Имнивлӓм кулӓн-гӹнят кычалаш келеш, ясновельмож- 

ный пане.
— Эй, тӹнь! Кыце тӹштӹ лӹмет моло? Имнивлӓм кыча- 

лал!—кавалерийский курткан, кидӹштӹжӹ стэкым тырхы- 
дымла сӓркӓлӹл, кӹжгӹ тӹрвӹжӹм шӹдӹн шагалтен шӹн- 
ден, Раймондлан шудӹмлӓ, ӹрвезӹ эдем чӹнь сӹгӹрӓл кол- 
та. Тӹдӹн усыжат эче уке, ӹшкежӹ мытык ялан дӓ кӹжгӹ 
ылеш.

— Мӹнь тӹлӓнет лакей ам ыл!..—Раймонд пелештӓ.
Владислав выртеш ӧрӹн колта. Вара стэкшым арышы

ганьы шалалтен колта, но ак лыпшал: шижеш, лыпшалмы 
вӓреш млоец тидӹн вуй-каркажым таваржыдон коктеш ше- 
лӹн шуэнӓт кердеш.

— Тенге гӹнь, каранг тишец! Ку тишкӹ тӹньӹм колтен? 
Эй, Юзеф, ӓль ку тӹштӹ! Кышкы тӓмдӓм чорт шыпшедӓ?— 
тырхыдымла шӹдешкӹшӹ Владислав сасла дӓ кучерын кид 
гӹц сӓпӹм хватен нӓлеш.

Раймонд подъезд дорц ӧрдӹшкӹлӓ олен карангеш дӓ кух- 
няшкы оксалан ашкедеш.

Тӹ веремӓн Стефания лӓктеш.
Плато дон йырлан лоштышы сеткӓ гӹц икманяр ашкыл 

ӧрдӹжешрӓк Раймонд шагалалеш. Тӹдӹ аллея мычкы чӹнь 
толшы мотоциклетӹм анжа; мотоциклетӹштӹжӹ тупшы гач 
мытык карабинӓн немецкий салтак шӹнзен. Мотоцикл ко- 
ляска анзыкок самой кыдал лӓктеш, тӹдӹн мотор юкеш 
имнивлӓ лудӹн колтат дӓӧрдӹжӹш тӹргештен вазыт. Ожы 
кок яла кузен шагалеш, тарта юк веле лозырге шактен кол- 
та. Владек, имни лӹвӓк попазымаш гӹц лудӹн, сӓпӹм кол- 
талтен колта дӓ подъездыш кыргыжеш. Вӓш миэн шыралт- 
,маш гӹц, салтак мотоциклжым ӧрдӹжӹш сӓрӓл колта. Ти- 
дӹ гӹц эчеӓт когон лудӹн, имнивлӓ тӓрвӓнен кеӓт дӓ йыр- 
ланышкыла кыдалыт. Лудӹн колтымашеш Стефания чӹнь сӹ- 
гӹрӓл колта, имнивлӓжӹ тӹшӓк пуше веле кыдалыт. Эче 
икманяр ашкыл — дӓ цилӓ улӹкӹ пӹтӹрнӓлт валынежӹ. 
Тӹшкӓвлӓ шайылнышы йырланым имнивлӓ шижтелыт. Рай- 
монд кыдалшы имнивлӓн корны тореш кыргыж миӓ дӓ выр- 
тышток ынгыла: оен тӓрвӓнӹшӹ животныйвлӓм тӹдӹлӓн
цӓрен сӹнгӓш агыл. Тӹдӹ иктӓ-мам ӹштен шоктымешкӹ, 
нӹнӹ такешӓт агыл тӹдӹм ташкен шуат... Лач остатка выр- 
тышты веле тӹдӹ кидӹштӹжӹ тавар ылмым цаклен колта. 
Теве ӹнде тӹдӹн анзылнок дикий ожын нержӹ!.. Лепкӓ 
гӹц тавар тошдон пиш когон севӓл колтымаш имним 
сӹмӹрен шуа. Дӓ тӹ выртынок, тарта вуй шырал колты-
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машеш, млоец ӹшкежӓт кенвазеш. Кыптешт кешӹ кокшы 
имнижӓт йӧрӹн вазеш дӓ Раймондым пӹзӹртен пиштӓ.

Саслымашеш дворыштышвлӓ цилӓн кыргыж толыт. Ошем 
кешӹ Людвигам коляска гӹц валтат дӓ Раймондым пьшӹр- 
тен пиштӹшӹ, чымедӓл кишӹ имни докы тӹнӓм веле кыр- 
гыж миӓт. Имни лӹвӓц шыпшын лыкмы эдем изишӓт тӓр- 
вӓнӹде. Тӹдӹм земля вӹлӓн пиштӓт. Цӹре гӹц вазын шӹц- 
шӹ лицӓӓн, тӹдӹ пӹц амалымла веле чучып.

Пӱэргӹвлӓ имнивлӓ йӹф хлопочаенӹт. Ожы, тӹдӹ.м се- 
вӓл колтышы эдем ганьок, изишӓт тӓрвӓнӹде киэн.

— Дӓ вет тидӹ самой имнимпуштын! Техень шергӓкӓн им- 
ним пуштын шуэнӹт,—остаткаэш шамышкыжы пырышы Вла- 
дислав попаш тӹнгӓлеш.

Тау йымылан, графиня хоть живой кодын! Езус Хрис- 
тос! Ма лиэш ылын! Дӓ граф Эдвардат кен колтен,—тыр- 
гыжланымашеш кошкен шӹцшӹ тӹрвӹвлӓжӹдон Юзеф по- 
палта.

Владиславын шукердӓт агыл лӱдмӓшӹжӹ шӹдӹшкӹ сӓр- 
нӓлт кеӓ, дӓ тӹдӹ йӹржӹ ылшы слугавлӓм вырсаш тӹнгӓлеш:

— Цилӓ тидӹ тӓ гишӓндӓ, чортын пусталогервлӓ! Ӧркӓ- 
нен шӹнзӹндӓ, негодяйвлӓ! Коляскым пумы годым кышты 
тӓ ылында? Дӓ кыцелӓ тиштӓкен хоть-махань салтакат ма- 
шинӓдон кыдалышташ смея?

Тидӹжӹ тома гӹц токо веле лӓкшӹ Зонненбурглан келе- 
сӹмӹ ылын. Майоржы неприятность лиӓлтмӹ гишӓн Люд- 
вига анзылны извиняялтеш. Владислав тӹгдӹн докы тала- 
шен толын шагалеш.

— Господин майор, балбесӹм тӹдӹм арестуяш-мӹнь тер- 
гем, вет тӹдӹ графиням совсем пуштын шуа ылын. Тӹлец 
пасна имни таманяр тӹжем маркым стоя, кыдым тӓмдӓн тӹ 
идиотда курымжы мычкат ровотаен ак шокты. Тӹнь сал- 
таквлӓэтлӓн ынгылдарышашлык ылат—тиштӹ заезжий двор 
агыл,—шамаквлӓм пелек-турек кӹлдӹл, Владислав немецкий 
йӹлмӹдон келесӓ.

Кужы дӓ вобла гань кукшынди майор Людвигалан кид- 
шӹм под козырек вежливы ӹштӓлтӓ дӓ Владислав докыла 
сӓрнӓл шагалеш.

— Ма тӹлӓт, ӹрвезӹ эдем, мӹнь гӹцем келеш?
— Мӹнь тӹлӓнет ӹрвезӹ эдем агыл, а граф Могольниц- 

кий ылам! Тидӹм мондаш ак кел, господин фон-Зоннен- 
бург!

— Пиш яжо. Но пакылажат тӹнь тенгеок попет гӹнь, 
тӹньӹм мӹнь колышташ прахем. Мотоциклист ӹшке обя- 
занностьшым выполняен, дӓ, сӓпӹм шуэн, графиням тӹнь 
ӹшкетшӹмок коденӓт гӹнь, тӹдӹ ти гишӓн отвечӓйшӓш- 
лык агыл,—Зонненбург роал пумыла келесӓ дӓ салтакдон 
томашкы ашкедеш, пакетӹм кемӓштӹжок тӹдӹ пачеш, па-
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кет вӹлнӹжӹ сирӹмӹ: „Когон секретны, пиш срочны. Па- 
чаш личны ӹшке“.

Ти суматоха лошты Раймонд гишӓн монденӹт. Пӹтӓриок 
тӹдӹм Людвига цакла.

— Ой, боже, малын вара тӓ тидӹм ӹшкетшӹмок коден- 
дӓ!—тӹдӹ сӹгӹрӓл колта.— Кӹзӹток томашкы намал пыр- 
тыда! Стефа, майорлан келесӓй, докторлан колтыжы.

Майор ӹшке кӹдежӹштӹжӹ лыдеш: „...Шифрованный ра- 
диограммым передаем, Австро-Венгриштӹ кого брожени 
тӹнгӓлӓлтӹш. Его императорский' дӓ королевский величе- 
ство престол гӹц карангын. Приказываем: агитаторвлӓм хоть 
лӱмӹ якте шоктымла лиэш гӹнят, войскышты дисциплиным 
переген шокташ. Лач ик верховный командованилӓн веле 
подчиняялташ. Л ю д е н д о р  ф“.

— „Дополнительный указанивлӓ лит... Лыдын лӓкмӹкӹ 
йылатен колташ...“—Зонненбург пӹжгӓ.

— Кого обморок. Тидӹ—шок, лувлӓ пыдыргымаш уке. 
Выргемжӹм кӹзӹтеш чиктӓш ак кел. Сейчас мӓ кӓпӹшкӹ- 
жӹ камфарам изиш колталтенӓ, — мундир шокшешӹжӹ 
Красный крест повязкым ялштыман немец-фельдшер попа.

Раймонд курилка кӹдежӹштӹ, кымда диванышты, шокшы 
одеялдон левед пиштӹмӹ киӓ. Тӹдӹм тӹштӹ лакей Адам дӓ 
Франциска анженӹт. Нӹнӹн шытырланымашкы Стефаниӓт 
ярлен.

Раймонд шамышкыжы пыраш тӹнгӓлмӹкӹ, кӹдежӹш 
Людвига толеш.

— Теве... Пульсыжы раскыдырак лин миӓ... Ь1рвезӹэдем 
ӹшкӹмжӹм яжон кыча. Тидӹлӓн кӹзӹд полный покой ке- 
леш... Ма тидӹ? Салтаквлӓм цымыраш тӱтӱтӹм шактат. 
Мӹлӓм кеӓш келеш. Ик цӓшӹштӹ мӹнь толам. Но тидӹм 
ӹшкетшӹм кодаш ак кел,—диван гӹц кӹньӹлмӓштӹжӹ фельд- 
шер келесӓ.

— Тӓ кен кердӹдӓ,—Адам дон Франциска докыла обращаен, 
Стефания келесӓ,—мӓ графинядон тиштӹ шӹнзӓлӹнӓ. Цилӓ 
пурынок эртен, эдем шамышкыжы пыра,—коктынок кодмы- 
кышты, Людвига вӹкь! анжен, Стефания олен попалта.— 
Кыце тӹнь шанет, Людвига, млоец цевер ылеш вет?

— Стефа, кыце тӹлӓт намыс агыл?!
Раймонд сӹнзӓвлӓжӹм лелӹн пачеш. Вуй мычаштыжы 

шӹнзӹшӹ Стефания тӹдӹн вӹкӹлӓ ласкон пӱгӹнӓлеш. Мло- 
ец лелем шӹцшӹ сӹнзӓжӹдон пулӓ веремӓ анжа, тӹдӹ ӹш- 
ке анзылныжы яжо нӓрӓтӓн пӓлӹдӹмӹ ӹдрӓмӓшӹм, тӹдӹн 
йой сӹнзӓвлӓжӹм, якшартен шӹндӹшӹ тӹрвьшлӓжӹмужеш 
дӓ кышты ылеш, ма тӹдӹндон лиӓлтӹн—ак ынгылы. Стефания 
олен цилӓ тӹ!дӹлӓн шайышт пуа. Млоец кӹньӹл кеӓш ца- 
ца, но Стефания тӹдӹм цӓрӓ:
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— Ладнан киок!—манеш.
Людвига, тӹдӹн тӓрвӓнӹмжӹм цаклаат, диван докы миӓ дӓ 

Раймондым кидшӹ гӹц кыча.
— Мадон мӹнь тӹлӓт тауэм ӹштем вӓл?—Людвига олен 

попалта.
Майорьгм шывштен кешӹ мотоциклет юк эчеӓт окня тӱнӹ 

шактен колта.
Кӹзӹт веле Раймонд цилӓ ынгыла. Тӹдӹлӓн кӓньӹсӹрӹн 

дӓ юалгын чучеш.
— Кышты мӹньӹн выргемем? Мӹнь кенем,—тӹдӹ пӹж- 

гӓлтӓ.
— Выргемӹм сейчас кандат дӓ чиӓшет палшат. Но си- 

лаэт пырен шомешкӹ тӹлӓт кеӓш ак кел,—Людвига паш- 
тек кӹдеж гӹц лӓкшӹлӓжӹ Стефания попалта.

Вуй сӓрнӹмӓшеш икӓнӓ ик векӹ лывшалт, ял вӹлецшӹ 
чуть веле ак кенвац, Раймонд чиӓш тӹнгӓлеш. Кӹдежӹшкӹ 
суконный костюмым, кепкым дӓ охоташкы чимӹ курткым 
Юзеф намал кандымашеш Раймонд чиэнӓт уже шагалын.

— Тидӹм тӹлӓнет ясновельможный пани колтен,—Юзеф 
келесӓ дӓ намал кандымы хӓдӹрвлӓжӹм пӧкенӹшкӹ пиш- 
тӓ.—Тилец пасна тӹдӹ кокшӱдӹ маркы оксам эче тӹлӓт 
пуаш шӱдӹш,—кок икань пумага окса пачкым виктӓлтен, 
тӹдӹ манеш.—Тенгеок тӹньӹм пукшаш дӓ халашкы шыв- 
штен кеӓш шӱдӹш.

Раймонд анзылны комната олен сӓрнӹмлӓ чучеш. Кӓпшӹм 
тӧр кычаш манын, тӹдӹ кйдшӹм олен шӓрӓлтен колта.

— А ровотаймы тӓреш мӹлӓнем маняры вацшашлык?—тӹ- 
дӹ ядеш.

— Ровотаймы тӓреш—кым маркы, кыце попеннӓ. Но вет 
тӹлӓтшӹ кокшӱдӹм пуэнӹт, ма эче келеш?

Раймонд пумага окса пачкы гӹц кым маркым лыктеш, 
кодшыжым стӧл вӹлӓн пиштӓ дӓ ик юктеок тӱгӹ лӓктеш.

Парк капка доны шайыкыжы анжалеш дӓ шукы жеп 
усадьбыш анжа. Вара олен халашкыла ашкедеш. Мардеж 
лицӓшкӹ ӹфӹлӓ, фуфайкыжы лӹвӓкӹ пыра. А тӹдӹ со аш- 
кедӹн, йӱкшӹ ганьы кыптештӹн дӓ икӓнӓ ик векӹ лывшал- 
тын...

— Господин обер-лейтенант, ти кок эдемӹн пропускыш- 
ты тама правильныйла ак чучеп. Кыце шӱдет?—кидшӹм 
под козырек ӹштен, ладыра вахмистр рапортуя.

Шмультке эдемвлӓ вӹкӹанжалеш. Нӹнӹн логӹц иктӹжӹ, 
кукшынди, саснашу гань цаштыра пандашан, австрийский 
салтаквлӓ чимӹ тырыжалт шӹцшӹ выргемӓн, тӹдӹн вӹкӹ 
шӹдӹн анжа, сӹнзӓвлӓжӹм шӹрен пытька, офицерӹн пе- 
роска шӹкшӹжӹ нӹнӹм вуйта качкеш. Весӹжӹ—кужы эдеи, 
сигара ломыж гань луды усан, шим мӹжӓрӓн, солдатский
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мытык кемӓн, ладнанок шалга дӓ вагон гӹцлӓкшӹ пассажир- 
влӓм ладнан ажылтеш.

— Малын тӓмдӓн пропускыштыда виза уке?—Шмультке 
строгы ядеш.

— Тӹштӹ кымыт уже улы, нӹлӹмшӹжӹм сирӓлтен нос- 
пейделыт—йӓрсӹшӹжӹ уке. Цилӓн токышты талашат, ма- 
хань ТӸШТӸ1 виза,—тагыце-ӓнят мыскылымладӓ шӹдӹн пь1- 
тӓришӹжӹ келесӓ.

— Кыце шалгет? Шагал прамой! Мӹнь тымдем тӹньь1м, 
каналья, офицердон кыце попаш келеш! Махань полк гӹц? 
Малын погонвлӓэт дӓ кокардет уке? Дезертирует, мерза- 
вец?—остаткаэш шӹдӹжӹм шӧрӓш вӓрӹм монат, Шмультке 
сӹгӹрӓл колта. Кым кечӹ вашталтышдеок станциштӹ де- 
журымашеш дӓ поездвлӓштӹ австро-венгерский армин де- 
зертирвлӓм эскадронжыдон ломашеш тӹдӹ когон шӹдеш- 
кен шӹнзӹн.

— Мӹнь махань дезертир? Российӹштӹ! цленӹштӹ! ылы- 
нам, ӹндежӹ родинышкем толам. Керек, анжал хоть,—юк- 
шым изиэмден, салтак келесӓ.

Шмультке кычымы эдемвлӓн документвлӓм анжа. Кӹшӓ- 
нӹштӹ шукы урдымы, шоранг шӹцшӹ свидетельствыш- 
ты, военнопленный Мечислав Пшигодскийлан пумышты, киев- 
ский комендатурын штампым темдӓлмӹдӓ мытыкын сирӓл- 
тӹмӹ: „Проверяймӹ. Инвалид. Б1лӹмӹ вӓрӹшкӹжь! кеӓш 
разрешӓймӹ“. Кокшы свидетельствыжы варшавский водопро- 
вод монтерлан, Сигизмунд Райевский лӹмеш пумы, тӹдӹ- 
лӓнӓт тенгеок семняжӹ! ӹлӹмӹ вӓрӹшкӹ кеӓш разрешӓймӹ.

— Семнадцатый год паштек Российӹштӹ тьшь мам ӹш- 
тенӓт?

— Роколмам капаенӓм, господин обер-лейтенант.
Салтакын ответӹштӹжӹ Шмультке йойын мыскылымым

шижеш.
— Ничего, цилӓ тидӹм пӓлен нӓлмешкӹ, мӹнь донем 

тьшь шӹнзӓлӓлӓт... А тӹньжӹн малын виза уке?—цаклыде- 
ок „вы“ манын, Шмультке кужы эдем докы сӓрнӓл шагалеш.

— Немецкий йӹлмӹдон мӹнь попен ам мышты,—тӹдӹжӹ 
польский йӹлмӹдон попалта.

— Тидӹ поляк дӓ тӹнььш ак ынгылы, салтак перево-
ен пуа,—мӓ тидӹндон иквӓреш толынна. Тидӓт комендату- 
рыш визылан каштын, но тӹштӹ визым сирӓлтӹшӹжӹ иктӓт 
уке. Мӓ тидӹндон земляквлӓ ылына, тиштӹшӹвлӓ.

Ынгылдарымашвлӓ палшыделыт. Цилӓ тикечӹвлӓ лошты 
Шмультке пиш когон тыргыжланенӓт, прамой шаналтыдеок 
делам ь1штен шумаш гӹц ӹшкь1мжӹм чуть-чуть кычен 
цӓрен. Кӹзӹтӓт тагыцеок тӹдӹ ти хамым лицӓжӹ гӹц се- 
вӓл колтынежӹ ылнежӹ!, вет ӓрня первирӓкӓт каждый офи- 
цер анзылны тидӹ цӹтӹрен, а кӹзӹт теве, идиотский ти
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Австро-Венгриштӹ суматоха тӓрвӓненӓт, техень тондон по- 
паш смея... Пакылажы ма вара лиэш? Тагачы поезд гӹц 
вӹцлӹ шӹм деэертирым валтымы, нӹнӹн логӹц луатиктӹ- 
жӹ оружидон ылыныт. А телеграммывлӓжӹ салтаквлӓ ко- 
гон шӹлӓш тӹнгӓлӹт манын предупреждаят. Коэ тидӹ тиш- 
кӓт толын шоктыш гӹнь... Чорт возьми!

— Нинӹм комендатурыш нӓнгедӓ! Иргодым проверӓенӓ, 
лачокок нинӹ ти халаштышы ылыт ӓль такешӹм попат.

— Ну вот, толын шона, манашлиэш!Ти клоп пӹжӓшӹш- 
тӹ ӹнде йыд вашт паралт шӹнзӹ... Ирок вара тӹдӹ разбирӓен 
лӓктеш!.. Целый тӹлзӹ толынам, токына якте шонам, а тиш- 
тӹжӹ, порогына анзылнок, срален шӹндӓт! Теве техеньӹ- 
лӓн мӹньӹн кидӹшкем олакышты попазаш йымат ӹнжӹ шӱ- 
дӹ!—арестантский кӹдежӹш нӹнӹм срален шӹндӹмӹкӹ, 
Пшигодский пӱжӹм пырыл колта дӓ котомкажым нар вӹ- 
кӹ щӹдӹн шуэн колта.

— Тӹнь, приятель, ӹшкежӓт изиш виноват ылат. Нӹнӹ- 
дон оленрӓк попаш келеш ыльы. Тӹнь кышты ӹлет?

— Дӓ тиштӓкенок, хала гӹц мӹндӹрнӓт агыл, Могельниц- 
кийвлӓн усадьбышты.

— Тӹштӹжӹ тӹньӹн кӱ улы?
— Дӓ вӓтем, ӓтям, ӹзӓм... Ик шамакдон, народ шукы. 

Мырым веле мырат сӓй, ӹлӓт! Мӓнмӓн родына курым год- 
шен Могельницкийвлӓ доны лакейӹштӹ ӹлӓт. Ӓтям—дво- 
рецкий, ӹзӓм—лакей, вӓтем—горничный. Мӹньжӹ нӹнӹн 
доны конюх ылынам. Лакейӹш ӹш нӓлеп—лицӓэмдон яры- 
делам. Дӓ ӹшкежӓт мӹнь лакееш ӹнем ке. Собачий про- 
фесси! Хоза анзылан кокяла шӹц, хозаэт тӹньӹм нер гӹц 
чивыжы, а тӹнь пачедӹм пыйымактыл. Имнивлӓ сага шу- 
кы кӓньӹл.

Раевский мӹжӓржӹм нар вӹлӓн шӓрӓ, калпакшым кыда- 
шеш дӓ салтак докыла лицӓн пырен вазеш. Тӹдӹжӹ паш- 
кудыжын шилӓ йӹлгӹжшӹ сӧдӧй ӱпшӹм анжалеш.

— Тӹлӓт маняр и шон, пане Раевский?
— Нӹллӹ вӹзӹт. А ма?
— Дӓ тевеш, анжемӓт, викок сӧдӧем кенӓт. Малын вара 

тидӹ тенге?
Раевскийын суровый ныгыды пынан сӹнзӓхалвлӓжӹ тӓрвӓ- 

нӓл кеӓт.
— Улы, кыдыжы коклы иӓшӹнӓт сӧдӧемӹт.
Таманяр минут коктын юкымат ак лыкеп.
■— Иой эдем ылаттӹнь, пане Раевский,—остаткажым Пши- 

годский келесӓ. — Мӹнь тагына.мок уже тӹньӹм тӹшлем. 
Немецлӓн вот келесӹшӹц, ам ынгылы манат, а вет тидӹжӹ 
лачок агыл!
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Раевский тӹдӹн вӹкӹ тӹшлӓлтенрӓк анжалеш. Пшигод- 
ский ладнангдарымла йӹрӓлтӓ;

— Ат тыргыжланы гӹнят кердӓт, пане Раевский. Мӹнь хоть. 
лягавый порода гӹц ылам, но йӓнгем чортлан выжалыдела.м 
эче. Ма гишӓн тумаяш, мӹньӹн тоже улы. Тигодмычкы ма- 
хань „роколмам капаймем“ тӹ немецкий колбаса пӓлӓ ылгецӹ, 
тӹдӹ мӹньдонем вес статян попынежӹ. Интересует гӹнь, кы- 
ды-тидӹжӹм ӹшке ӹлӹмӓшем гӹц мӹнь шайышт пуэнӓт кер- 
дӓм. Соикток вет пӓшӓнӓ мӓнмӓн кӹзӹт уке. Кытыренжь! 
веремӓ йӹлерӓк эртӓ...

Раевский салтакын тыргыжланымжым тӹшлӓ.
— Пӓлет мам мӹнь тӹлӓт, Пшигодский, келесем,—тӧрокок 

агыл тӹдӹ попа.—Мам шайышмет шоэш, тӹдӹм кынамжы 
шайышташ ак яры. Тӹньмӹлӓнем порядочный эдемлӓ каят. 
Дӓ кӹзӹт веремӓнсӹ техеньӹ — попыдеок эртӓрӓш лиэш 
гӹнь, утым попаш уке. Вот, шамак толшы, немецӹн алтаца- 
жым тӹнь ташкал шӹндӹделат ылгецӹ, мӓ тонынаат уже 
ылына ыльы...

Салтак тӹдӹн сага нар вӹлӓн шӹнзеш.
— Ма лачок гӹнь, тӹдӹ лачок! Но, пӓлет, южнамжы те.хень 

цӓш толеш — йӓнгеш когон скучна. Дӓ кӱлӓн гӹнят тидӹ 
гишӓн шайышт пумы шоэш. Айыртемӹнок, колыштшы эде- 
метшӹ лач эдемлӓок цилӓ ынгылен кердмӹм шижӓт гӹнь. Те- 
ве мӹнь кӹзӹт тонна ганьок почти ылам, тенге гӹнят, кого 
сусу тидӹ гишӓн мӹньӹн уке...

— Малын?
— Дӓ теве цилӓ тидӹ кыце лиӓлтеш. Тӹнгӓлтӹш гӹцок 

гйайыштам, мӹндӹрцӹнок... Ь1дӹрӹм мӹнь война тӹнгӓлшӓш 
анзыц нӓлӹнӓм. Солашты ӹшлӓнем ик цевер, яжо, келесӓш 
келеш, изиш зорникрӓк ӹдӹрӹм монам. Графский усадьба 
сага ылшы фольваркышты Францискыдон мӓ ӹлӓш тӹнгӓл- 
нӓ... Война тӹнгӓлӓлтӹ. Графвлӓжӹн тенге лиӓлтӹн: кого 
эргӹжӹ, Эдвард, кыдын именьяж1’.1 Варшава доны.—русский 
гвардиштӹ служен, кӹдӓлӓшӹжӹ, Станислав, кыдын именья- 
жӹ Галициштӹ дӓ Украинӹштӹ — мобилизуймы паштек ав- 
стрийский офицер лин. Кынам теве немецвлӓ мӓ ӹлӹмнӓ вӓр- 
влӓм нӓлӹнӹт, тӹдӹ тиштӹшӹ гарнизон начальникын адъю- 
тактшы лин. Тенге лӓктӹн: войнам керек кӱ проиграя гӹнят, 
Могельницкийвлӓжӹ ак проиграеп. Ӓтям ядмыдон граф Ста- 
нислав мӹньӹм денщикешӹжӹ нӓлӹн. Дела, манаш лиэш, 
ничего кен. Дӓ теве тагыце-ӓнят господавлӓ Францискам 
ужыныт. Нӹнӹлӓн тӹдӹ яралла чучын дӓ Францискам гор- 
ничныеш нӓлӹнӹт. Ылӓш тӹдӹ палац сага ылшы флиге- 
льӹшкӹ кен. Тӹдӹм шонгь1_ граф паштек тӹвӹлӓяш шагалте- 
нӹт. Тӹдӹжӹ со хвораен. Йыд вашт со анжаш келеш. Тиш- 
тӹжӹ мӹнь вӓтемӹнӹм тамам ярдымым цаклаш тӹнгӓльӹм. 
Тӹдӹ мӹлӓм нимат ак попы, тенге гӹнят ужам ■— тӹдӹм 
тама ясыландара. Тӹдӹн докы мӹнь хала гӹц вады йӹде
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голынам. Ирок икӓнӓ анжем (тӹдӹ эче амала ыльы), тӹдӹн 
онгыштыжы кӓкӓвлӓ улы, вуйта тӓгӱ тӹдӹм пырын шӹн- 
ден. Шӱмем йылаш тӹнгӓльӹ. Изиш велепӱктен шӹм шу1 
Тӹнӓм тӹдӹ келесӹш: тӹдӹн дервен шонгы граф пижедӹ- 
леш. Мучыен пӹтӓрен. Тӹдӹ гӹц нигыцеӓт ытлен ак 
кердт. Франциска кредӓлӓш тӹнгӓлмӹк, тӹдӹ мӹньӹм ирго- 
дымок фронтыш колташ дӓ ӹшкӹмжӹм тӹдӹм томажы гӹцӓт 
поктен лыкташ крозаш тӹнгӓлӹн... Дӓ техеньӹм мӹлӓм ша- 
йышт пуш, дикий ганьы мӹньлин колтенӓм. Тӹдӹлӓн, шон- 
гы гадлан, колаш жеп шон! Кишкӓ мешӓк! Нималанат ак 
яры... Кердӓшӹжӹ хоть ак кердт, а вӓтӹ докы лезӓ. Пӱ^он 
пыреш... Кечӹ мычкы мӹнь ороды ганьы каштынам. Йы- 
дым тольым-—Фрнциска уке. Пӧртӹш пырен кешӹм. Шон- 
гы докы амасашкы стучаш тӹнгӓльӹм. Варажы ма лин, чорт 
веле пӓлӓ! Ам ӓшӹндӓрӹ... Дӓ йӓл кыргыж толыныт, мӹнь 

-арышы гань шиэдӓлӹнӓм, но мӹньӹм колтыделыт! Граф Ста- 
нислав мӹньӹм вуем гӹц револьвердон ӓнгӓлтӹш, дӓ мӹ- 
■ньӹм колышы ганьым кудвичӹш шӹдӹркӓлен лыктыныт. _ 
„Йӱкшӹ вуя рӱжгӹмӹ гишӓн“ арестуенӹт. А иргод кечешӹ- ’ 
жӹ—эшалонышкы дӓ фронтыш. Тӹштӹжӹ мӹнь, пӹтӓ- 
риш возможностьышток, русскийвлӓ докы пленӹш сдаялтым.

Сибирӹш поктен кевӹ, концентрационный лагерьвлӓшкӹ. 
Тидӹ пятнадцатый год пӹтӹшӓш годым ыльы. Шукы я,сым 
мӓ тӹштӹ тырхеннӓ. Иксалтаклан кечеш тридцать пять копе- 
ек! Офицервлӓлӓн—шӹм тӓнгӓ. Салтаквлӓ тифдон дӓ шужен 

'коленӹт, офицервлӓжӹ ничего ӹленӹт...
Тӹ нӱжвец революци тольы. Семнадцатый годым мӓ тӹш- 

кӹ-тишкӹ мыргайыл эртӓреннӓ. Вара, большевиквлӓ кӱм 
келеш нашмыТӹцрӧалтымык, мӓӓт, пленныйвлӓэт, тӓрвӓнен 
кешнӓ. Офицервлӓ логӹц отчаянный ик ӹрвезӹ эдем — 
венгерец моалты, лейтенант Шайно. Тӹдӹ мӓлӓннӓ тӧрок 
целесӹш: „Пыдыртыда, шӱмбелкӓвлӓ, складвлӓм, продукты- 
влӓм дӓ обмундированим ӹшлӓндӓ нӓлдӓ!“ Мӓ тенгеок и ӹш- 
тӹшнӓ. Толькы большевистский революцижӹ тӹшкӹ эче 
миэн шоте, мӓнмӓэдӹм пӹзӹрӓл и шӹндевӹ. Шайном дӓ 
мӓнмӓм, кӱ делашты участвыен, тюрьмашкы пыртен шӹндевӹ, 
военно-полевой судыш пунештӹ. Но тиштӹ техень тымаша 
тьшгӓлӓлтӹ! Большевиквлӓ мӓимӓн лагерьнӓ яктеӓт толын 
шоэвӹ. Цилӓм освобождаевӹ. Митингвлӓ тӹнгӓлӓлтевӹ. 
Дӓ пленныйвлӓ логӹц частьшы большевиквлӓлӓн палшаш ре- 
шевӹ. Тенгелӓ тӹжемӓк пелӓк нӓрӹ, болыны агыл гӹнь, мӓ 
погыненнӓ,—венгерецвлӓ, галичанвлӓ... Шукыжок кава- 
лериствлӓ. Вооружаялт шӹцнӓ, имнивлӓм мона. Халам хва- 
тен нӓлнӓ. Тюрьмам пачна. Шайном мона дӓ тӹдӹлӓн воп- 
росы .̂ 1 тӧрок шӹндӹшнӓ: „Лачокок тӹнь порядочный эдем 
ылат гӹнь дӓ проста народлан сочувствует гьшь, командым 
принимайы дӓ действуйы“. Лейтенант шукы ӹш тумайы, ма- 
неш: „Рад стараться. Кадта мӹлӓм имним дӓ кок маузерым!*
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Вот тӹнгӓлнӓ мӓ русский офицервлӓэдӹм лочкаш. Тидӹ 
иӹлӓм яжола чучын, дӓ мӹнь куд тӹлзӹ ймни вӹлецӓтвалы- 
делам. Лейтенант Шайно военнопленныйвлӓдон Дальний 
Востокеш партизанеш коды, мӹньжӹм Ӹ1шке тома лишкььтӓ 
шыпшаш тӹнгӓльӹь Мӹ1нь Украиныш тольым. Тиштӓкенӓт 
мь1лӓм пӓшӓ моалты. Немецвлӓн лапа пындашкышты попа- 
зымешкем воюенӓм. Солашкы разведчикеш колтевӹ. Разъезд 
лӓктьш шагальы. Яра эче, сагаэм оружи ылте. Военноплен- 
ныйеш мӹньӹм пиштенӹт — тошты документвлӓэм вурчевьь. 
Шыпшедевь‘1, шыпшедевьг мьшьӹШ, остаткаэшӹгжӹг токем 
колтевь!...

Пшигодский тырла, вуйжым янгылымла сӓкӓлтӓ дӓ тӓр- 
вӓнь1деок шӹшзӓ.

— Малын тӹ1нь мь1лӓнем большевиквлӓ донышы делавлӓ 
гишӓн шайыштат? Вет мӹшь тӹ1лӓнет пӓлӹ1дь1м эдем ылам^ 
кым кечӹ1 веле иквӓреш кенӓ. Техень шаяэтдон иктӓ-махань 
негодяй туре вӓрештӓт, ӹ1шкӹгмедӹ1м ӹ1шке стеня сага шагал- 
тет, — Раевский олен келесӓ.

— Тидӹ1 мӹ1нь тӹлӓнет веле, вӹ1кем ӹ1нянӹ1дӹ1млӓ анжетӓт, 
попем...

— А ма дела тӹ1лӓнет мӹшь докемжӹ1? Анжемӓт, тамахань- 
ӓнят чудной эдем ылат тӹ1нь. Миӓшӹгжӓт тӹ1нь тӹ1 монгыр 
гӹ1ц агыл мимь1лӓ мӹ1лӓм чучат. Давай тидӹм шуэнӓ дӓ ама- 
лаш вазына.

Арестантский кӹ1дежӹ1шкӹ1 вады рӹшӓлгӹ1 пыра. Стеня вес 
велнӹ1 эдем юквлӓ тырлат. Окняшкы юр шӓвӹ1ктӹ1м юк шо- 
дыге шакта...

— Мь1нь тӹ1ньӹ1м, Раевскйй тӓнг, кӹ1зӹ1т ижӹ1 пӓлӹшь1м, 
калпакым кыдашмыкет. Кым кечӹ1 тумаенӓм: кышакей ть1- 
ньӹ1м ужынам? Сводный интернациональный бригадын ко- 
миссар формышкы пиш когон тӹшь миэт. Толькы вӓржӹ ве- 
ле тӹ1лӓт ТИШТӸ1 агыл дӓ фамилиэт весӹ1 —тӹ1дӹ1м Хмурый 
тӓнг маныт ыльы. Вӹ1кет яжоракын анжалмыкыжы, лӓктеш— 
ТӸ1ДӸ1 тӹШьок ылат... Вӹ1кем Ӹ1нянӹ1дӹ1млӓ ит анжы манын 
шамланен, вот мӹ1нь шайышт и пушым. Ужат ӹ1нде, мӓ пи- 
Шок пӓлӹ1дӹ1мӹ1 ана ыл.

Раевский сӧдӧй усывлӓжӹ1 вашт йь1рӓлтен колта.
— Мане, техень сходство лин кердеш! Толькы тидӹ! лу- 

дӹ1шлӓ ылеш, —нима деладеок, такешок керем онгеш шып- 
шыл шӹнден кердӹ1т...

Пшигодский КИДШӸ1М Раевскийын пулшыжы вӹ1кь1 пиштӓ.
— Пыт ӹ1нянен кердӓт, Хмурый тӓнг... ит йӓтлӹ1 веле, 

тӓнг... то есть, пане Раевский. Красный армиштӹ! пел и та- 
кеш мӹнь Ӹ1лен эртӓрӹщелам—кыды-тидӹ1м тымень лӓктӹ1- 
нӓм...

Стеня тӱнӹ поезд ружген толмы юк шакта. Эчеӓт эде.м 
юквлӓ. Тӓгӱ-ӓнят амасам пачеш. Коридорышты—чӹ1нь сас-
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лен командываймы юк шакта. Арестантский кӹдежӹш ав- 
стрийский салтак цуца пырен шагалеш.

Кӹдеж циц шангок салтаквлӓ лин шьщмӹкь!, немецкий 
драгунвлӓ амасам чӱчӹн шӹндӓт. Тӹшӓкенок шумны дӓ тор 
лин колта. Салтаквлӓ нарвлӓэш, седӹрӓэш, окня ан^ылан, 
стӧл вӓреш ылшы ящикеш шӹнзӹт.

Железный крест орденӓн бравый кавалерист Пшигодский- 
лӓн сӹнзӓжӹм пыть ӹштӓ.

— Тоже отступает, камрад? Тӹн^ь ма, погонвлӓэтшӹм 
ь1шкеок кедӓренӓт ӓль тӹдӹм обер сукин сын кедӓрен 
пуэн?

— Мӹшь—военнопленный ылам. Тӓжӹ кышкы—токыда?— 
Пшигодский йӹрӓлтен ядеш.

Кавалерист вӓреш ефрейторский нашивкан ладыра салтак 
келесӓ:

— Мане, бессрочный отпускыш.
Йӹрвӓш ваштыл колтат.
— Токына, карасвлӓм лоаш.
— Вӓтӹвлӓнӓ ультиматумым предъявляенӹ1т: токына ана 

ми гӹнь, оставкым получаенӓ. Седӹндон тевеш талашенӓ.
Лык гӹц тӓгӱн недовольный юк шакта:
— Анжен каеш, изиш талашалынна. Полковой совет по- 

пыш—полк хӓлӓ иквӓреш тӓрвӓнӓш! Тӹнӓм ти драгунвлӓ 
гӹц начкы вӓр веле кодеш ыльы.

— Ит ойхыры! Мӓнмӓнвлӓ толын носпеят—ытарат.
— Вӓкш пӱӓ чӱчӹлт кемьшӹ, ыражым калпакдон ат пи- 

тӹрӹ.
•— Воюеннӓ, ситӓ!
Когонок нӹцкемӹшӓлт кеӓ. Салтаквлӓ сартам чӱктӓт, 

сумкыштым начыт дӓ ужиныяш тӹнгӓлӹт.
— Сагана шӹцтӓ, камрадвлӓ! Шужендӓ сӓй?—консерв 

банкым кӹзӹдон пачаш тӹнгӓлешӓт, Пшигодский дон Раев- 
скийым кавалерист ядеш.

Раевский таум ӹштӓ. Пшигодский охотан согласая: тӹдь! 
кок кечӹ уже качте.

— Тенге гӹнь тӹнь, камрад, Россия гӹц толат? Ну, кы- 
це тӹштӹ? Попат, ӹлӓшӓт акли. Лачок вара?—Сглӓлшӹрӓк 
пехотинец ядеш.

— Кыдыжылан тӹштӹ лачокок шокшы—помещиквлӓлӓн, 
капиталиствлӓлӓн, дӓ цилӓлӓнок, кӱ царизм годым мӓ гань- 
навлӓ вӹлнӹ мыктен каштын. Нӹнӹм большевиквлӓ яжонок 
пӹзӹрӓл шӹшденӹт. Ну, а рабочийвлӓ дӓ хресӓньвлӓ воюят. 
Ӹшкеок пӓлет, нӹнӹн вӹкӹ цилӓ вецӹн пырат,—кышты 
ылмыжымат монден, Пшигодский келесӓ.

— А тидӹжӹ лачок вара, большевиквлӓ помещиквлӓ гӹц

1) К амрад—тӓнг, сослуж и вец .
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землям вуйта шыпшын нӓлӹнӹт дӓ хресӓньвлӓлӓн пайылен 
пуэнӹт?

— А кыце тӹнь шанет, тидӹтежьг советский власть верц 
хресӓнь воюяш кеӓ ылын?

— Лачок вара, большевиквлӓ пленныйвлӓм вуйта му- 
чыят?

— Ь1дрӓмӓш ямаквлӓ! Офицервлӓ тумаен лыктыныт. А 
большевиквлӓ доны пленныйвлӓ гӹц ӹштӹмӹ целый интер- 
национальный бригадывлӓ улы гишӓн тӓлӓндӓ шайыште- 
лыт?

— Махань-шон тӹштӹ изменниквлӓ гишӓн попенӹт... 
Мӓнмӓмӓт ть1веш ти обер изменниквлӓэш лӹмдӓ.

— Кыце тӓ шанедӓ, мӓлӓннӓӓт’ Венгриштӹ землям пуат?
— Пуат... кок метр келгӹцӓшӹм...
— Малын мӹнь ам получайы? Малын ӹне .мӹнь вою- 

енӓм?
— Иӹле тӹнь воинский уставым монден шуэнӓт! „Импе- 

ратор верц дӓ...“
— Ну императоржылан скипидарым уже шӹрен пуэнь’!т 

хоть!—сыкыр лаштыкшым пырылал, кавалерист веселӓн 
попалта.

Пшигодскийӓт качкын дӓ салтаквлӓ попымым довольнан 
колыштын. Консерв банка охырем кемӹкӹ Пшигодский 
усыжым ӹштӹлеш, кавалеристлӓн таум ӹштӓ дӓ иктӹн вӹ- 
кӓт анжалтеок ядеш;

— А малын тӓ, камрадвлӓ, оружидеок токыда кедӓ? Тек- 
ге лаштыкын-лаштыкын цилӓдӓм тӓмдӓм жандармвлӓ кычен 
пӹтӓрӓт. Икӓнӓштӹ таманяр эшелон тӓрвӓнен кешӓш, офи- 
цервлӓ гӹц паснаок. Тиштӹ ик камрад ти гишӓн уже по- 
пен. Тонына кӱм келеш ӹрзӓлмӹ годым, винтовка нигнамат 
дк ӓптӹртӹ. А то теве...

Раевский тӹдӹм шокшыжы гьщ олен шыпшылеш.
— Изиш оленрӓкӹн,—поляк йӹлмӹдон тӹдӹ пӹжгӓлтӓ.

Сотеммӹ годым лӱлмӹ юквлӓ нӹнӹм шижтӓрӓт. Тыргыж- 
ланен Ь1шке лоштышты нопен, цилӓн кӹньӹл кеӓт.

— Ма тидӹ?—Пшигодский Раевский гӹц ядеш.
Тӹдӹжӹ ынгылыдымла пулшыжым веле кыптырталеш.

Ик коклы минут эртӹмӹкӹ цилӓ пӓлӹ лиэш. Прикладвлӓ- 
дон пыдыртен шумы амасашкы икӓнӓштӹ таманяр салтак 
пӹзӹрген пырат, дӓ цилӓ вецӹшок сусу юквлӓ шакташ тӹн- 
гӓлӹт.

— А-а-а! Дӓ вет ниньт мӓнмӓнвлӓ—тридцать седьмой 
стрелковый гӹц!

Прӓжӓштӹжӹ тесакан кого артиллерист бас юкшыдон 
мӱгӹрӓлтӓрен колта:

31



— Камрадвлӓ, ранецвлӓдӓм нӓлдӓ! Йӹле! Пакыла кенӓ. 
Мӓ ти драгунишкывлӓм изиш цӹвештӓлӹнӓ. Изиш веле 
сагадаок эртен шӹнӓ ке, яра эче тиштӹ ылмыдам пӓлӹш- 
нӓ. Ну, ну, талашалда!

Городской площадьышты нӹнӹ айырлат. Пшигодский 
спутникшын кидӹм цаткыдын кормештӓ:

— Кӹзӹтеп! цевер! Иктӓ-малан тӹлӓт мӹнь керӓл лиӓм 
гӹнь, кышты ӹлӹмем пӓлет. Цевер кӹзӹтеш, пане Раев- 
ский.

Таманяр ашкылым эртен кемӹкӹжӹ, тӹдӹ шагялеш дӓ 
шӓлӓ ӹштӹмлӓ кидшӹм махаялеш.

Раевский тӹдӹлӓн вуйжым мыкик ӹштӓлтӓ...
Подвалыш пырымы пӓлӹмӹ вӓреш Раевский шагал кол- 

та. Тӹдӹ тыргыжлана. Луатик и перви тидӹм тишецӹн 
кым жандарм виден лыктыныт. Теве тиштӹ, ташкалты- 
шышты, Раймондым изи кидшӹ гӹц кыченӓт, Ядвига шал- 
ген. Нӹлӹмшӹ жандармжы тӹдӹн корныжым ӓрен шага- 
лын... Кӹзӹтшӹ нӹнӹ ма линӹт? Живойок ылыт вӓл? По- 
тикӓокыш—ӱлӹкӹ валаш дӓ амасашкы стучалаш смелость- 
шы ак ситӹ.

Дӓ теве амаса пачылтеш. Пидмӹ проста жакеткӓн ӹдӹр 
ташкалтыш мычкы пӹсӹн кузд; Амаса угӹц пачылтеш, 
Изи ӹрвезӹ вуй кайын колта.

— Сарра ӓки, канфетӹм кандет?
— Конечны, кандем, якшар вуем. Амасам чӱчок.
— Келесӓй, Раевская Ядвига тиштӓкен ӹлӓ?-—ладнан по- 

паш цацен, Раевский ядеш.
Ь1дӹр шагал колта.
— Раевская? Уке... Таманяр и перви тӹдӹ тиштӹ ӹлен. 

Кӹзӹтшӹ тиштӹ кем-ыргызы Михельсон ӹлӓ. Раевскийвлӓ-< 
жӹ Краковский переулкышты ӹлӓт.

— Тенге гӹнь, тӹдӹ ӹшкежӓт дӓ тӹдӹн эргӹжӓт живой 
ылыт?

— Ядвига Богдановна дон Раймонд? Конечны, живой- 
влӓ. Тӹньжӹ ма, шукердшен нӹнӹм ужтелат ма?

— Мане, шукердшен... Нӹнӹн тома номерӹштӹм тӹнь 
келесен ат кердт?

— Нӹнӹн докы кенет гӹнь, ӓлӹмӓ иквӓрешок ашкедӹнӓ. 
Ирок йӹдеок мӹнь Ядвига Богдановна докы пырем—тӹ- 
дӹндон ик мастерскойышток мӓ ровотаенӓ...

Раевский сагажы ял юкым колеш.
Тидӹ ӹдрӓмӓш вӹкӹ анжыдеок ашкедеш, тенге гӹнят, 

ӹдӹрӹн цудейӹмлӓ анжымыжым цакла. Тидӹ эдемвлӓм
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нкӓнӓ ужынок ӓшӹндӓрен, а ти ьгдӹржӹ, кыдым изи ӹрве- 
зӹ Сарра манын лӹмдӹш, йӓл гӹц утла ӓшӹндӓрӓлтӹн. 
Айыртемӹнок кого шим сӹнзӓвлӓжӹ, кыдывлӓ изи ӹфвезӹ- 
дон попалтымжы годым, тӧрок пышкыды анжалтышан лин 
колтевӹ. Тӹдӹ техеньок ӹрвезӹ агыл ылгецӹ (ӹдӹрлӓнжӹ, 
навернӹг, луатшӹм игьщ большы агыл) тӹ изи ӹрвезӹн 
ӓвӓжеш тидӹм шотлаш линежӹ.

Ӹдӹр келесӹмӹ гӹц шукыракым Ядвига дон эргӹжӹ ги- 
шӓн тӹдӹн пӓлӹмӹжӹ шоэш ылнежӹ, но привичкыш пы- 
рышы осторожностьшы тӹдӹм кычалеш. Кого лелӹжок 
аулш вӹлецӹн хоть кенвазын: тӹдӹ пӓлӓ ӹнде—нӹнӹ ӹлӓт, 
тенге гӹнят, лишӹлемп. .1 вӓш лимӓш гишӓн тыргыжланы- 
машыжы когоэмӹн. Ма.<ань вӓл тидӹн эргӹжӹ? Вет ӹрве- 
зӹлӓн кӹзӹт луаткӓндӓкш и. Тӹдӹ уже полный пӱэргӹ... 
Ядвигажы?

А ма, тӹдӹн вес марыжы улы гӹнь? Вет луатик и эртен 
кен! Цилӓ тидӹ кынамок ылын! Кьще сӧдӧй уп гӹц каран- 
гаш акли, тенгеок ти кужы ивлӓн лелӹцӹштӹмӓт пулш вӹ- 
лецӹн кедӓрӓш акли...

— Ну вот, мӓ толынат шонна!
Ӹдӹрӹн юкшы нӹжгӓн шакта.
Раевский эчеӓт икӓнӓ тӹдӹн вӹкӹ анжалеш. Луды жа- 

кетка цӹреӓн пидмӹ калпакшы простан чимӹ. Чыката нер, 
цевер ышмажын раскыды линижӹ.

Тамам цаклымыла чучын, ӹдӹр йӹрӓлтӓ.

— А, Саррочка! Сейчас лӓктӓм...
— Ядвига Богдановна, мӹнь ӹшкетем ам ыл, токыда 

хьша толын. Пуры кечӹ, Раймонд!
Изи лап комнатышты Раевскийын вуйжы изиш веле по- 

толыкыш ак тӹкнӹ. Лач ик окня тамахань-ӓнят сарай стеня 
докыла лӓктеш. Пьщкемӹш дӓ тор.

Пальтом чимӓштӹжӹ, Ядвига анжал колта.
Сигизмунд леле.м кешӹ кидшӹдон калпакшым кыдашеш 

дӓ олен келесӓ:
— Пуры кечӹ, Ядзя!
Ядвига кымдан пачын шумы сӹнзӓвлӓдон икманяр жеп анжа.
— Зигмунд!
Цӹтӹрӹшӹ кидвлӓжӹдон тӹдӹм элтӓлен, Ядвига мӓгӹ- 

рӓш тӹнгӓлеш, марыжым эчеӓт вуйта тидӹ гӹц айырен 
нӓлӹт.

— Малын мӓгӹрӓшӹжӹ, яратымем, малын? Теве эчеӓт 
мӓ иквӓреш ылына... Ак кел... Ядзя...—Раевский вӓтӹжӹм 
семӓлӓ.

Раймонд сӹнзӓжӹмӓт ак карангды, ӓтяжӹ вӹкӹ анжа. Ти- 
дӹ гишӓн самой кужы вадывлӓ мычкы ӓвӓжӹ когон я р а т ^
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шаныштын. Раймондын шамышты ӓтяжӹ пиш яжола чучын; 
мужественный, силан, честный дӓ справедливый.

Ь1рвезӹн шумӹштӹ, ӓтяжӹм яратымаш шам сага, тӹдӹм 
преследуйшы, кӹртнидон коваен катыргыш колтышывлӓ вӹ- 
кӹ сӹнзӓ мычанжат ужын кердтӹмӓш шам кушкын.

„Каторга" ма ылмым ӹрвезӹ пыток ынгылен кердте.
Тӹдӹ шӱмжӹдон веле чувствыен, тидӹ_ тама-ӓнят кӓньӹ- 

сӹр, нимат ӹштӓш литӹмӹ вӓр ылеш. Ӓвӓжӹ пиш мӹн- 
дӹрнӹшӹ, свет пӹтӹмӓштӹш страна гишӓн^—Сибирь гишӓн 
попен, тӹштӹжӹ тырхыдымы ӱштӹ, эртен кердтьшӹ шӹр- 
гӹвлӓ ӓль лымдон левед шӹндӹмӹ колышы ганьы нырвлӓ. 
Шӱдӹ километр йӹрвӓш ик живой йӓнгӓнӓт уке. Дӓ теве 
тӹштӹ, тӹ кӓньӹсӹр крайышты, кӹртнилен шӹндӹмӹ 
эдемвлӓ земля пындашты кугижӓлӓн золтым капаят. Нӹнӹм 
салтаквлӓ оролат. Тидӹжӹ самой каторга ылеш. Дӓ тӹштӹ 
тӹдӹн ӓтяжӹ.

Кӱн шанымашыжат лач иктӹ веле ылын—незервлӓлӓн 
дӓ тылыквлӓлӓн счастливый ӹлӹмӓшӹм ӹштӓш, ӓвӓжӹн ой- 
хан шаявлӓм тӹдӹ гишӓн колышт, маняр сӹнзӓвӹдӹм ӹр- 
везӹ йоктарен...

Карангден кердтӹмӹ пиш кого ойхыжы гишӓн, пыжгаялт 
кешӹ ӹрвезӹ курымжы гишӓн, марыжым соок яратымжы 
гишӓн дӓ тӹдӹм ти кужы ивлӓ мычкы цӓрнӹдеок вычымжы 
гишӓн эргӹжӹлӓн агыл гӹнь, кӱлӓн вара ӹне ӓвӓжӹ шайышт 
кердӹн?

Шӓвен шоктыдымы цилӓ нежностьшым ӓвӓ эргьшӹ вӹ- 
кӹ ваштен.

Ӹрвезӹ тӹдӹ эдемӹн ясыланымашым дӓ ойхым шӱм 
вашт шижшӹ кушкын. Ӓвӓжӹлӓн лач ик тидӹ веле сусу- 
жат ылын, дӓ тӹдӹ лач тидӹндон веле ӹлен. Ивлӓ эрте- 
нӹт. Ырвезӹ силан млоец лин шагалын. Шӹренок, тидӹн 
вӹкӹ анжен, ӓвӓжӹ ӹшкӹмжӹн ӹрвезӹ годшыжым, Сигиз- 
мунд, техеньок ӹрвезӹ дӓ цевер, тидӹн докы ужаш тол- 
мым ӓшӹндӓрен. Кыцелӓ тидӹм ӹлӹмӓшӹжӹ мыскылен.

Сек яжо ивлӓжӹ тӓнг гӹц пасна ӹлен колтымы ылыныт, 
тагышты тӹдӹн ясыланымыжы цӓш йӹде ӓшӹш вазын... Дӓ 
теве тӹдӹ толын, ӓтя дӓ марыжы. Сӧдӧй, пингӹдӹ анжал- 
тышан. Лепкӓштӹжӹ, сабльыдон роал колтымы пӧрем 
ганьы, келгӹ кок пӹрӹнзӹк...

Ӓтяжӹ тӹдӹ гӹц кӱкшӹ. Тӹдӹ силан. Тидӹжӹм Раймонд 
цулш гӹц элтӓлӹшӹ тӹдӹн кидвлӓжӹ гӹцок шижеш.

Ӓтиэм, яратымем!—тӹдӹ олен пӹжгӓлтӓ.

?

Сарра цилӓ тидӹм анжен шалген. Тиштӹ ылмыжы тӹдӹ- 
лӓн яжо агылла чучын..„Теве тидӹ маханьы ылын, Раймон-
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дын таинственный ӓтяжӹ!.. А мӹнь вет тидӹм цакленӓм 
ганьок ыльы“ тӓнгвлӓжӹ верц сусу лин, тӹдӹ тумая.

— Ядвига Богдановна, мӹнь кыргыжам, а тӹнь кодат. 
Ясы лин колтенӓт манын тӹнь гишӓнет мӹнь келесем,— 
тӹдӹ олен пелештӓ.

Ядвига шамышкы ныра.
— Ах, лачок вет, мастерской... Вычалал, Саррочка! Мӹ- 

лӓм кодаш акли^—тагачы вет Шпильман мӓлӓннӓ когылянна 
Могельницкийвлӓ докы кеӓш шӱден. Мӹньӹ шӹм ми гӹнь, 
тӹдӹ поктен лыктеш...—Тӹдӹ марыжы докыла сӓрнӓл ша- 
галеш дӓ нӹжгӓлтӓ.—Ит йӓтлӹ веле, Зигмунд, мӹнь ке- 
шӓшлык ылам. Мӹлӓм ӹшлӓнемок висӓлтен анжаш дӓ шер- 
гӓкӓн заказым сдаяш келеш. Мӹнь ирӹрӓк толаш цацен 
анжем. Ну... Раймонд цилӓ тӹлӓт шайышт пуа... Госпыди! 
Тӹнь толметшӹ неушты лачок ылеш?

Порогышты тӹдӹ эче икӓнӓ марыжым элтӓлӓ дӓ амасам 
чӱчӹн шӹндӓ.

— Ти ӹдӹр—тӓмдӓн тӓнгдӓ?—Сигизмунд эргӹжӹм тала- 
шен ядеш.

— Мане, ӓти.
— Нӹнӹм поктен шо дӓ ӓвӓтлӓн келесӹ: мйнь толмем 

гишӓн нӹнӹ иктӹлӓнӓт ӹнжӹштӹ понеп.
Рай.чонд ынгыла дӓ кӹдеж гӹц пӹсӹн лӓктӹн кеӓ.
Тӹдӹ мӹнгеш толмашешӹжӹ сӧдӧй вуйжым кидшӹдон 

тӹкӹлен, ӓтяжӹ стӧл сага тамам тумаен шӹнзен. Тӹдӹ эр- 
гӹжӹ вӹкӹ анжалеш дӓ суровый нежностьдон йӹрӓлтӓ. 
Раймонд тӹдӹн анзылны юкымат ак лык шалга.

— Тӓмдӓн, наверны, качмыда шоэш?—остаткажым тӹдӹ 
олен ядеш.

— Шоэш, толькы тӹнь „тӓ“ манын мӹлӓм ит попы.
Эчеӓт тыр лин колта. Нӹнӹ икӓнӓ-иктӹштӹ вӹкӹ анжат.

Эргӹжӹ ӓтяжӹ гишӓн шукым пӓлен, ӓтяжӹ эргӹжӹ гишӓн 
нимат ак пӓлӹ. Ти пӓлӹдӹмӓш Сигизмундым тыргыжлан- 
дарен. Мадон ти млоец ӹлен дӓ махань корныдон кеӓш 
шана? Нинӹн лоштыш отношени кыды статян лиэш? Тидӹн 
тӓнгжӹ дӓ соратникшӹ тӹдӹ лиэш, ӓль пеле йӓлӹн, ӧрдӹж 
эдем ганьы лиэш, кыды гӹц, пашкуды-обывательвлӓ гӹц 
шӹлмӹлӓок, шӹлӓш попаза? Молнамшылажок, Раевский 
лӱдӹш векӹлӓ лицӓн лиэш.

— Шӹц, эргӹ, кыце ӹлендӓ, шайышт пу...
Шеклӓнӹшӹ анжалтышдон йӹрӓлтен, Раймонд стӧл лош-

кы шӹнзеш. Ӓтяжӹ тӹдӹн цевер, ӹдрӓмӓшӹн гань нежный 
лицӓшкӹжӹ анжа. Тӹдӹ эргӹжӹн лицӓштӹ! мужествым 
кӹ^ӓлеш дӓ симсӹ сӹнзӓвлӓштӹжӹ веле ик выртеш тамам- 
ӓнят шӱмеш пижшӹм моэш.

— Кышец тӹнгӓлмӹлӓ, ӓти?
— Тӹнь тыменят?
— Агым, городской школым нӹтӓренӓм гӹшь, кым и
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шоэш. Пакылажы тымень шӹм кердт—оксана уке ыльы! 
Ӓвӓм колтынежӹ ыльы дӓ мӹнь согласаен шӹм кердт, сут- 
кашты коклы цӓш тӹдӹлӓн ыргыктымем ӹш шо. Дӓ Бв- 
ранкевичын сахарный заводышты ровотаяш тӹнгӓльӹм...

Комнатышты тыр. Цӓшӹн икладын цотке кашмы юк ве- 
ле шакта.

— Тагачыжы мӹнь гишӓнем заводышкы кетелат?
— Агыл... Мӹнь уже таманяр тӹлзӹ тӹштӹ ам рово- 

тайы.
— Малын?
Раймонд тыргыжланен тӓрвӓнӓл кеӓ.
— Мӹньӹм завод гӹц поктен лыктыныт.
— Ма гишӓн?
Раймондын сӹнзӓвлӓжӹ пӹзӹргӓл кеӓт.
— Нӹнӹ мӹлӓм свидетельствым пуэнӹт, вуйта мӹнь склад- 

влӓм кравымашты ылмы гишӓн лыктын колтымы ылам...
Ӓтяжӹн сӹнзӓхалвлӓжӹ аварген кемӹм ужын, Раймонд 

цӓрнен колта.
— Но тидӹ лачок агыл, ӓти! Тидӹ нодлый алталымаш. 

Мӓ куд тӹлзӹ ровотаймына тӓреш тӱлӓш веле тергеннӓ. Ра- 
бочийвлӓ Баранкевич докы депутатвлӓм айыревӹ, молодежь 
мӹньӹм колтыш. Баранкевич пивлӓ вӹкӹ саслымлаок вӹ- 
кӹнӓ саслыш дӓ поктен лыкты. Контора анзылны мӓнмӓм 
народ вычен шалген. Кыце хоза мӓнмӓм принимаен, мӓ 
шайышт пушна. Ну, тӹмӹкӹжӹ тӹнгӓлӓлтӹ. Немецкий ох- 
рана мӓнмӓм поктылаш тӹнгӓлмӹкӹ, мӓ тӹдӹм разоружаен 
шушна дӓ пулеметыштым отимайышна. Спискы мычкы ра- 
бочийвлӓлӓн жалованьем тӱлӓш кассирӹм заставышна. Кас- 
сышты окса ӹш ситӓт, кладовщиклӓн складым пачаш шӱ- 
дӹшнӓ дӓ, кӱлӓн окса ситӹде, окса вӓреш кым мешӓк рӓдӹ 
сакырым пуаш шӱдӹшнӓ. Нимахань кравымашат ылте! Мӓ 
тошты салтаквлӓдон немецкий драгунвлӓ гӹц ӧлицӓм за- 
щищаеннӓ. Баранкевич нӹнӹм хала гӹц телефондон шӱден 
поспеен. Цилӓ лентӓвлӓнӓм лӱл пӹтӓрӹмӹкӹ, мӓ шӓпнен кеш- 
нӓ. Тенге гӹнят, Ҥулемет немецвлӓн кидь1ш ӹш попазы, мӓ 
тӹдӹм ӹнян вӓреш таеннӓ...

Раймонд тырла. Ӓтяжӹ, тамам тумаен, сӧдӧй усыжым 
цӹвештӹлеш дӓ йӹрӓ.

— Варажы ма лиӓлтӹн?
Вара немецвлӓ цилӓ гьщок сакырым мӹнгеш поген нӓлӹ- 

нӹт. Шукым арестуенӹт, молывлӓжӹм Баранкевич окса 
тӱлӹдеок поктен колтен. Мӹлӓнем дӓ молыланат, кӱ деле- 
гациштӹ ылын, завод хоза волчий билетвлӓм пуэн. Мӹнь- 
жӹ, ӓти, ик кӹрвенгӓ сакырымат нӓлтелам. Баранкевичшӹ 
мӹлӓм шӱдӹ кӓндӓкшлу маркым тӱлӹде. Тидӹ тӹрӹс пел и 
ровотаймы пӓшӓ тӓр...

— Яра, эргӹ. Тӹнь мӹньӹм кыце-гӹнят ӹшкӹмедӹн пу-
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леметчиквлӓэтдон вӓш ӹштӹ. А ӹндежӹ, икта-ма качкаш 
улы гӹнь—давай качкылдалына.

— Ит йӓтлӹ веле, ӓти, селедка гьщ пасна нимат уке...

III ГЛАВА
Паркын чугунный кого капкажы чӱчӹлте—тӹшкӹ иктӹ 

паштек весӹ экипажвлӓ пыренӹт... Могельницкийвлӓн цолт 
сотемдӓрен шӹндӹмӹ палац подъезд доны цӓрнӹдеок мӹн- 
геш-анеш кашмаш—приглашаймы эдемвлӓ толынок миэнӹт. 
Вестибюльышты нӹнӹн вӹлец выргемӹштӹм лакейвлӓ кы- 
дашыныт.

Гостинныйыш пырымашты толшывлӓм Стефания дон 
Владислав встречаят. Кидвлӓдон пулшвлӓжӹм цӓрӓмок ко- 
ден, бальный шим платье Стефанин таза кӓпшӹм чыкатан 
левед шӹнден. Тӹдӹн лицӓжӹ сусуэш тӓрвӓнен шӹнзӹн. 
Тӹдӹ хынавлӓм пиш сусун дӓ пиш пурын встречаен, седӹн- 
донат графын пиш яжо томажы дӓ кого общество анЗыл- 
ны пӹтӓри андак шеклӓнен колтышы изирӓк шляхтичвлӓ 
смеларак линӹт.

Тыргыжланымашеш дӓ настоящий аристократеш ӹшкӹм- 
жӹм кайзыкташ цацымашеш Владислав якшарген ижӹ 
шӹнзӹн; политический соображенидон тишкӹ ӱжмӹ тыгы- 
ды эдемвлӓлӓн Могельницкий граф ылмыжым тӹдь! пыток 
пӓлдӹртӓш путаен. Мелкопоместный дворянвлӓдон здоро- 
ваймыжы годым, тӹдӹ кок парняжым пелек-турек виктӓл- 
тен, кого помешиквлӓжӹдон ик-кок шамакым попалтен. 
Замойский князь семняжӹдон толмыкы веле, тӹдӹ нӹнӹн 
ваштареш кыргыж лӓктеш.

Кого зал гӹ'ц музыкым ынгарымы юквлӓ шактат.''
— Теве Баранкевич панат вӓтӹжьшон! — Владислав Сте- 

фанилӓн пӹжгӓлтӓ.
Нӹнӹн докы кужы дӓ кӹжгӹ эдем толеш; тӹдӹн сага— 

вӓтӹжӹ, пиш когон тоша ӹдрӓмӓш. Крахмальный ворот- 
ник гач панын таза ш^^жӹ мыньырген лӓктӹн. Рӓкӹн ганьы, 
вӹкӹ лӓктӹн шӹцшӹ сӹнзӓвлӓжӹ Стефания вӹлӓн шагал 
колтат.

— 0-о<-о! Вельможный пани тагачы пншок цевер! Иктӓ 
лу и нӓрӹ ьфвезӹрӓк ылам ылгецӹ... хе... хымм... да!—ӓрӓ- 
кӓэш ӹрдӓнг шӹцшӹ кого юкшыдон тӹдӹ ваштыл колта.

Тӹдӹн вӓтӹжӹ, пани Анеля, сылыкын йӹрӓлтӓ. Сакыр за- 
вод хозан жилеткӓ полдышвлӓжӹ, кого мӹшкӹр чӹмен 
шӹндӹмӓшеш, тырхен кердтӹмлӓ дӓ теве-теве кӹрӹн вац- 
мыла Владиславлан чучыныт.

Баранкевичвлӓ гостиныйы^н эртӓт. Немецкий офицер- 
влӓдон автомобиль толмы гишӓн лакей Стефанилӓн келесӓ. 
Владислав Стефания вӹкӹ когон тӹшлӹмлӓ анжалеш.
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— Тьшь, Стефа, мондыделат, Эдвард немецвлӓм сӹнзӓ 
гӹцӓт колташ ӹш шӱдӹ. Нӹнӹм изи гостиныйыш пырташ 
келеш. Немецкий йӹлмӹдон попышы ӹдрӓмӓшвлӓм по- 
гаш, а главныйжы ӓрӓкӓм ӹжӓлӓяш ак кел,—тӹдӹ талашен 
попалта.

— Пӓлем... Теве уже толыт. Мӹнь нӹнӹм встре- 
чаем, а тӹнь кушкӹ ке.дӓ толмышты гишӓн Эдвардым пре- 
дупреждайы. Дӓ мӹлӓм палшаш Людвига толжы. Цилӓн 
уже тӹдӹ гишӓн ядыштыт...

Владислав кен колта. Стефания немецвлӓм утлаок когон 
рӹжлӹ йӹрӓлтӹшдон встречая. Зонненбург сага, шонгок 
агыл эче, халаштыш гарнизонын начальник ашкедӹн. Нӹ- 
нӹн паштек кым офицер, нӹнӹн лошты—Шмультке. Зон- 
ненбург нӹнӹм Стефания докы нӓлӹн миӓ.

Полковник пышкыды усыжым тӹдӹн кидшӹ тервен тӹк- 
нӹктӓлеш.

— Любезный приглашенидӓ гишӓн, графиня, чоте когон 
сусу ылам, дӓ немецкий армиштӹш ик офицерӹн вӓтӹжӹм 
ужаш мӹлӓнем утлаок приятны,—тӹдӹ попалта.

— Мӓ лоштына, господин полковник, тӓлӓндӓ скучна ак 
ли манын мӹнь ӹнянем.

— О, мам вара попымла, мам попымла! — полковник ке- 
лесӓ.

Офицервлӓдон ӓрен шӹндӹмӹ Стефания залышкы ашке- 
деш.

Зонненбург Шмульткем шагалталеш.
— Господин лейтенант, усадьба йӹр караулым шагалташ 

шӱденӓт?
— Так точны, господин майор!

Эдвардын кабинетӹштӹ таманяр эдем шӹнзенӹт. Тиштӓ- 
кен ылыныт: тенгечӹ веле Варшава гӹц толшы Эдвард, 
отец Иероним, князь Замойский, Баранкевич, викарный 
епископ Бенедикт дӓ эче штатский выргемӓн кым ӹрвезӹ 
эдем.

Людвиган кӹдежӹш пырым амаса анзылны Юзеф шӹн- 
зен.

Лакей видӹмдон шонгы князь Могельницкий толмыкы 
Юзеф амасам почтительны пачеш дӓ лакейӹн нер анзылнок 
мӹнгеш чӱчӹн шӹндӓ.

— Кен кердӓт, керӓл лиӓт гӹнь, мӹнь шӱдем.
Эргӹжӹ пулшыжым веле ынгылдымла кыптырталеш дӓ

ташкалтыш мычкы вала.
— А кыштакен тӹ бродяга—Мечислав? Тӹнь тӹдӹн паш- 

тек анжал, Адам. Вот вет эче махань наказани!..
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Адам шагалалеш дӓ ӓтяжӹм сылыкын анжалеш.
— Тенгечшӹ вады годшен, Францискам шимӹжӹ паш- 

тек, мӹнь тӹдӹм ужтелам. Салтаквлӓ докы фольваркыш 
кен маныт.

Ӓтяжӹ пырымыкы, Эдвард кӹньӹл шагалеш.
— Ну, ӹнде пилӓн погыненнӓ, лишӓшлык. Нӹнӹ ӱлнӹ ве- 

селӓймӹштӹ годым, мӓ кыды-тидӹ гишӓн попалтен пос- 
пеенӓ. Знакомый ли, ӓти,—Казимир Могельнипкий пырен. 
шагалмашеш вӓрӹштӹ гьщ кӹньӹл шагалшы ӹрвезӹэдем- 
влӓлӓн Эдвард попалта.

— Капитан Врона,— ош лицӓн, нолтышы сӹнзӓн ик эдем 
нӹнӹн логӹп ӹшкежӹ гишӓн келесӓ.

— Лейтенант Варнери,—весӹ, тӧр кӓпӓн, кловой сӹнз 
попалта.

—• Поручик Заремба,—кымшы, мытыкын тӹредмӹ усан, 
тореш пулшан эдем кӹжгӹ юкшыдон мӱнгӓлтӓ.

Кӹдежӹш Владислав талашен пыра.
— Эдвард, немецвлӓ толыныт — полковник дӓ таманяры 

офицер... Людвига ӱлӹкӹ валыш, колат, музыкым шактат? 
Мам шӱденӓт, цилӓ ӹштӹмӹ. Мӹлӓм тишӓкен кодаш лиэш?

— Акли. Хынавлӓм анжаш ӱлӹкӹ ке. Пел пӓшӹштӹ то- 
лат,—Эдвард кукшын келесӓ.

Владислав шӹдешкен колта, но военныйвлӓлӓ сӓрнӓл кеӓ 
дӓ лӓктеш. Тагачы тидӹ подпоручикыш „производьмы" дӓ 
Эдвард формируймы польский легионышты взводный ко- 
мандиреш назначымы ылын.

— Тенге ӹнде, панство разрешая гӹнь, мӹнь тӹнгӓлӓм—• 
пилӓн вӓрӓн-вӓрӹш шӹцмӹкӹштӹ Эдвард пелештӓ.

Ӱлӹцӹн музык юк шакта.
— Весиргодым мӓ выступаяш решеннӓ. Веремӓм большы 

шывшаш акли. Австриецвлӓ, пилӓ кӹшкен, токышты шӹ- 
лӹт. Тагачы мӓлӓннӓ фермаништӹ революпи лимӹ гишӓн 
пӓлӹ ли. Мӓнмӓн положенинӓ нигнамат ылтымыла лелӹ. 
Мӹнгешлӓ кешӹ немецвлӓм партизанский отрядвлӓ поктат. 
Шукеш агыл, нӹнӹ тишкӹ толын шот. Пан Зайончковский 
попа, нӹшӹн доны солавлӓштӹ уже тӹнгӓлӓлтеш... Тӓ пӓле- 
дӓ, шӹмшӹ ноябрӹн Люблинышты пепеэсовец Дашинский 
вуйлалтыман польский правительство организуялтын.

Баранкевич, когон тыргыжланен, кидшӹм шалалтен колта.
— Тидӹ когонок лӱдӹш агыл,—тӹдӹм Эдвард ладнанг- 

дара. Лачок хоть, Дашинский ӹшке декларапиштӹжӹ все- 
общий, прямой, тайный дӓ равный избирательный правам, 
кӓндӓкш цӓшӓн пӓшӓ кечӹм дӓ хресӓньвлӓлӓн даже землям 
обещаен,—мыскылымла Эдвард пакыла попа.—Тенге гӹнят, 
цилӓ тидӹ тагачы кечеш керӓл декораци веле ылеш. Силам 
цымырен шоктымыкына, цилӓ тидӹм йӧрӓл шуаш мӓлӓннӓ 
такешӓт агыл. Кӹзӹтшӹ, Дашинскийӹн деклараци велдӹк, 
мужиквлӓ ӹшкеок именьявлӓм перегӓт, кыпе ӹне—вет на-
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родный . ( стояни. Иктӹ важны; вооруженный сила мӓ ки- 
дӹштӹн лижӹ. Мӓнмӓн кӹзӹт шӱдӹ нӓрӹ эдемнӓ. Халак 
нӓлӓш 'П.док ситӓ. Халаштыш австрийский гарнизон шылен 
пӹтен. Прамойрак силажы—немецкий драгунвлӓн эскадрон... 
Но немедвлӓжӹдон мӓ попен шоктенӓ. Вет нӹнӹн ӹшкӹ- 
мӹштӹпӓт скоры ик салтакыштат тишӓк ак кодт.

— Кышец тӹнь тӹ шудӹ эдемжӹм нӓлӹнӓт?—мощы гань 
кошкен шӹцшӹ тьотя—епископ интересуен колта.

Кӹзӹт якте со тӹдӹ немецвлӓ палшымлан ӹнянен, ӹнде- 
жӹ пӓлӹнежӹ: отец Иероним шукы тӹдӹлӓн попымы ти 
затея манярак реальный ылеш.

— Тидӹ—австрийский армиштӹш расформируймы поль- 
ский легионын частьшы дӓ местный польский военный 
организацин членвлӓ. Ну, варажы—яжорак семнявлӓштӹш 
молодежь... Халам нӓлмӹкӹнӓ вес кечешок мӓнмӓн кым 
пай большы лиэш... Керӓл лиэш гӹнь, пан Дашинский ӹш- 
ке организуймы народный милицижӹм колташ сӧрӓ.

— Хе... хымм... да1—Баранкевич крозымла кахралта.—Ци- 
лӓ ти социалиствлӓм дӓ молы мазуриквлӓм сӹнзӓ мычане- 
мӓт мӹнь ужын ам кердт!.. „Народный милици"! Тумаен 
лыктыныт вет! Мӹлӓмжӹ гӹнь „жандарм“ шамак большы- 
рак шӱмешем пижеш.

— Тау пуры шамакетлӓн,—йӹрӓлтӹм шотеш лицӓжӹм 
кыптыртал, Ӹ1шке лыкшы гӹц капитан Врона пелештӓ.

Врона йӹрӓ, колышы эдем пӱжӹм кайзыкта машанет— 
тӹнӓрӹшкӹ тӹдӹн лицӓжӹ дӓ нӹргӓ сӹнзӓвлӓжӹ тӓрвӓнӹ- 
дӹмӹ ылыт. Переворот паштек Врона жандармвлӓн шефеш 
шагалшашлык ылын.

— Кӱ вара городской головажы лиэш?—епископ ядеш.
Эдвард снисхӧдительны йӹрӓлтӓ.
— Власть мӓ кидӹштӹнӓ, округын штаб кидӹштӹ лиэш. 

Магистратыштыжы адвокат Сладкевич постол марионеткы- 
влӓ шӹнзӓш тӹнгӓлӹт... Ик кым ӓрняштӹ мӓ иктӓ ть1же- 
мӓк-пелӓк ӓль кок тӹжем салтакым погенӓ. Тидӹжӹ уже 
изи арми лиэш.

Епископ пышкыдын тӹдӹм лоэштӓрен шуа;
— Тӹнь тумает, тидӹ ситӓ лиэш?
Капитан Врона Варнерилӓн олен пӹжгӓлтӓ:
— Тн коштымы кучы тенгеок ороды агыл лишӓшлык...
Зайончковский тьотя пӧкенжӹ гӹц трӱк кӹньӹл шага-

леш.
— Мӹнь шанымаштем, его преосвященство кӹзӹтшӹ 

момент пиш когон серьезный ылмым ак ынгылы. Тӓ, ха- 
лашты ӹлӹшӹвлӓ, кыштакен соок махань-гӹнят войскы 
шалга, кого лӱдӹшӹм ада чувствыйы гӹнь, мӓлӓннӓжӹ, 
мӓнмӓн именьявлӓштӹнӓ, йыдвлӓмӓт амалыдеок эртӓрӹмлӓ! 
Йӹрвӓш вет мужиквлӓ. Лу украинец лоэш—ик поляк... Тӹ
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хлоиецвлӓ омынешӹштӓт ужыт, кыцелӓ нӹнӹлӓн партизан- 
влӓдон иктӹш ушнымла...

— Тӧррӓкшӹ, кыцелӓ мӓнмӓн землянӓм шыпшын нӓлмӹ- 
лӓ,—Замойский приваялеш,—национальный вопрос тиштӹ 
придача веле ылеш.

— Земля—хресӓньвлӓлӓн, заводвлӓ^—рабочийвлӓлӓн, пан- 
влӓм—стеня сага, а ксендзвлӓжӹм—керем онгыш.—Нӹнӹн 
тенгелӓ, лиӓш келеш?—Врона ладнан попалта.

— Ӧрдӹж шаявлӓшкь! карангаш ак кел, панвлӓ!—Эдвард 
нӹнӹм цӓрӓ.—Теыгелӓ гьшь, весиргодым мӓ городской ко- 
мендатурым, управым дӓ вокзалым закимаенӓ. Военный по- 
ложеним дӓ доброволецвлӓм погаш объявляенӓ. А вара ан- 
жалына, дела кыды статян сӓрнӓл кеӓ.

Епископ мыскылымла йӹрӓлтӓ.
— Мӹнь лоэштӓрӹмем гишӓн пан граф ӹнжӹ йӓтлӹ ве- 

ле! Но мӹнь КЫДЫ-ТИДӸ1 вопросым раскыдемдӓлнем,—тӹдӹ 
олен попалта дӓ крисӹн гань сӹнзӓвлӓжӹм Эдвард вӹкьг 
целен шӹндӓ.—Положени пиш когон серьезный ылмым 
мӹнь шотыш ам нӓл манын, пан Зайончковский токо веле 
попыш...—Йойланен келесӹмӹ шамаквлӓштӹжӹ чГлдӹ агыл 
яд ылын.---Но мӹшь тумаем, тидӹндон мӹнь агыл сулыкым 
ӹштем. Кымлы вӹц и ти крайышты йымылан мӹшь служем, дӓ 
вещӓвлӓн истинный положеним пӓлӓш мӹлӓм жеп шон. Мӹнь 
воин ам ыл, а йымын шамаквлӓм шӓрӹшӹ смиренный про- 
поведник веле ылам. Дӓ мӹлӓнем отец Иеронимдон когы- 
лянна ти совещаништӹ шӹнзӓш керӓлжӓт уке. Но церкӹн 
служительвлӓӓт военный совещанивлӓштӹ южнам участву- 
енӹт, походышты лин кердшӹ Лӱдӹшвлӓ гӹц тыргыж вое- 
водывлӓм предупреждаяш манын ньшӹ тенге ӹштенӹт... Тӓ 
цилӓнок католиквлӓ ылыда. Мӹнь тӓмдӓн пастырьдӓ ыла- 
мат, ӹшкӹмемӹн шанымем тӓлӓндӓ келесӹ1шӓшлык ылам.— 
Епископ попаш цӓрнӓлеш.—Идӓ монды, панвлӓ, мӓ вет 
русско-австрийский границӓ тӹрӹштӹ ӹленӓ. Кӹзӹт ти 
границӓ ӹштӹн шумы. Российь1штӹ ылшы украинецвлӓ ре- 
волюцим уже пӓлӓт. Кыце нӹнГ.1 ӹшкӹмӹштӹн помещик- 
влӓм йылатенӹт, тӓ пӓледӓ? Немецвлӓн оккупаци веремӓэш 
нӹнӹм пӹзӹртен шуэн. Тиштӹ, Галициштӹ Гялӹшӹ вес 
украинецвлӓжӹ, австрийский император йымын милостьдон 
властвуенӓт дӓ порядкам кычышы тӹдӹн армижӹ ылынат 
веле, тидӹм ӹштӹделыт... Б1ндежӹ императоржат, армижӓт 
уке. Лу пайышты ӹндекш пайжы украинецвлӓ ӹлӹмӓн кра- 
йышты тӓ властьым ӹшке кидӹшкӹдӓ нӓлӓш йӓмдӹлӓлтӹ- 
дӓ. Пан Эдвард граф Потоцкийын дӓ князь Радзивиллын 
сирмӓшӹштӹм мӹлӓм лыды. Нӹнӹн поместьештӹ дӓ завод- 
влӓштӹ Волыния дӓ Подолия кымдыкеш ылыт. Нӹнӓт 
ӹшкӹмӹштӹн отрядӹштӹш погат дӓ властьым нӓлӓш йӓм- 
дӹлӓлтӹт. Нӹнӹ тӓмдӓн палшыкдам вычат... Тидӹ ма вара
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техеньӹ, панвлӓ? Тидӹ теве ма ылеш; польский государст- 
во, шачмешкӹжӓт эче, Украиныдон дӓ Белоруссидон вой- 
нам тӹнгӓлмӹ гишӓн тумая. Вет тӓлӓндӓ цилӓ населенидон 
тӹштӹ кредӓлӓш попаза, а тӹ населенижӹ тӓмдӓм инозем- 
ный захватчиквлӓэш, помещиквлӓэш шотла дӓ тӓ ваштареш- 
тӓ шагалеш... Ь1нде шаналтыда, кыцелӓ ти изи государст- 
во тёхень делашкьт, манаш лиэш, аваитюрышкы нима шек- 
лӓнӹдеок пижӹн кердеш? Ь1шке донна, Польшышты, мос- 
кальвлӓ дӓ холопвлӓ ваштареш ӹшке отчизным защищаяш 
национальный большинством имеенӓ гӹнь, то кыцелӓи тӓ 
украинецвлӓм дӓ белоруссвлӓм украинецвлӓ дӓ белоруссвлӓ 
ваштареш польский помещиквлӓ верц шагалтедӓ? Иы.мат 
ужеш, мӹньӹн шанымашем—католический церкӹ цилӓ мир 
вӹлнӹ сӹнген шоктыжы! Тенге гӹнят, панвлӓ, мӓ тетявлӓ 
ана ыл. Немецвлӓлӓн Украиныы оккупируяш кымшӱдӹ кок- 
лы тӹжем салтак керӓл лимӹм мӓ пӓлӹшӓшлык ылына! А 
тӓжӹ тӹлзӹштӹ веле кок тӹжемӹм моаш сӧредӓ... _Мӹнь 
шанымемдон, панвлӓ, Потоцкийвлӓн, Радзивиллвлӓн, Сангуш- 
ковлӓн дӓ эче вес вӹц-кут магнатвлӓн интересӹштӹм мӓ- 
лӓннӓ жертваяш келеш дӓ польский королевствым ӹшке 
донна, кышты опора улы, цаткыдемдӓш келеш...

Князь Замойский, кыдын лӹмжӹм магнатвлӓ лошты епис- 
коп йориок келесӹде, тӹрвӹжӹм шӹдӹн пырыл шӹндӓ.

— Хе... хымм... да!..—мышкындыдон ӹшкӹмжӹм пылвуй 
гӹц севӓл колтен, Баранкевич кичкӹжӓл кахралта, (тӹдӹ 
пиш когон шӹдешкен шӹнзӹн). Баранкевич когон кахрым- 
жыдон сагажы попышы эдемвлӓм соок лӱдӹктен, кахы- 
ралтымжым еоок тӹдӹ „да!“ .манын кашартен.—Ит йӓтлӹ 
веле, ваше преосвященство! Тенге гӹнь, тӹнь мӹлӓм за- 
водем шуэн колташ дӓ Варшавыш шӹлӓш советӓет? Дӓ 
тидӹм мӓлӓннӓ, тиштӹ шӹнзӹшӹвлӓлӓн цилӓлӓннӓ ӹштӹм- 
лӓ? Мӓнмӓн именьявлӓнӓм, товранам шуэн кодаш, Варша- 
вышкы кӹцӹзӹлӓ миӓш дӓ тӹштӹ Польский королевством 
„цаткыдемдӓш?“ Тау! Но мӓ вес статян шаненӓ! Мӓ остат- 
ка шӱлӹшнӓ якте жредӓлӓш тумаенӓ... Ӹшкӹмнӓн цилӓ сос- 
тоянинӓм арен шӹцшӹ луды вольыквлӓлӓн добровольны 
пуаш! Кӱэш вара тӹнӓм мӓнмӓжӹм тӓ шотледӓ?

Епископ йӹрнӹмӹлӓ тӹрвӹвлӓжӹм пӹзӹрӓл шӹндӓ.
, — Пан Баранкевич йӹрвӓш лиӓлтшӹ событивлӓшкӹ ӹш- 
кӹмжӹн завод трува мычаш гӹц анжа, кышецӹн йӹрвӓш 
вӹц уштыш нӓрӹш веле каеш, а Полыпын национальный 
интересвлӓ тӹдӹлӓн керӓл агылеп.

— Но великий Польша тангыж гӹц тангыж якте шӓрлен 
шомым каждый шляхтичок ак шаны ма?—Заремба сӹгӹрӓл 
колта.

Епископ тӹдӹн векӹлӓ даже акат анжал.
—• Примерет худа, господин поручик. Тӹжем шӹмшӱдӹ
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шӹмлу кокшы и годшы великий Польша, кынам тӹдӹ Ук- 
раинын частьшым, Литвам дӓ Белоруссим кидӹштӹжӹ кы- 
чен, (шамакеш, Полыиын границӓжӹ тӹнӓмӓт Черный тан- 
гын< гӹц мӹндӹрнӹ ылын) седӹндон ямын, что каждый уезд 
тӹнӓм ӹшке гишӓнжӹ веле шаиен, каждый воевода хоть 
ма дӓ большырак землям хватен нӓлӓш цацен, тӹдӹм ӹшке 
владенишкӹжӹ пӹчкӹн пырташ путаен, икмагнатат государ- 
ство гишӓн шаныде, лач ик ӹшке интересӹжӹ гишӓнвеле 
шанен... Кӹзӹтӓт тӓ тамам тӹ статянымок угӹц тӹнгӓ- 
лӓш шанедӓ,—Зарембалан епископ уштӹш келесӓ.

— Странны, но немецвлӓ Украиным нӓлмӹ! годым, его 
преосвященство тидӹн ваштареш ылте,—князь Замойский 
шӹдьш роал пуа.

— Тӹдӹ реальный сила ылын... Кьшӹт империвлӓ урыт, 
коронывлӓ вилӹт... Россия тыл лошты. Дӓ мӓлӓннӓ, ӹшкӹм- 
нӓм ӹненӓ ямды гӹнь, осторожныйрак лиӓш келеш. Мӹнь 
ӹшкежь‘1 опора улы вӓреш укрепляялтмӹ верц ылам! Мӹнь 
осторожность верц ылам! Йымат ужеш, силада тӓмдӓн ыл- 
гецӹ, проклятый большевиквлӓм Польшыштышвлӓм веле 
агыл пӹтӓрӓш тӓмдӓм мӹнь благословайнем... Мӹнь ке- 
ем, дӓ пусть панство ӓшӹндӓрӓ, мӓ донна тиштӹ, ӹшке 
доннаок, ӹшлӓннӓ мыгилӓм капаяш тӹнгӓлшӹ эдемвлӓ улы. 
Ӓшӹндӓрь1дӓ, Дашинскийын правительство гьщ пасна, Поль- 
шыштат кыды вӓрежӹ! советвлӓ уже улы!

Епископ кьшьӹ1леш, цилӓлӓн кымалеш дӓ лӓктьш кеӓ. Кӹ1- 
зӹт якте ик шамакымат пелештӹгдӹмӹ отец Иеронимӓт кӹы 
ньь1леш дӓ ть1дьш паштекок лӓктьш кеӓ. Пӓлдӹртӓш ӹнжь! 
ли манын, нӹшь! шайыл ходдон валат. Епископын левӓшӓн 
коляскыжы докы, паркыш юк лыктеок ашкедӹт, тенгеок 
коляскышкы ШӸНЗӸ1Т. Лач халашкы лишеммь! годьш веле 
епископ отец Иероним докыла сӓрнӓлеш дӓ олен келесӓ:

— Тьшь, отец Иероним, конечны, мӹнгешок тьшгкӹ! ке- 
ет? Ну, иргодым токем пыры дӓ мӹШӓм цилӓ шайышт пу. 
Графым ынгылдараш цацы, Замойский дон Потоцкийын шая 
семьшь тӹдь! когонок ьшжӹ! ке. Тьгдӹ организуймы отряд- 
влӓ Ураина покшакыла кешӓшлык агылеп, ньшь! тишӓкок 
кодшашлык ылыт. Дӓ мӹнь эче колынам, тенгечь! тонет тиш- 
ть1шь1 ксендзвлӓ ылыныт... Вес гӓнӓк, мӹнь шанем, мӹшь 
гӹцем пасна ада погыны. Мӹнь халашты лу кечь‘1 нӓрӹ! 
лиӓм. Мӹшь краковский епископствышкы ванжымем ть1нь, 
конечны, пӓлет. Но кӹзӹт, мь1нь тишть1 ылмем годым, мӹ1нь 
гӹцем пасна нимат Ӹ1штӓш ам шӱдь1... Ит монды, отец Ие- 
роним, ть1нгӓлмь1нӓ цилӓ ти дела урын кеш гь1нь, викар- 
ный епископ тӹшь лин ат кердт. Седӹшдон мь1ньӹ1н палшы- 
мем дӓ советӓймем шотеш пишть1де кодаш ак кел... Ит 
монды, осторожность—мудростьын шыжаржы ылеш.

Отец Иероним тӸ1рвь1жь1 м пырын. Тӹ1дь1 самыньым ь1ш-
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тӹм гишӓн иӹлӹш гӹц кӹрмӹ школьникын положеништӹш 
ганьы ӹшкӹмжӹм чувствыен. Кышец ти шонгы ӹрвӹж ци- 
лЯ пӓлӓ? Мане, шим выргемӓн ти келтӹмӓш анзылны ӹшкӹ- 
мӹм перегӓлӹнрӓк кычаш келеш!“

Коляска местный ксендзын тома доран шагалеш. Отец 
Иероним коляска амасам пачеш дӓ епископлан лӓктӓшӹжӹ 
палша.

— Иымыдон иквӓреш!—прошаймыжы годым епископ ке- 
лесӓ.—Кучер тӹньӹм мӹнгеш нӓнген кода.

А столовыйышты ӓрӓкӓ йоген йога, бокалвлӓ цонгыртал- 
тат.

Тиштӹ шукы качкыныт дӓ йӱнӹт. Цилӓн икӓнӓштӹ! по- 
пенӹт, икӓнӓ-иктӹштӹм колыштелыт. Тыргыжланенӹт, спо- 
ренӹт, доказываенӹт.

Лакейвлӓ шынгалт вазаш кыргыжталыныт.
Юзеф ь1жӓлӓен анжен, граф Эдвард пумы луцкы ть1жем 

маркы—качмы-йӱмӓшеш кыцелӓ пӹтӓ.
Ь1лӓлшӹрӓк ӹдрӓмӓшвлӓ гостиныйышты диванвлӓштӹ! 

шӹнзӓт дӓ пӓлӹмӹштӹ эдемвлӓ гишӓн сакой манеш-манеш- 
влӓм цӓрнӹдеок попат.

Спортивный комнатышты Владислав йӹр ьфвезӹрӓк-пӱэр- 
гӹ1влӓ цымырген шагалыныт. Поручик Заремба, патриоти- 
ческий призыван речь паштек, доброволецвлӓм сирӓш тӹн- 
гӓлӹн. Цилӓ кандидатвлӓ анзыцок намечӓймӹ ылыныт. Вер- 
буймы эдем каждыйок назначеним дӓ инструкцим получаен. 
Оружи ящиквлӓм уже кандымы, дӓ иргодым вадеш цилӓ 
оружи пайылен шумы лишӓшлык. Кыды-тидӹжӹ лӱдӹнӹт, 
но тидӹм вӹкӹжок пӓлдӹртӹделыт. Владислав шкап гӹц 
лыкмы, ӹзӓжӹн мундир гӹц веспачаш ыргыктымы, офицер- 
ский нашивкан мундирдон кавырталтен. Добровольцеш 
сирӹктӹм пӓштек, кид-ялым лӱлтӓлӓш манын, „Еще Поль- 
ска не сгинела“ мырым мырат дӓ цилӓн залышкы ружге 
кеӓт.

Немецвлӓ шонгы графын кабинетӹштӹ картла мадыныт. 
Нӹнӹм ӓрӓкӓдон пыток угощаенӹт. Стӧл вӹлнӹ ӓрӓ- 
кӓшть! улы моло, офицервлӓ картла мадаш цӓрнӹделыт мо- 
л о — гидӹм пӓлӓш Стефания шӹрерӓкӹнок тӹшкӹ пырен- 
пырен анжен. Ӓрӓкӓ изнш веле кодмым цаклен, тӹдӹ Вла- 
диславлан келесӓ:

— Кабинетӹш бургундскийым пуаш шӱдӓй.
Владислав яжонок уже подылын дӓ когон тӓрвӓненшӹн-

зӹн. Тӹдӹн сӹнзӓэшӹжӹ служанка Хеля тӹкнӓ.
— Йӹлерӓк мӱгӹрепӹш кыргыж дӓ ик корзин бургунд- 

скийӹм намал тол! Йӹле!
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— Ӓрӓкӓ делашты, ясновельможный пан, хмӹнь ам пӓлӹ. 
Лучи ӓтямлӓн мӹнь келесем, тӹдӹ намал канда.

'Владислав ӹдӹрӹн кӓпшӹм выртеш анжал шалга.
— Кӹзӹток келеш! Айда, мӹнь айырен пуэм.
Мугӹрепӹш валымык, Владислав мугӹфеп амасам олен

чучӹн шӹндӓ. Анзыцашкедшӹ Хеля тидӹш викок ак цаклы.
Ӓрӓкӓ ямдарвлӓдон темен шӹндӹмӹ корзинӹм лӱлтӓлӓш 

манын, Хеля пугьшӓлеш. Но Владислав трукок тӹдӹм се- 
дьфӓшкӹ йӧрен пиштӓ.

Кӱшнӹ седок йӱнь1т, веселӓенӹт...
Владек мӱгӹреп амасам олен пачеш — иктӓт уке. Тӹдӹ 

ӓрӓкӓ корзинӹм ташкалтыш вӹкӹ намал лыктеш, амасзм 
ропок чӱчӹн шӹндӓ дӓ, лӱдӹн йӹрвӓш анжылт, сралаш 
тӹнгӓлеш. Кӱшнӹ тӓгӱн ял юк ть1дӹлӓн шактымла чучеш. 
Сравачым замок тервенок коден, тӹдӹ ӧрдӹж амасадон 
кудвичӹш кьфгыжеш. Пиш худам ӹштӹшӹ ни ганьы, тӹ- 
дӹ. буфетный кӹдежӹш пыра дӓ ик стопка портвейным шӱ- 
лӓлтӹдеок йӱн колта.

Буфетный кӹдеж лыкышты кок хына шӹнзенӹт, нӹнь! ти 
вечерӹштӹ ӹшкӹмӹштӹм худан чувствыенӹт лишӓшлык. 
Нӹнӹн логӹц иктӹжӹ—швейный мастерской хоза Шпиль- 
ман, изи кӓпӓн, пӹлдӹрӓ эдем дӓ весӹжӹ—коммерческий бан- 
кын директор Абрамахер, цӓрӓ лепкӓн, мыльы, кӹжгӹ эдем. 
Нӹнӹ Владиславым ак цаклеп дӓ тӹнгӓлмӹ шаяштым па- 
кыла видӓт.

— Тӹнь ынгылет, господин Абрамахер, кыцелӓ тидӹ 
мӹньӹлӓнем тӹкнӓ? Мӹньӹн Исаакем сирӹктӓш шагалмы- 
кы, тӹдӹлӓн келесенӹт: „жидвлӓм“ ана принимайы! Ужат 
вара, тидӹ!—польский арми!

— Ну, вара ма?
— Исаак шӹдешкен колтен. Мӹнь Баранкевич докы, дӓ 

тӹдӹлӓн попем: колышт, манам, ти делашкы мӹнь лу тӹ- 
жем маркым пуэнӓм, мӹнь эче кымшӱдӹ комплект военный 
обмундированим пуэм! Разве Исаакым каптенармусеш ӓль 
хозяйственный махань-гьшят офицерский должностьышкы 
шагалташ акли? Тӹдӹ, тау йымылан, коммерческий учили- 
щӹм пӹтӓрен дӓ кӹшӓнӹшть!штӹ копейкь1мӓт имейдӹмӹ 
ти паноквлӓ гӹцороды агыл! Разве, манам, еврей ылмы ги- 
шӓнок ӹшкӹмӹн союзниквлӓ вӹкӹ тенге анжаш яра?

— Ну, вара ма?
— Ну, Баранкевич цилӓ делам слайыш. Исаакым хозяй- 

ственный частьыш зачисляевӹ. Тенге гӹнят, офицерский 
чинжӹм ть1дӹлӓн ӹш пуэп. Кӹзӹтеш тӹдӹ1—сержант. Но 
тидӹ ниматуке! Исаак ышан ӹрвезӹ, дӓ дела яжо- 
нок кеӓш тӹнгӓлеш гӹнь, тӹдӹ соикток офицер лиэш! 
Пусть тидӹ мӹлӓм эче ик лу тӹжемеш шагалеш!

Абрамахер Владиславым цакла дӓ Шпильманым покажы 
гӹц шыралеш. Нӹнӹ пӹжген попаш тӹнгӓлӹт.
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— Тенге гӹнь, господин Шпильман, тӹнь шанымашетдон 
нӹнӹ властьым хватен кердӹт лиэш?

— А кыце тӹнь шанет, малын ӹне цилӓ тидӹ ӹштӓлтеш?
— Ну, кыце тьшь тишкӹ анжет?
— А кыды статян анжымла, господин Абрамахер? Мӹ1нь 

шанымемдон, советский власть лимешкьт, пускай уж панвлӓ 
лиштьТ Вет цӓрӓ калявлӓ панвлӓм шин шуэвӹ гьшь, нӹнь! 
тӹлӓтӓт, мӹлӓмӓт нимат ак кодеп. А кӱ пӓлӓ, ӓнят, вуйна- 
жымат эче... Мӹнь колынам, мӹньӹн рабочийвлӓэм лошты 
тенгечӹ техень попымашвлӓ ылыныт: советский власть ве- 
ле толын шожы, мӓ ти вӹр йӱшь! Шпильманлан цилӓ ӓшьш- 
дӓрен пуэнӓ... Тьфу, страм! Мӹнь ти кь1цӹзӹвлӓм пукшем, а 
таужы вӓреш—„вӹр йӱшӹ“! Свет вӹлнӹ справедливость улы, 
келесӓй?!

— Тӹнь пӓлет, кӱ тидьш попен?—Абрамахер ядеш.
— Тӹте кыце вара! Мьшьӹн Ь1шке эдемвлӓэм улы. Сарка 

тенге попен, кем-ыргызы Михельсонын ӹдӹржӹь Тӹдь! тӓм- 
дӓн томаштыда ӹлӓ, лиӓш келеш? Мьшь, конечны, тӹ дря- 
ньь1м иргодымок поктен лыктам! Дӓ тӹдь! ик ӹшкетшӹ веле 
ма? Австриецвлӓлӓнжӓт ти немӹрӹм тӹнгӓлӓш келеш ыл- 
ын! Порядочный народ, манын пшнет, дӓ нӓ вот—революци!

Абрамахер ак тырхы, тӹдӹм ло,эштӓрен шуа:
— Тенге гӹнь, ӹшке счӧтет гӹц иностранный валютым 

иргодым мӹнь дорцем нӓлӓт тӹнь? Мьшь тумаем, цилӓ ти- 
дӹм келгӹшкӹрӓк таяш келеш. Кӹзӹтшӹ, ӹжӓл гӹнят, тӹ 
оксам иктӓ вӓре колташат, шыпштен лыкташат акли... Тен- 
ге, тӹнь талашал, а то, кӱ пӓлӓ, ма тишть! лин кердеш! 
Ӓшӹшкет нӓл, ти Могельницкий ӹшке лапажым мӓнмӓн 
банкна вӹкӓт пиштен кердеш. Малын тенге лин ак кердт'?

— Тӹнь шӧртньӹ эдем ылат, господин Абрамахер! Тӹнь 
рок лӹвӓкӹ нӹл аршын келгӹцӹш ужат. Ь1нянӹ мӹглӓм, 
мастерскойвлӓэм дӓ томавлӓэм нӓлшӹ махань-гӹгнят идиот 
лимь>кь1, тагачок, сӹ1нзӓэм пытят ь1нем ӹштӹ, выжален кол- 
тынем! Дӓ пел ценӓэшок, ей-богат! Вот кышкевен якте ху- 
да положени толын!..

Кемь1жь1 годшы шайыл ходдонӧк палацышкы мь1нгеш 
толмыжы годым, отец Иероним мӱгӹреп гьщ олен саслы- 
мы юкым колеш. Тӹдӹ шагал колта.

— Пачтай! Иымы гань лидӓ! Мӹнь лӱдӓм!
Тидӹ ӹдрӓмӓш саслен. Сравачшы замок тервенок ылеш. 

Отец Иероним тӹдӹм пӹть1рӓлеш. Ородыш кешӹ гань лин 
колтышы Хелялан пӹцкемӹшӹшть! дьявол каймыла веле 
чучын колта.

— Езус Христос! Свента Мария! Ӹжӓлӓйьщӓ!—ӧрт гӹц 
кен ТӸ1ДӸ сӹЩӹрӓл колта.
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— Тӹнь малинӓт, ӹдӹрӓш? Ит лӱд! Мӹнь отец Иероним 
ылам, ат пӓлӹ ма?

Пелек-турек пӧпьшы Хелян шамаквлӓжӹ тӹдӹлӓн цилӓ 
келесӓт. Тӹдӹ ӹдӹрӹм кидшӹ гӹц кыча.

— Сагаэм ӓлок кенӓ...
Кӱшӹл этажыш кузымы амасам севӓлмӓшеш тӹ веремӓн 

тӹшток ылшы Стафания амасам пачеш.
— Ма техень, отец Иероним?—Хелян лӱдӹшлӓ лицӓжӹм 

ужын, Стефания шеклӓнен ядеш.
— Простьы мӹньӹм, графиня, мӹнь ти ӹдӹрӓшдон иктӓт 

ылтымы вӓрӹштӹ попалтышашлык ылам. Будуарышкыда 
пыраш разрешӓйӹ.

— Керек, но ма лиӓлтӹн?
Отец Иероним тырлаш шӱдӹмӹ статян тӹдӹлӓн кидшӹм 

веле шалалта, Хелям кӹдежӹш пырта, диваныш шӹндӓ дӓ 
Стефаниядон лӓктеш.

— Нималан ярдымы истори лиӓлтӹн. Тенге ӹштӓш ке- 
леш, ти историм иктӓт ӹнжӹ пӓлӹ. Ь1шке спальнышкет пы- 
ры дӓ колыштал. Мӹлӓм эче тӹньӹ керӓл лиӓт,—отец Ие- 
роним талашен пӹжгӓлтӓ дӓ Хеля докы пыра.

— Тенге, ӹдӹрӓш, лачокок правдам шайыштат гӹнь, тӹнь 
попы.мет л5?дӹшлӓ ылеш. Ӹнде мӹньӹм колыштал, ӹдӹрем. 
Тӹнь ти гишӓн ӓтят-ӓвӓтлӓн шайыштнет. Тидӹм ӹштӓш ак 
кел! Ӹшкӹмедӹм ӹшке тӹнь ямдет. Господавлӓ тӹньӹн 
ӓтят-ӓвӓтӹм ӧлицӓшкӹ поктен лыктыт, ӓлякӹм шӓрен каш- 
мы гишӓн тӹньжӹм тюрьмашкы шӹндӓт. Вет графдон ко- 
гыньдам иктӓт ужте манын ӹшкеок тӹнь келесӹшӹц. Ӹш- 
кӹмедӹн духовный ӓтятӹм, мӹньӹм, колыштал. Йымы ӹш- 
кеӓт даже врагвлӓлӓн обидӓм простяш шӱдӓ. Дӓ цилӓ 
тидӹм мондымыкет, по-христиански ӹштӹмет гишӓн, тӹ- 
лӓнеток яжо лиэш... Юк лыктеок эртӓрӓш шамакым пуэт 
гӹнь, обидӓэт гишӓн Стефанилӓн мӹнь келесем. Тӹдӹ пу- 
ры католичка ылеш, тӹньӹм обижӓйӹшӹн виноватшым 
изиш хоть йымы анзылны простьыкташ манын, золтыжым 
тӹдӹ ак ӹжӓлӓйӹ. Тидӹ гишӓн иктӹлӓнӓт ам келесӹ ма- 
нын пресвятой Мария лӹмдон клятвым пуок, ӹдӹрем. Ӹня- 
нӹ, мӹнь тӹлӓнет лач пурым веле шанем. Мӹнь тӹлӓт 
благословеним йымы гь1ц сарвален шоктем. Худам ӹштӹшӹ 
эдемжӹ йымын наказани гӹц каранг ак кердт!

Отец Иеронимын сӹнзӓвлӓжӹ Хелям гипнотизируен шӹн- 
дӓт, дӓ тӹдӹ олен пӹжгӓлтӓ;

— Мӹнь ам келесӹ.
Отец Иероним, молитва шамаквлӓм пӹжген, ӹшкӹмжӹн 

лелӹ кидшӹм Хелян вуеш ласкон пиштӓлеш.
Сагашы кӹдежӹштӹ, отец Иероним гач ти худа историш- 

тӹ участим принимаймашеш пиш когон намысланен шӹн-
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зӹнӓт, Стефания изи шӱндӹкшӹ гӹц шӧртньӹн тыгыды 
хӓдӹрвлӓжӹм лыктын...

Людвига вады кыт мычкок пиш яжо, веселӓ настроениӓн 
ылын. Цилӓн тӹдӹн вӹкӹ аижымаш, цӱдейӹмӓш, ӹшкӹмьш 
цевер гишӓн шамланымаш, Эдвард толмы гишӓн счастли- 
вый ылмаш, рӱжгӹшӹ ти обшествышты тидӹ сек цевер 
ылмы гишӓн ӹвӹртӓрӹшӹ чувствывлӓ—цилӓ тидӹ Людвн- 
ганым вуйжым сӓртен. Лӹмлӹ семнявлӓ гӹц ылшы ӹрвезӹ 
эдемвлӓ мазуркым ӓль краковякым тӹдӹндон танцуяш ӹш- 
лӓнӹштӹ кого честеш шотленӹт. БГрвезӹ панвлӓмӓт дӓ 
сӧдӧй усан тьотявлӓмӓт цӱдейӹктен, тӹдӹ вуйжы сӓрньЬ 
мешкӹ национальный танецвлӓм танцуен.

— Тндӹ пишок цевер ылеш!—танцуйшы Людвига вӹлец 
сӹнзӓжӹмӓт ак колты, Варнери попалта.

Князь Замойскийым дӓ Эдвардым ӹшкетӹштӹмок коден, 
капитан Врона сага тӹгдӹ ӱлӹк вален. Ташкалтыш гӹц ци- 
лӓ зал хӓлӓ нӹнӹлӓн кайын.

— Ӹдрӓмӓшвлӓ—мӹнььш стихия агыл, мосье Варнери! 
Ик цӹвештӹ1ш кокаин патентованный ти красавицывлӓ гӹц 
большы мӹньӹм тыргыжландара,—французский шамаквлӓм 
пиш когон куктыл, Врона келесӓ.

Варнери йӹрнӹмӹлӓ тӹрвӹжӹм кыптырталаш.
— Вкус гишӓн ак спореп... Кыце тӹнь тумает, тӹдӹм 

мӹнь вальс турыш вызывайшым гӹнь, удобны лиэш вӓл? 
Ам тайы, мӹнь почти яратен шӹнденӓм!

— Тенгеок тырхашет трудна Гӹнь, мӹнь шанымаштем, 
приглашаяшат лиэш. Толькы ит монды, ӧрдӹж эдемвлӓлӓн 
Замойскийын изи эргӹжӹн гувернержы тӹнь ылат... Успе- 
хым желаем! Хотя ӹнянӓшӹжӹ акли,—Врона мыльын по- 
палта.

Ладыра кӓпӓн вахмистр лейтенант Шмульткем ӱжӹн 
лыкташ пыток Юзеф гьщ тергӓ. Вахмистр разрешенидеок 
пыраш цацымым ужын, тьотя доложаш кеӓ.

Икманяр минутышты, Стефаним кид-пӱӓнеш кычен, 
Шмультке толын шагалеш. Обер-лейтенант ӹрӓлшӹ ылын. 
Вахмистрым ужмыкыжы, Вильгельмын гань усыжым тӹдӹ 
шӹдӹн тӓрвӓтӓлеш.

— Махань дела, Зуппе? Пустякешок мӹньӹм ӹнжӹштӹ 
беспокоеп манын мӹнь келесенӓм вет.

Шмультке Стефанин кидшӹм ак колты, дӓ тӹдӹжӓт 
кеӓш талашыде. Вахмистр ӹдрӓмӓш анзылны попаш ак 
смейӹ, но лейтенантын усыжы когон лӱдӹшлӓ тӓрвӓнӹлӓш 
тӹнгӓлешӓт, тӹдӹ талашен рапортуен колта;
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— Господин обер-лейтенант, доложаш смеем: тӹнь икӓнӓ 
уже арестуймы, ӹшкӹмжӹм военнопленныеш лӹмдӹшӹ дӓ 
дезертирвлӓ вокзалыш нападаймы годым шӹлшӹ Мечислав 
Пшигодскийым фольваркеш мӹшь кыченӓм...

— Арестуймы—ну и яра! Ти гишӓн иргодымат доложен 
кердӓт ылын.

Вахмистр шеклӓнӓл колта дӓ ял гӹц ялыш тӓрвӓнӹ!- 
леш.

— Но вет •тӹ! эдем салтаквлӓм смущаен. Тилец пасна 
фольваркышкы господин майорын денщикшӹ! йӱкшӹ толын 
дӓ тагышец-ӓнят ик "орзин ӓрӓкӓм намал канден. Тӹ1ДЬ1 
салтаквлӓлӓн попен, ^'ерм^аништӹ тама лиӓлтмӹм вуйта 
тЬ1дӹ1 пӓлӓ...—вахмистр шагалал колта дӓ лӱдӹшлӓ шама- 
кым так и ак келесӹ.

Шмультке Стефанин кидшӹм колталта.
— Ма техеньӹ?
— Вара ти военнопленный офицервлӓ.м арестуяш салтак- 

влӓм йышкыраш тьшгӓлӹн.
— Ситӓ! Тӹньжӹ кышты ылынат? Ит йӓтлӹ веле, гра- 

финя, мӹнь кешӓшлык ылам.
Тыргыжланен колтышы Стефания Эдвард докы кӱшкь! 

талашен кыргыж куза. Амаса сага шӹнзӹшӹ Юзефлӓн тӹ- 
дӹн эргь1жӹ1м арестуймы гишӓн мытыкын шайышт пуа. 
Тьотя талашен ӱлӹкӹ вала.

Стефаним колышт нӓлмӹкӹ, пырен шагалшы Врона гьш, 
Эдвард ядеш:

— Юзефын кокшы эргьхжӹш тӓ вербуендӓ?
— Уке. Тӹдӹ тамахань-ӓнят ӹшлӓнжӹлӓ статян эдем 

ылеш. Ирок мӹнь тӹдӹм ядымат, келесӹш: мӹнь воюенӓм, 
мӹлӓнем тидӹжок ситӓ.
. Эргӹжӹн кабинет гӹц лӓктеок шӹнзӹшӹ, пеле нерӹшӹ 

Казимир Могельницкий шижӹн колта.
— Тенге келеш, Шмультке ти негодяйьш ӹшке кидшЬ'1 

гӹц ӹнжӹ колты. Кха-кха-кха... Кышец тӹдӹ толын, вооб- 
ще подозрительны ылеш.—Тӹдӹ эчеӓт кахыраш тӹнгӓ- 
леш.—Вет ти тип хоть-махань преступленимӓт ӹштен кер- 
деш... Тӹдӹ тиштӹ ылмьнй мӹнь тагачы вёле эче пӓленӓм. 
Тӹдӹ Францискам шин шӹнден теве... Эдвард, тӹнь махань- 
гӹнят мерӓм принимайы!

— Ладнангок, ӓти, немецвлӓ мӓ гӹцнӓ паснаок тӹдӹм 
кышкы келеш таен шӹндӓт. Мӓлӓннӓ цилӓ ти нстори кид 
семешнӓ веле ылеш... Денщик, маняры цаклем мӹнь, майо- 
рын секретный пу.магавлӓжӹм лыдын миэн, дӓ салтаквлӓ 
революци лимӹ гишӓн пӓлӹмӹштӹ чотеок яжо. Ничего, 
Стефа, цилӓ тидӹ пустяк! Ӓлок, ^снязь, хорыш кенӓ, моло- 
дежь веселӓймЫм анжалына, тӹшецӹн яжон каеш.
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Ти вады кыт мычкы Франциска кухняшты ровотаен. Ли- 
цӓштӹжӹ кок кого кӓкӓ тамга улы гишӓн хынавлӓм анжаш 
тӹдӹм колтыделыт. Тӹдӹн .марыжым арестуймы гишӓн 
Юзеф келесӹмӹк, анддк тӹдӹ нимат ынгылыдымы ганьы 
лин колта, варажы тарелкӓвлӓдон шӹдӹн донгырталтылаш 
тӹнгӓлеш.

— Ну и пускай! Мӹлӓмжӹ махань дела? Тӹдӹ мӹлӓм 
марем агыл! Рок вашток техень ӹлӹмӓш вален кежӹ! Тӹ- 
дӹм сӓкӓлтӹштӹ хоть, мӹлӓнем ӹжӓл агыл.

Тӹдӹлӓн попаш сӹнзӓвӹдшӹ ӓптӹртӓ. Тӹдӹлӓн ӹшкежӓт 
дӓ нималан ярдымла локтыл шумы ӹрвезӹ курымжат ӹжӓл 
ылын. Ти томашты маняры терпен, цилӓ тӹ орланымаш, 
оскорбленивлӓ ӓшӹндӓрӓлтӹнӹт. Тенге гӹнят, сек кого 
обидӓжӹ Мечислав вӹкӹ ылын, вет тӹдӹ толмыжы кечӹ- 
нок тидӹм шин шӹнден. Дӓ махань худа шамаквлӓдон тӹ- 
дӹ тидӹм лӹмдӹлӹн! Синзӓвӹд эчеӓт когоракын йога. 
Ь1шлӓн ӹшкеӓт ӹжӓл ылмыла, но тӹдӹжӓт ӹжӓл. Мам тӹ- 
дӹ тӹштӹ ӹштен? Мадон тидӹ пӹтӓ? Мечиславлан лӱдӹш 
угрожаймы гишӓн тидӹ когон тыргыжлана. Марыжы верц 
ясыланымым дӓ тӹдӹ седок эче тидӹлӓн шергӓкӓн ылмым 
Франциска йӓллӓн признаен кердте.

Стефания Франциска вӹкӹ ӹжӓлӓйӹмлӓ анжалеш. Гор- 
ничныйжы, сӹнзӓвӹдшӹм цӓрӓш цацен, запон пачыжым тыр- 
гыжланен кормештӹлеш.

— Ӓнят токо, мам мӹнь тиштӹ ӹштен кердӓм. Шонгы 
граф тӹньӹн маредӹм пиш когон ак яраты. Дӓ кӹзӹт ве- 
ремӓжӓт техеньӹ...

— Тӹнь цилӓ кердӓт,*ясновельможный пани. Сарвалем 
тӹньӹм! Тӹлӓнет господин офицердон попалташ веле, дӓ 
тӹдӹ колта,—Франциска сарвален пӹжгӓ.

Стефания кидшӹм веле шалалта.
— Уке, кӹзӹт ти гишӓн лейтенантдон мӹнь попен ам 

кердт! Дӓ тӹнь мӹньӹм цудейӹктет—тӹньӹм эдем шиэш, 
а тӹньжӹ...

— Ну, ма вара! Яратаат—шиэш...
— Вот кыце!—Стефания пелештӓ. Тӹдӹ цаклен, махань 

рольым ти делашты шонгы граф мадын, седӹндон пакыла 
тӹдӹ акат попы. Пыток агыл сӧрӹмӓшвлӓдон горничныйым 
ӹняндӓрен кодаат, коридор гӹц, кышкы тӹдӹм Франциска 
ӱжӹн лӓктӹн, мӹнгешок тӹдӹ залышкы кеӓ.

Хеля когон кӹлмӹм годшыла цӹтӹрен дӓ одеял лӹвӓкӹ 
пыйхен. '

Лудӹн колтышы ӓвӓжӹ тӹдӹн сагаок шӹнзен. 
— Ӓнят, доктырлан колтымла, ӹдӹрем?
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— Нимат уке, ӓви, эртӓ. Мӹнь изиш кӹлменӓм. Ӹшкете- 
мӹяок мӹньӹм коды.

— Ну, тӹнь ӹнде ти гӓнӓ мӹнь дорцем ат шӹл, каналья! 
Тенге ӹнде тӹнь—офицервлӓм арестуяш келеш манат? 
Кӹзӹт мӓок эче тӹньӹн собачий ӹлӹмӓшедӹм кӹтӹкемден 
кердӹнӓ... Ну, отвечӓйӹ вопросеш, а то...—Шмультке ре- 
вольвержӹдон стӧлӹм севӓл колта.—Кыце лӹмет, фами- 
лиэт?

— Пшигодский Мечислав.

Кого залышты мазуркым танцуят. Панвлӓ ялгавалыштым 
ловкан ташкал миӓт, ӹдрӓмӓшвлӓ плавны сӓрнен эртӓт.

— Тӹньӹм, графиня, анжаш веле мӹнь линӓм!
Людвига йӹрӓлтӓ. Варнерин пулшыжы гач тӹдӹ хорыш

анжа, ■ тӹштӹжӹ йӓлӹм чотеш пиштӹдӹмӹ пингӹдӹ анжал- 
тышан Эдвард шалген. Лейтенантшы Людвига тидӹлӓн 
йӹрӓ манын шана...

— Шу лижӹ тангыж гӹц тангыж якте ылшы великий Поль- 
ша! Шу лижь! польский великий дворянство! Смерть мӓн- 
мӓн врагвлӓлӓн!—ӓрӓкӓэш яжонок ӹрен кешӹ Владислав 
сасла.

— Виват!—тӹдӹн ваштареш зал сӹгӹрӓл колта дӓ выр- 
теш оркесгр юкымат левед шуа.

IV ГЛАВА

— Ӓти, анжы, кечӹ хыналаш толын!—Мойше лявӹрӓн 
седӹрӓштӹ изи кидвлӓжӹдон кечӹ аярым кычаш цаца.— 
Ӓти, мӹнь тӹлӓнет кечӹ аярым изиш кандем... Тӹдӹ шӹ- 
леш, ӹнежӹ кычыкты...

Мойше сӹнзӓжӹм кымалта. Иклаштык кечӹ аяр тӹдӹн 
лицӓшкӹжӹ вазалеш. Тӹдӹ пӓлӓ, кечӹ сейчас амалаш кеӓ, 
дӓ вара пӹцкемӹш лиэш. Сейчас тьотяжы дон ӓтяжӹ моло- 
тыштыдон пиш талашен шиӓш тӹнгӓлӹт. Нӹнӹн крӓси- 
нӹштӹ укеӓт, кечӹ амален кемӹкӹ, нӹнӹ соок тенгелӓ 
ӹштӓт. Нӹнӹлӓн шаргагемвлӓм ӹштӓш келеш. Иргодым 
ирок, кӹдӓлешӹжӹ кӹзӹм сӓкен, костан кугуза толеш дӓ 
тьотям саслаш тӹнгӓлеш. Кугуза тьотядон мам попа, Мой- 
ше ак пӓлӹ, а тьотяжы пӓлӓ дӓ тоже тамам-ӓнят ынгылаш 
литӹмӹм попаш тӹнгӓлеш. Тьотя цилӓ пӓлӓ. Хоть ма ги- 
шӓн Мойше тӹдӹм ядеш гӹнят, тӹдӹ соикток отвечая. 
Теве папажы лӧценӓ-парняэш лӧценӓтылым чуктӓ. Сейчас
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качкаш тӹнгӓлӹнӓ! Мойше ӓшӹндӓрӓ, пулӓ годшен ӹнде 
тидӹ шужен ӹлӓ. Тагынамшенӓт тидӹ тотлым качте. Со 
фасоль веле, итӹнӱдеок. Кынам вӓл папажы ти фасольым 
шолташ цӓрнӓ? Анят, Сарра ӓкӓжӹ олмам ӓль канфетым 
канда? Сарра ӓкӓжӹм дӓ канфетӹм Мойше ярата. Сарра 
ӓкӓжӹ ласко, яжо ылеш. Ыргыдымжы годым соок тӹдӹ 
Мойшедон мадеш. Шукы ӓкӓвлӓ дӓ кывавлӓ ыргыман тӹ 
томам тидӹ ужын... Сӹнзӓвлӓжӹ Сарра ӓкӓжӹн коговлӓ, 
коговлӓ! Вакса ганьы шимӹвлӓ. Дӓ нӹнӹн вашт, тӹгӹр 
'вашт анжым годшыла, Мойше ӹшкӹмжӹм ӹшке ужеш... 
Мойшенӓт ӹшкӹмжӹн лыкшы улы—стӧл лӹвӓлнӹ. Тиштӓ- 
кен тӹдӹн цилӓ пурлыкшы—изи тӧнгӹл, кавашты лаштык- 
влӓ, ӓтяжӹ подарымы изи молот, пу пыдавлӓ. Мойшеӓт 
кемвлӓм ырга, толькы мадыш кемвлӓм.

Стӧл лӹвӓлнӹжӹ Мойшелӓн яжо. Тиштӹ тӹдӹ иктӹмӓт 
ак ӓптӹртӹ дӓ ӓвӓжӓт, ял лӹвӓлнӹ пӹтӹрнӓлт каштат ма- 
нын, тидӹм ак саслы.

Ӓтяжӹ дон тьотяжы вес лыкышты, окня доны ровотаят. 
Тӹшецӹн кечӹ аяр хыналаш шоэн толеш дӓ толашыжат 
выртеш веле толеш. Мойше тӹдӹндон мадылдалат ак 
шокты, тӹдӹ йӹле шӹлеш.

Лыкышты камака эче улы —тӹштӹ ӓвӓжӹ дон папажы. 
Лыкышток кровать эче улы. Папажы камака вӹлнӹ амала. 
Сарра ӓкӓжӹ—шундӹк вӹлнӹ. Тьотя—каваштым оптымы 
ящик вӹлнӹ. Ӓтяжӹ дон ӓвӓжӹ—кроватьышты, Мойше— 
цилӓштӹ сага вашталтышла. Томашты нӹл лык, Мойше- 
лӓнжӹ нӹл и. Тенгечӹ! ӓтяжӹ тьотялан шайышты... Мам 
шайышты, Мойше ынгылен шоктыде.

Амаса юк шак^а. А-а-а! Сарра ӓкӓжӹ! Мойше сусу пардон 
тӹргӓлтен ижӹ колта.

Тӹдӹ Саррам пылвуйжы гӹц элтӓлен шӹндӓ. Сарра ко- 
стенецььм канден ӓль уке, тьгдӹ пӓлен нӓлнежӹ... Мойше 
пӓлӓ, кыштакен вадеш шӹнзӓш яжо—ӓкӓжӹн пылвуй вцл- 
нӹ. Тӹдӹн калявачшы кужы дӓ лелӹ. Калявач мычашыжы 
выжгата, тӹдӹндон нерӹм цӹгӹлтӓш пиш яжо.

Молотвлӓ шӹрен шит... Вады рӹмӓлгӹ окнявлӓэш скоры 
ШИ.М савыцвлӓм кӓрен шӹндӓ. Лоценӓ-парня вӹлнӹшӹ тыл 
веле кыдежӹм сотемдӓрӓш тӹнгӓлеш...

Ӓвӓжӹ сыкырым шулеш. Ӓтяжӹ дон тьотяжы кидӹштӹм 
мышкыт.

— Ма тӹнь, Саррочка, юкымат ат лык?—ӓтяжӹ ядеш.
— Мӹньӹ.м Шпильман мастерской гӹц поктен лык- 

тын.
— Ма гишӓн?—почти икӓнӓштӹ цилӓн сӹгӹрӓл колтат. 

Мойше веле юкымат ак лык.
— Тӹдӹм вӹр йушӹ манын лымденӓмӓт.
Ма техеньӹ „вӹр йӱшӹ“, Мойше ак пӓлӹ, тенге гӹнят 

тидӹ тама-ӓнят лудӹшлӓ лйшӓшлык.
52



— Тӹнь ма вара, ти гишӓн тӹлӓт тӹдӹ жалованем при- 
вая машаненӓт?—тӹдӹм ӓвӓжӹ ядеш. Саррам тӹдӹ ак яра- 
ты.

— Тӹнь статянет, Фира, мӹлӓм юкымат лыкмыла агьтл 
ылын ма? Тӹдӹ тӹлзӹ йӹде пӓшӓ тӓрӹм чӹдемден миэн, 
а кечеш луатнӹл цӓш ровотаныкта. Ь1шке паен шӹнзӹн, 
мӓнмӓжӹнӹм копейкывлӓм кӹреш. Гад противный!

— Кыце вара ӹнде лимӹлӓ? Анзыкылажы квартир тӓрӹм 
мӓ тӹньӹн тӹлзӓш жалованьеэтдон Абрамахерлӓн тулӓш 
шаненнӓ ыльы,—тьотя лӱдӹн келесӓ.

— Квартир тӓрӹшкет тидӹлӓн махань дела вара? Тидӹ 
ӹшке ышыжыдон ӹлӓ, ужат махань чывань... Изиш веле 
вель.\1 0 жный пани агыл. Тидӹ хозалан тура шамакым келе- 
сӓш смейӓ, а иргодшы сыкыр лаштык гишӓн ак шаналты. 
Ӓль ӹзӓт дон ӓтят тӹньӹм пукшен лыктыт манын ӹнянет?— 
ӓвӓжӹ сасла.

Мойше ӓвӓжӹ вӹкӹ лӱдӹн анжа. Ӓвӓжӹ кашар нерӓн, 
тоша. Тӹдӹ соок ясы дӓ соок шӹдӓн.

— Сораш ак кел, Фира. Томашты несчастье лин гӹнь, 
соредӓлмӹдон тӹдӹм изиэмдӓш акли.

Тидӹм' тьотя попа. Тӹдӹ Мойше дон Саррам ярата. 
Тьотя шонгы. Пандашыжы тӹдӹн кужы, ошы. Сӹнзӓхал- 
влӓжӹ шӹдӓнвлӓ, а сӹнзӓвлӓжӹ пурывлӓ. Тьотя соок пӱ- 
гӹнен шӹнзӓ, тӹ гишӓнок тупшы тӹдӹн мыгыр.

Тӓгӱ ӓнят амасашкы стуча. Теве амаса пачылтеш, дӓ 
Мойше важный кугузам—Абрамахерым ужеш. Йӓлӓт цилӓн 
тӹдьш вӹкӹ анжат дӓ юкымат ак лыкеп.

Остаткажым тьотя попаш тӹнгӓлеш:
— Пуры вады лижӹ, господин Абрамахер. Шӹнзӓш 

вӓрӹм мома. Фйра, сартам чӱктӹ.
Мойше тьотяжы гӹц яднежӹ: тагачы кукшыгечӹ ма? 

Но тӹдӹ важный кугуза гӹц лӱдеш.
— Мӹнь тӹнь докет, Михельсон, деладон толынам: 

квартир тӓрӹм-тӱлӓш сӧрет тӹнь, ӓль мӹньӹ вес мерӓвлӓм 
принимайшашлык ылам?—важный кугуза келесӓ.

— Тӹнь уш изиш вычал, господин Абрамахер. Обяза- 
тельны тӱлен колтенӓ. Толькы оксанажы кӹзӹт уке. Ик 
маркыат! Ь1шкеок пӓлет, незер эдемлӓн ӹлӓш кӹзӹт пиш 
лелӹ. Мам ровотает, качкын колтет. Сарра жалованьем по- 
лучая манын шаненнӓ ыльы, но господин Шпильман пӓшӓ 
гӹц тӹдӹм карангден...—тьотя олен келесӓ.

Кугуза Сарра вӹкӹ анжалеш. Тӹдӹ завор вӹлнӹ орави- 
влӓм оролен шӹнзӹшӹ таза котилӓ веле чучеш. Йой коти. 
Тӹдӹ амалымла чучеш, лочокшым гӹнь, цилӓ ужеш. Дӓ 
орави завор вӹкӹ шӹнзеш веле, тӹдӹм лапажыдон—цоп! 
Усывлӓжӓт кугузан—лач озы котин ганьок ылыт.
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Б?''-

— Мӹньӹм цилӓ тидӹ чӹдӹ ин.тересуя. Мӹнь ядам, кы- 
нам тӓ квартир тӓрдӓм^тӱлен колтедӓ?

Тӹдӹ калпакым чиӓ. Йӹлерӓк тӹдӹ лӓктӹн кешӓш ылне- 
жӹ!

— Иргодым нӹл тӹлзӹ вӹлвӓлӹм—кудлу маркым цилӓ- 
геок ада тӱлӹ гань, весиргодымжы тӓмдӓн квартирдӓ ӧли- 
цӓштӹ лиэш.

— Кыце ӧлицӓшть!? Вет тел шон шагалын! Йымы гӹц 
хоть лӱд, господин Абрамахер. Вет тӹньӹн шӱмет улы! 
Вет тӹнят еврей ылат!—папа мӓгӹрӓл колта.

— Мӹнь сек пӹтӓриок—тома хоза ылам. Йымылан дӓ 
незер еврейвлӓлӓн тӓ тӱлӹшӓшлык долгыда гӹц шукыракым 
мӹнь жертваем. Но еврей еврейлӓн квартир тӓрӹш тӱлӹ- 
шӓшлык агыл манын шанымдадон тӓ кого самыньым ӹште- 
дӓ,—кугуза попа.

— Махань тӹштӹ квартир? Тидӹ короп ылеш — ӓтяжӹ 
чӹнь сӹгӹрӓл колта, дӓ Мойше тӹшӓк цӹтӹрӓл ижӹ 
колта.

— Ха! Корои? А тӓ луцкы маркеш дворецӹштӹ ӹлӹне- 
дӓ?.. Ну, мӹнь цилӓ келесӹшьш. Иргодымок окса тӱлӹмӹ 
лижӹ! Дӓ такшат ӹшлӓндӓ тӓ вес квартирым кӹчӓлдӓ. Б1ш- 
ке томаштем неблагодарный, тура шамакаи эдемвлӓм мӹнь 
урдаш ам шаны.—Дӓ кугуза амаса докыла сӓрнӓл кеӓ.
• Мойшен ӓвӓжӹ тӹдӹн докы кыргыж миӓ.

— Тырхалай, госиодин Абрамахер! Марем вӹкӹ тӹдӹн 
шамаквлӓжӹ гишӓн ит шӹдешкӹ. Мӓ пӹцкемӹш эдем ылына, 
ӓнят, керӓл семӹнь келесенжӓт ана мышты. Тӹнь уш про- 
стьы, господин Абрамахер. Пӓлӹмӓн,мӓ тӱленӓ!.. Ӓнят, ик- 
лаштык оксажым иктӓ-мам ровотаен пыртенӓ? Тӓ, шамак 
толшеш, тыгыр мышшывлӓм тӓрледӓ вет? Мӹнят тӓлӓндӓ 
тыгыр-ялашым мышкын кердӓм. Ӓнят, иктӓ-мам госпожа 
Абрамахерлӓн дӓ ӹдӹрвлӓжлӓн ыргыкташыжы келеш?Сарра 
тидӹм ӹштен кердеш,—ӓвӓжӹ сарвален кугузалан попа.

Кугуза эчеӓт икӓнӓ Сарра вӹкӹ анжалеш дӓ келесӓ:
— Ну, яра ӹне, мӹньӹ икманяр кечӹ вычалам... Пусть 

тидӹ,—парняжыдон кугуза Сарра вӹкӹ анжыкта,—иргодым 
токем конторыш толеш. Ӓнят, тӹдӹлӓн иктӓ-махань пӓшӓм 
мона...Тенге гӹнят, оксажым тӓ йӓмдӹлӹдӓ...—Дӓ важный 
кугуза лӓктӹн кеӓ.

Мойшен тӹдӹн паштек йӹлмӹжӹм пишок когон лыктын 
анжыктымжы щоэш, но ӓвӓжӹ ужы гӹнь, эчеӓт пӹлӹ- 
шӹм кӹрӓш тӹнгӓлеш, вет ирок, коти пачеш пыда короп- 
лям ялштымы гишӓнӓт тидӹлӓн уже икӓнӓ попазен.

Сигизмунд Раевский йыд шукы лимӹкӹ ижӹ изи кӹде- 
жӹшкӹ толеш. Ядвига тыргыжланен тӹдӹн паштек анжыл- 
теш. Йыдым, тӹдӹм элтӓлен, пӹжгӓ:
54



— Мӹнь тӹньӹм пиш чӹдь1 ужам... Эчеӓт, Зигмунд, цилӓ 
первишӹ статянок! Шумӹштем мӹньӹн ладна агыл—тӹнь 
верцет мӹнь лӱдӓм! Тенге, виднӹ, шачмем годымок мӹлӓм 
пуйырен... Тьшь толмыкет, мӹнь пиш когон сусу лим. Вет 
маняр и, Зигмунд, ынгылы—маняр и, дӓ со ӹшкетемок...

Сигизмунд кидшӹм тӹдӹн пулшыш юк лыктеок пиш- 
тӓ. Тидӹ Ядвигалан ласко шамак гӹцӓт шергӓкӓн ылын. 
Марыжы первиӓт техень шамаквлӓ.м попен мыштыде. Мары- 
жы тидӹм когон яратымым Ядвига яжон пӓлӓ. Тидӹн 
ӓшешӹжӹ вазеш, кыце нӹнӹ Варшавышты нелегальный 
собраништӹ пӹтӓри вӓш линӹт.Тӹдӹн тӹнӓмок эче партий- 
ный кличкыжы ылын—Хмурый тӓнг. Ь1шкежӹ тидь! тӹ 
собрани гӹц Польский социал-демократический * рабочий 
партин член лин лӓктӹн. Водопроводышты ровотайшы ку- 
жы кӓпӓн слесарь, комитетын член—Хмурый тӓнг томажы 
яктеок тидӹм провожаен. Тӹ йыд гӹщ нӹнӹн лошты тӓнг 
ылмаш дӓ варажы яратымаш тӹнгӓлӓлтӹн.

— Тӓмдӓ.м эчеӓт мӹнь гӹцем нӓлӹн кердмӹштӹ гишӓн 
мӹлӓм тумаяш пиш лӱдӹш. Мӹнь манам—тӓмдӓм, вет эр- 
гӹнӓжӹ тӹньӹн ӹмӹлкӓэт ганьы лин. Тьщӹ тӹнь гӹцет 
сӹнзӓжӹмӓт ак колты... Мӹнь пӓлем, вес семӹньжӹ линӓт 
ак кердт. Но ынгылы, мӹньӹн шумешемжӹ маханьы? Хоть 
кышты ылам гӹнят, хоть мам Ӹ1штем гӹнят—шанымашемжӹ 
со тӓ гишӓндӓ веле! Мӹнь тинӓрӹ ясыланенӓм, тинӓрӹ 
тырхенӓм, дӓ эчеӓт тӓмдӓм ямдышым гӹнь, тырхен ам 
кердт лиэш...

Попаш цӓрӹмлӓ, Сигизмунд тӹдӹн нулшыжым кычалеш.
— Тенге акли, Ядзя! Мӹнь цилӓ ынгылем. Ма техеньӹ 

ясы, мӹнят нӓлем. Ӓвӓн, конечны, тидӹ силанрак ылеш. 
Ямдаш—тидӹ кого ойхы. Но мам ӹштӹмлӓ! Вет тӹнь пар- 
тиштӹ ылынат. Тӹнь вет пӓлет, бой тӹнгӓлӓлтӹн гӹнь, 
цель иктӹ веле, хоть маняреш шагалеш гьшят, сек шергӓ- 
кӓнӹм ямдымла гӹнят—врагым шин шӓлӓтӓш.—Тӹдӹ ӹш- 
ке онгыштыжы Ядвиган вуйжым дӓ сӹнзӓвӹдеш нӧрӹшӹ 
тӹдӹн лицӓжӹм шижеш. Ядвига сылыкланен шӹнзӹнӓт, 
ваштареш нимат келесен ак кердт, колыштеш веле.

— Парти гӹц айырлымет гишӓн мӹнь тӹньӹм ам йӓтлӹ. 
Слабкавлӓ кредӓлмӓшӹн лелӹцӹм сӹнген ак кердтеп, тидӹ 
лиӓлтеш. Ти ивлӓ мычкы ӹшке кидӹштӹштӹ партийный 
знамӹм цилӓнок кычен сӹнгӹделыт. Южшы карангыныт— 
ӹшкӹмӹштӹн цилӓ шытырланымашыштым дӓ ышыштым 
семняштӹлӓн пуэнӹт. Нӹнӹлӓн семняштӹн яммаш—ӹш- 
лӓнӹштӓт яммаш ылеш. Дӓ цилӓ ӹлӹмӓшӹм ти комнатеш 
шӹнгдӓрӓш лиэш ма? Тумаял, Ядзя. Тӹнь' мӓ докына мӹнгеш 
толат, мӹньӹн яратымем, дӓ тиштӹжӹ угӹц счастьем моат... 
Мӓдонна хоть-ма лиэш гӹнят, тӹньӹн соок ӹлӓш целет 
кодеш, человечество пӓлӹмӹ самой яжо, самой благородный 
цель.
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Ядвиган тӹрвӹвлӓжӹ Сигизмундын онгеш, шӱм шимӹ 
вӓрӹш пышкыдын тӹкнӓт. Челсвеческий кого нежностьдон 
темӹн кешӹ Сигизмунд тӹдӹм токыжы шыпшыл нӓлеш...

А кӹдеж вес лыкыштыжы, кидшӹм шӓрӓлтен, ладнан 
шӱлен, эргӹжӹ пингӹдӹн амала. Тӹдӹлӓн омын каеш. 
Ӓтяжӹдон ик.вӓреш тӹдӹ кырык неркӓштӹ шалга. Иӹрвӓш 
мычаштымы степь. Йыд. Востокыштыла ярката жерӓ 
пӹлгомым якшартен дпйнден. Дӓ тидӹлӓн степшӓт йылы- 
мыла чучеш. Лишӹлем толшы штурман грозный юкшы 
шакта. Мӹндӹрнӹ, сӹнзӓ маняры ужьш кердеш, тангыж 
коэштӓлтеш машанет, пиш шукы народ тӓрвӓнӹлеш. Кого 
тыл сотршты тыл гӹцӓт якшаргы знамӹвлӓ выльгыжыт. 
Вурс йолге каеш. Имни ял юквлӓэш мӱлӓндӹ рӹшкӓлтеш. 
Дӓ цилӓ тидӹн вӹлнӹ сӹнгӹмӓш гишӓн мыры юк мӱгӹ- 
рӓлтеш. „Тидӹ, эргӹм, мӓнмӓнвлӓ толыт. Ӓлок, ваштар^- 
шӹштӹ кенӓ“, ӓтяжӹ попа дӓ тидӹм кидшӹ гӹц кыча...

Раевскийвлӓ сотеммӹ семӹньок кӹньӹлӹт. Рушӓрня 
ылын. Водокачкышты ровотайшы машинистын томашты— 
станци гӹц пел километрӓш вӓрӹштӹ, келгӹ каремӹштӹ, 
рекӓ тӹрӹштӹ революционный рабочийвлӓн погынымаш 
тагачы лишӓшлык. Угнетательвлӓ ваштареш первиок эче 
иквӓреш кредӓлшӹ эдемвлӓм цилӓ ти кечӹвлӓн дӓ вадывлӓн 
Раевский иктӹ паштек весӹм кӹчӓл мон. Веремӓэш ӧрдӹ- 
жӹш карангалшы тошты подпольщиквлӓмӓт тӹдӹ мон 
лыктын. Дӓ хоть кышкы 'ташкалын гӹнят, тӹдӹ ӹшке 
шайылныжы тӹдӹм перегӹшӹ эргӹжӹ ылмым шижӹн. Кӹ- 
зӹтӓт теве, машинистын воля кӹдежӹшкӹжӹ рабочийвлӓ 
погынымыкы, Раймонд стрелочникын охыр будкашты шӹн- 
зен. Тишец тӹдӹлӓн йӹрвӓш цилӓ кайын. Улнӹ, рекӓ доны— 
водокачка. Вургымла окня гӹц кӹртни корны насыпь дӓ 
северӹшкӹлӓ кешӹ рельсвлӓ кайыт. Шалахай гӹц— 
подъездный корнывлӓ дӓ депо кайыт, нӹнӹн шайылны— 
вокзал.

Изи кӹверӹм вуйта чиньӹкӓлӹл, тиштӹ машинист Ковал- 
ло сӓрнӹлеш. Сир мычкы ялгорныдон нӹлӹмшӹ эдем эр- 
тен кемӹкӹ, тӹдӹ таваржым конгыла лӹвӓкӹ нӓлеш дӓ 
будкашкыла ашкедеш.

— Ну, млоец, ӹнде яжон анжы,—тӹдӹ Раймондлан келе- 
сӓ.—Тишкӹ толшашлык ӹнде иктӓт уке. А иктӓжӹ толеш 
гӹнь, колты. Толькы, ӱлӹк валаш тӹнгӓлмӹкӹжӹ, калпакет- 
дон махаял. Мӹнь ӹдӹрем кудвичӹшкӹ оролаш колтем. 
Тӹдӹ мӹлӓм келесӓ.

Ковалло ӱлӹкӹлӓ ашкедеш.
— Олесӓ, кеӓй, кудвичӹштӹ тӹвӹлӓйӓлӓй. Дӓ тӹлӓт мам 

келесенӓм, ит монды,— кӹдежӹш пырымыкы, Ковалло ӹдӹр- 
жӹлӓн келесӓ.—Ь1нде цилӓн ылыт, лиӓш келеш? Тенгегӹнь, 
попалташат лиэш.—Пӧртӹштӹ ылшывлӓм Ковалло ядмыла
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анжал миӓ. Мытыкын тӹред шьшдьшӹ сӧдӧй ӱпшГлдон дӓ 
техеньок сӧдӧй цаштыра усыжыдон шӱлӹлӓ веле тӹдӹ1 
чучын. Ышан луды еӹнзӓвлӓжӹ Раевский вӹлӓн шагал кол- 
тат.—Тенгелӓ, шамак тӹшь вӹлнет, Зигмунд. Тӹнгӓл, а мӓ 
колышталына,—стӧл сага шӹцшӹлӓжь! тӹ1дь1 попалта.

Дӓ молывлӓ докы обращаен, ядеш:
> — Знакомыялта, сӓй? Мӓжӹг тидӹндОн тошты приятельвлӓ

ыльша. Тӓ пӓледӓ, тидӹм тишкӹ тыр вӹдӹм тӓрвӓтен кол- 
Щ  таш колтенӹт. А то тиштьг народ гьт, шукы пачеш коды-
'  ( ныт... Халашты тымаша тьшгӓлӓлтеш, тидӹ гишӓн тумаялаш

келеш.
Григорий Ковалло украинский йьшмьГдон попен.
— Тӓнгвлӓ!—Раевский тӹнгӓлеш.—Местный революцион- 

ный комитет мьшьӹм тишкь! кыды-тидӹ делавлӓ.м обсуж- 
даен л^ктӓш колтен.

— А кӱ ть1штӹ, комитетӹштӹжӹ ылеш?—лыкышты ты- 
рын шьшзӹшӹ кушкынди Воробейко простан ядеш. Тиштӹ 
ылшывлӓ логӹц тӹдӹ'сек ӹрвезӹ ылын. Раевский тӹдӹш

I вӹкӹ анжалеш дӓ йӹрӓлтен колта.
I — Ладнанг кердӓт, эдемвлӓ ӹнянвлӓ...
■( Воробейко шеклӓнен колта.

— Мӓнмӓн уже партийный организацинӓӓт улы,—Раевский 
пакыла попа.—Лачок хоть, мӓ шукын ана ыл—цилӓжӹ кым-

 ̂ лы шьш эдем. Тенге гӹнят, цилӓн проверяймӹ эдемвлӓ.
?' Халашты, виднӹ, переворот кеӓ. Немецвлӓ кеӓт, а панвлӓ-

жӹ властьым ӹшке кидӹшкӹштӹ нӓлӹт. Нӹнӹм кидӹштӹ 
гьщ пӓрен колташ кӹзӹтеш мӓнмӓн ниманаат эче уке. Зна- 
чит, действуяш келеш, железнодорожниквлӓм, сакыр заво- 

> дышты ровотайшывлӓм ял вьткӹ кӹньӹлтӓш келеш. А то,
ти курныж цуца цаткыдем шоэшӓт, пӹдӹм сӓрӓл шуаш 
куштылгок ак ли.

Раевский сага шӹнзӹшӹ Данило Чобот, олмьтдшы кӓпӓ- 
нок агыл, но пиш цаткыды эдем, паровоз камакашкы кӹш- 

У кӹмӹжӹ кӱ-шӱ ганьы шимӹ, лелӹн тӓрвӓнӓл кеӓ, дӓ лӹ-
I  вӓлнӹтжьГ тошты пӧкенӓт йочыргал колта.
;| -— Цилӓ понятны... Но мадон теве панвлӓм мӓ пыргедӓшӹ-

жӹ тьтнгӓлӹнӓ? Народым мӓ кьГнььГлтенӓ, тидӹ факт! -Ору- 
жинӓжӹ уке! Мышкындыдон шукок ат воюйы,—ӹшкьшжӹн 
кӹжгӹ юкшы гӹц шеклӓнӓл, тӹтдӹ попа. БЬпкеӓт ак цаклеп, 
цилӓн тӹдьГн кого мышкындывлӓжӹм анжал шӹндӓт.

— Дела оружиштьГ ылеш гьГнь, мӹндӹркок кеӓш ак 
кел—шьГмшӹ корнышты тупикӹштӹ пломбируймы вагон 
улы. ТьГштӓкен ящиквлӓ винтовкывлӓдон. Крузымыштым 
мӹнь ӹшке ужынам,—Воробейко ӹлӹжӓл кеӓ.— А патрон- 
влӓжӹ станци сага ылшы артиллерийский складышты— 
хоть мӱдӓлт вац. Дела тишкевен шон гьГнь, мӓ ти йыды- 
нок хоть тьГ вагоным тишкӹ, водокачка докы, шьГкен то- 
лына, тиштьГжӹ выртышты йӓстӓрен шуэнӓ дӓ запасной
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кӹдежӹш таен шӹнденӓ. Водокачка ӧрдӹжӹштӹ ылеш, ти- 
дӹм иктӓт ак цаклы... Толькы омешт шалгаш веле ак 
кел.

Раймонд будка докыла толшы млоец паштек орола. Тӹ- 
дӹжӹ тӧрок насыпь вӹлец кеӓ. Мардеж мыры лаштыквлӓ- 
ЖӸ.М ӹфӹлӓл-ӹфӹлӓл канда;

Тӹньӹ куры меш  мӹньӹн ылат,
Колымаш веле ,мӓнмӓ.м айыра!

Уштӹ, тенге гӹнят, ваткан пинжӓкшӹ млоец вӹлнӹ йо- 
лык-.мелӹк ылеш. Тӹдӹ, анженок каеш, яжо настроениӓн 
ылын. Калпакшым шайык шӹкӓл шӹнден. Поспейшӹ ыржа 
цӹреӓн кыйыррак ӱпшӹ мардежеш мадеш. Млоец кидвлӓ- 
жӹм кӹшӓнӹш керӹл шӹнден дӓ седок мырыжькм мыра.

Раймонд тӹдӹм пӓлен колта. Тидӹ Андрий Птаха ылын, 
сакыр завод котельныйыштыш кочегар. Раймондым ӹнде 
иктӹ веле тревожаен—кышкы Птаха кеӓ. Солашкы кеӓ гӹнь, 
тӹдгл кӹртни-корны гач вургымлашкы кешӓшлык. Теве тӹ- 
дӹ сӓрнӓлмӹ вӓрӹшкӹжӓт шоэш... Уке, ак сӓрнӓл, тишкӹлӓ 
толеш! Каеш, водокачка докы кеӓ!Мол вӓре нигышкат агыл! 
Раймонд ӹшке вӓржӹ гӹц карангеш.

— Эй, Андрюша!
Птаха сӓрнӓл шагалеш, тагышец трӱкок лӓктӹн шагал- 

шы Раймонд вӹкӹ цӱдеен анжа дӓ тидӹн ваштареш кеӓ.
— Тӹнь кышкы кеет, Андрий?
— Мӹнь Григорий Михайлович докы. Тӹве, тӹдӹн тома- 

жы лапышты.
— А ма.м тӹштӹ тӹнь ӹштӹнет?
— Мам? Хм... Дӓ тӹвеш, со иктӹмок. Тӹдӹн кекшӹ пиш 

яжо улы. Мӹнь рӱшӓрня йӹдеок тӹдӹм колышталаш каштам. 
Яжон мыра, шельма!—аздарымла йӹрӓлтен, Птаха кеклесӓ 
дӓ Раймондын кидшӹм цаткыдын кормештӓ.—Тӹньжӹ тиш- 
тӹ мам шалгет?

— Мӹньӹ? Так... Случайны вӓрештӹнӓм. Ти вӓрӹштӹ 
нигнамат ылтелам... анжалмем шо,—Раймонд шеклӓнен пе- 
лештӓ.

Птаха йӹрӓш нраха. Луды смела сӹнзӓвлӓжӹ Раймонд 
вӹкӹ ӹнянӹдӹмлӓ анжал колтат. Трӱк тӹдӹ калпакшым 
сӹнзӓхалжы якте пӹзӹрӓл шӹндӓ.

— Анжалмет шон колтен? Техень мызывлӓм ужынам 
мӹнь!—Дӓ, шӹдӓн лицӓм ӹштен, привая:—-Ь^щлӓнет вес вӓ- 
рӹм момыкет, лучирӓк лиэш. Тиштӹ анжымат уже, ынгы- 
лет?

— Нимат ам ынгылы!
— Тенге гӹнь, шиэдӓлте ак эртӹ.
— Шиэдӓлӓш? Ма гишӓн? Тӹнь тагачы изиш йӱлдӓлӹ- 

нӓт, векӓт...
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Птаха пыток туран анжал шӹндӓ дӓ кидшӹм кӹ1шӓн гӹц 
лыктеш.

— Тӹнь мам ородыланет? Власть ӹнде тӓ.мдӓнӓт, ороды- 
ланашат лиэш машанет? Цилӓ тидӹвлӓ мӹлӓм такешӓт агы-- 
леп! А вот чыкотурлаш тӹнгӓлӓмӓт, пӓлет, кыце хохолвлӓ 
тервен пижедӓш келеш. Приказат тӹлӓт ак палшы!—Ан- 
дрий крозен келесӓ.

— Ит равед, Андрий! Махань власть? Махань приказ? 
Тӹньӹн лачокок шиэдӓлмет когон шоэш гӹнь, иктӓжӹм 
весӹм кӹчӓл моок,—Андрийӹн техень поведенижӹ гишӓн 
шӹдешкӓш тӹнгӓлшӹ Раймонд келесӓ.

— Ну, миэн шыралтыц ма? Пӓлӓкоти, кун пайым качкын. 
Полячишкывлӓ цилӓн икстатян ылыт: вӹлецьш—парсын, кӧр- 
гӹштӹжӹ—чивык. Оселвлӓ вӹлнӹ кыдалыштмылаок, хохол- 
влӓ вӹлнӹ кыдалышташ привикнендӓ.

Раймонд, тӹдӹн докы ашкед миӓ.
— Йӱкшй ат ыл ылгецӹ, техень шамаквлӓэт гишӓн ӧр- 

дӹжлувлӓэдӹм яжонок мӹнь лыдын пунем... Лач одыра пи 
ганьок пижедӹлӓтӹш! А мӹнь эче тӹньӹм толкан ӹрве- 
зеш шотленӓм... Ма гишӓн тӹнь цилӓ польский народым 
оскорбляет? Мӹнь вӹлнем махань парсын? Кӱн вӹлнӹ 
.мӹнь мыктен каштам? Эх тӹнь, преня!

Ӱлӹцӹн ӹдӹрӹн тянгыра юкшы трӱк шактыде ылгецӹ, 
ти попымаш ӓнят мадон пӹтӓ ылын.

—■ Андри-и-й!—шактен колта.
Коктынат анжал шӹндӓт. Ӱлнӹ, цементдон опталмы водя- 

ной камерын площадкышты Олеса шалга. Птаха икманяр 
веремӓ юк лыктеок шалга. Вара, калпакшым мӹнгешок 
комдык шӹнден, тӹдӹ ӱлӹкӹ валаш тӹнгӓлеш. Икманяр 
ашкыльш карангмыкыжы, тӹдӹ шагал колта дӓ тагыш 
ӧрдӹжӹшкӹлӓ анжен, келесӓ:

— А тӹнь ӹшлӓнет анжылташ вес вӓрӹм кӹчӓл. А то, 
ӹрвезӹ тӹнь ӹшкӹмӹн ылат гӹнят, онгылаш луэдӹм со- 
икток мӹнь шин пуэм, ынгылышыц?

Андрий ӱлӹкӹ вален шомым. Олеса тырхенӓт ак кердт 
выча. Тӹшкӓт, каремӹшкӹ кукшы дӓ юалгы мардеж толын. 
Мардеж ӹфӹлӹм гӹц переген, Олеса юбкы пачыжым кок 
киддонат кычен шӹнден.

Пидмӹ пышкыды свитерь тӹдӹн онгжым дӓ пулшыжым 
шыпшыл шӹнден. Ь1дӹрлӓн луатшӹм и. Тӹдӹ шимсӹнзӓн, 
чичӓлгӹ лицӓн пӹсӹ ӹдӹр. Тӹдӹн каждый движеништӹ- 
жӹ ӹдрӓмӓш шекшӓт дӓ ӹдрӓмӓш задоржат ылын. Но 
ти противоречи тӹдӹлӓн айыртемӹнок олмыдын дӓ керек- 
кӱмӓт токыжы шыпшын.

Л ы пш аш -ваш ты р  ганьы ц ев е р  кӓпӓн ти ӹдӹр пиш ц ев ер  
ылмыжым пӓлен. К ӓпеш  ш ош ы  ӹдӹрӹн дв и ж ен и в л ӓ ж ӹ  тӹ- 
Дӹлӓн ПИШОК КОГОН 0ЛМЫД1ЛИЫТ, ХОТЯ Ь1ш кеж ӹ  ТӸД.Ӹ тидӹ м  
ц ак л ы де.  ^
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— Тӹнь тӹдӹндон ма гишӓн попышыц?—здороваяшы- 
жат ирӹкӹм ак пу, тӹдӹ Андрийӹм ядеш.

— Так... Роднявлӓ гишӓп... Тӹдӹн ӓтяжӹ дӓ мӹньӹн па- 
“пам двоюродный знакомыйвлӓ ылыт. А тӹньжӹ ма, тӹдӹн- 
дон икӓнӓ-иктӹдӓн сӹнзӓшкӹ анжымыла мадат? Ма тӹшь 
ӱштьшток, пӧрть’1шкӓт мӹшьькм ат ӱж? Мьшь тӹдьш изиш 
ьфзӓлнем ыльы, дӓ тӹшь тевеш...

Андрий трӱкок цӓрнен колта. Б1дӹрьш сьгнзӓвлӓжь! когон 
ӱштӹн анжень1т, дӓ тидӹлӓн пишок худан чучын колта.

— Эчежӹ мам?
Ти ядмашты Птаха тӧрокок кайшы крозымашым цаклен 

колта. Сӓ кӱмаклака тервен миэн тӹкнен. Андрий тенге 
попымым вычыде—тидӹшӓн агыл вет тӹдь'1 тишкь'1 толын. 
Но Раймонддон вӓш лимӓш д |  Олесан тенге ӱштьш, да- 
же шӹдӹн ядыштмыжы цилӓ делам портен шуа.

— Эчежӹ мам?—Олеса бетоным ташкал колт)^.
— Эчежь!, т и ш е ц ь ш  ч о р т ы н  папажы д о к ы  к е ж ь !  манын 

м ь ш ь  тӹ дь1Л ӓн келесь1Ш Ь1м, ы н г ы л ы ш ы ц ?
Андрий ужеш, кечь1 соикток ӹнде портялтын дӓ напро- 

лом кеӓ. Ть1 нӱжвец мардеж когон ӹфӹлӓл шьшдӓ дӓ 
Олесан юбкы пачыжым лӱктӓлӓл колта. ВьФӓлт кешь! юб- 
кыжым ть1дь1 шӹдьш севӓл шӹндӓ. Андрий тьгшӓк шеклӓ- 
нь1м гань лин колта дӓ сьшзӓжӹм ӧрдьФсӹш карангда.

— Махань осел! Махань осел! Мам ӹнде эдем тума- 
ен кердеш?—Олеса олен попа.

Андрий т ӹ д ь ш  с ь ш з ӓ ш т ь 1 ж ь 1  с ӹ ш зӓ в ь 1 Д Ь 1 м  ужеш дӓ ойхы- 
рал колта.

— Ну, пускай мь'шь—осел, а малын мӓгӸ1рь'шлӓ? Мӹшь- 
жь1 вет ть'1лӓт нимат техенььШ...

— Мӹнь мӓпчрем?.. Каждый изи ь'1рвезӹг анзылны мӹ1лӓ- 
нем мӓгь'1рӓш пишок келеш! Мардеж сӹ'шзӓм пь'1чкедӓ, а 
тидь'1... Тоже млоец! Рунжыдон рок тервен кӹшмен шӹшзӓш 
мь'1ндь'ф агыл, а тӹ1Шкок... Келесӓй мь1лӓм, ма чортлан тӹшь 
тишкь! каштат? Тӹ1иьӹ1м ужмемӓт ак шо манын маняр гӓ- 
нӓ тӹ!лӓт мӹшь келесенӓм!

— Мӹ'шь тама тидӹ1М колтелам д о к о .
— Каранг сӹФзӓэм гӹ1ц, противный.
Олеса сӓрнӓл шагалеш. Кыце тидӹшдон мирейӹ1млӓ, Ан- 

дрий ак пӓлӹ1. Тидӹ1 шижеш, Раймонд тишкӹ! ӹ'1дӹ1р ужаш 
толте. Олеса тӹ1нӓм ӹ1шкӹ1мжӹш вес статян кычынежӹь

— Ойхы ярелӓ цигӓркӓм пӹ1тӹ1рӓлшӓш гӹ1нь веле?—тӹ1дӹ1 
сылыкын келесӓ дӓ таваклан кӹ1шӓнӹ1ш кидшӹш цикӓлеш. 
Тӹ1дӹ1н парнявлӓжӹ1 лыгы-лигӹ1 тодыл пиштӹ1мӹ1 пумагаэш 
тӹ1кнӓт. Тӹ1дӹ1 пумагам лыктеш, шӓргӓлеш дӓ эче икӓнӓлы- 
дын лӓктеш! „Приказ командующего вооруженнымисилами 
государства Польского на Волыни..."

— Тьшь, Олеса, ат пӓлӹ1, ӓтят ти пумагам лыдын? Тӹ1дӹ!
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мам ӹштӓ? Тьшь турешет мӹнь яралеш ам лӓк гӹнь, лучы 
ӓтят докы мӹнь пыралам.

— Ӓтям докы пыраш акли, тӹдӹн хынавлӓжӹ улы. Кат 
тишкӹ!—Олеса тӹдӹн кидшӹ гӹц пумагам нӓлеш.

Приказшы по-польски дӓ рушла пецӓтлӹмӹ. Тидӹм йӹле 
лыДын лӓктӹн, Олеса Андрий докыла сӓрнӓлеш:

— Мӹнь паштекем ит пыры, мӹнь сейчас лӓктӓм...—Дӓ 
тӹдӹ тома докыла кыргыжеш.

Андрий сусурак лин колта. Ужеш, дела тӧрлӓнӓ. Мардеж 
докыла тупын сӓрнӓл шагалешӓт, сусу пардон тӹдӹ кого 
цигӓркӓм пӹт[Уфӓш тьшгӓлеш.

Кӹдежӹшть! пыт колыштыныт. Раевский шоэн дӓ рас- 
кыдын лыдын.

— „Первый параграф. Польский народын воляжыдон 
тагачы кечь! гӹц цилӓ власть крайышты легионервлӓн 
штаб кидь1штӹ лиэш“.

— Ужыда? Украиныш пырен кенӓт, польский народ лӹм- 
дон командуя!—шим сӹнзӓхалан красавец, депоштыш мо- 
лотобоец Остап Щабель тыргыжланен сьҥӹфӓл колта.

— Ядаш интересны ылнежӹ, кынам ньшӹ! польский народ 
гӹц ядыныт?—цевер кӓпӓн Метельский талашен кьшььы 
шагалеш, дӓ тӹ1дӹн сӹнзӓштӹшь! кого шьТ[дӹ1 кайын кол- 
та.

„Кокшы параграф. Халашты осадный положеним объя- 
вляем. Шӹ1м цӓш гь’щ поздан ӧлицӓвлӓ мычкы кашмаш за- 
прешаялтеш, дӓ тидӹ! гишӓн лумь! якте шоктымы лиэш.

Кымшы параграф. Мӹньӹш разрешениде сакой собрани- 
влӓ, сходкывлӓ, цуцан погынымашвлӓ запрещаялтыт. УгьЩ 
организуймы власть дӓ верховный командовани ваштареш 
агитацим видь1шь1 эдемвлӓм вӓрешок лӱӓш приказы- 
ваем“.

— Охо!
—  ПирӹЩ кайыш т ӧ р о к  каеш!
— „Польскйй народын властет“ техень ылеш, виднӹ!
— А  ТӸ1 польский народшы гӹЩ чорт гӹЩ лудмӹлӓок 

лудӹ1т!
—  „ Н ӹ1лӹ1мшӹ1 параграф . П р е д у п р е ж д а е м ,  п ольский  го с у -  

дар стБ ы н гр аж дан влӓн  личный владеништӹ‘1м ӓль нӹЩӹЩ 
и м у щ ест вы ш ты м  насильственны  ш ыпш ын нӓлмӓш  кравымаш -  
д о н  и к теш  ш отлы мы  л и эш , д ӓ  т е х е н ь  эдем в л ӓ  бан ди твл ӓ-  
д о н  и к теш  ш о т л а л т ы т “.

—  Аха! Л учы  пӹ1тӓр и ок  т и ш е ц  тӹЩгӓлӓм ылын!
— Народшы тама ак кай, а помешивлӓн нагайкашты сӹц- 

зӓ анзылнок, —Чобот кого юкшыдон попалта.
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— Народым бунтуяш ӹнжӹ ли.манын, земля гишӓн нӹ- 
нь1 эче ак попеп. Веремӓ терпӓ—тел...—Воробейко келесӓ.

— А владенивлӓжӹ, тӹнь статянет, ма ылыт?—тӹдӹн до- 
кы сӓрнӓл, Щабель ядеш.

— Пакыла лыдам. „Вьвӹмшӹ параграф. Угӹцформируй- 
мы частьвлӓшкӹ! добровлец-поляквлӓм погаш объявляем. 
Каждый доброволец вӹлӓнжӹ чиӓш, качкаш-йуӓш дӓ тӹл- 
зеш вӹцлӹ маркы жалованьем получаяш тӹнгӓлеш.

■— Пакылажы ма эче тӹштӹ?—Ковалло тырхен ак кердт.
— Пакылажы? „Польский государствын сек лӱдь1шлӓ 

врагвлӓжӹдон—большевиквлӓдон командивани нима Ь1жӓ- 
лӓйдеок кредӓлӓш тӹнгӓлеш. Большевистский партиштӹ 
шалгышывлӓм пӓлӹмӹкӹ, коклы нь1л цӓш лошты нӹнӹм воен- 
но-полевой судышкы пуаш приказываем."

— Тндӹжӹм специальны мӓ лӹмешнӓ сирӹмӹ!
— Нӹнӹн кидӹш попазымык, сӓндӓлӹк вь1лнь{ шукок ат 

ӹлӹ!
Чобот вӹц парняжыге ныгыды ӱпшӹ лошкы шӹдӹн ке- 

рЬ1Л шӹндӓ.
— Кӱ вара нӹньш техень пӹсӹ?—тӹдь: ядеш.
Раевскйй подписӹш анжалеш.
— Полковник Могельницкий.
Ик минутеш комнатышты тыр лин колта. Раевский при- 

казым стӧл вӹкӹ пиштӓ.
— Мӹнь шанем, тӓнгвлӓ, ьшде цилӓ раскыды?
Чобвт, окняшкы анжен, мызге шӱлӓ.
Раевский цилӓштьш анжалеш дӓ нӹнӹн лицӓштӹштӹ ни 

лӱдь1шӹм, ни тыргыжланен колтымым ак уж. „Яжо народ 
погынен".

Серьезный рабочий лицӓвлӓ. Изиш угрюмыйвлӓ. Шабель 
игечӹжӹ семӹнь агыл суровый. Воробейкӧ тамам тумаен 
шӹнден. Ковалло, Чобот дӓ доктор Метельский ревкомын 
членвлӓ ылмым Щабель дон Воробейко пӓлӹделыт. Нйнӹ 
лач Раевскийӹм веле ревкомын представителеш шотле- 
нӹт.

Раевский хоза докы миӓ.
•— Б1рвезӹвлӓм халаш колташ келеш, кыцелӓ тӹштӹ 

дела кеӓ, пӓлӹштӹ. Пускай Раймонд дон ӹдӹрет кеӓт.
— Яра, сейчас келесем.
— Б1ндежӹ мӓлӓннӓ попалташ келеш, анзыкыла мам ӹш- 

тӹмлӓ,—Раевский келесӓ.

О л ес а  П т а х а  док ы  кы ргы ж миӓ.
—  Н у ,  противны й, ӓлок  халашкы!  

тӹ ш тӹ  д е л а  кеӓ, анжалына.
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Кырык вӹкӹ кузаш тӹнгӓлмӹкӹштӹ тӹдӹ решительны 
келесӓ:

— Тӹнь Раевскийдон мирейшӓшлык ылат, тӹте тӹнь са- 
гаэт нигышкат мӹнь ам ке! Ороды ат ыл ылгецӹ, тӹ мло- 
ец малын тиштӹ ылмы гишӓнӓт тӹлӓт келесӹнем.

Тӹдӹ будка докыла кыргыжеш.
— Халашкы кенӓ, Раймонд. Кыцелӓ тӹштӹ дела кеӓ, ӓтям 

анжалаш келеш манеш. Тӹньӹн ӓтят торанна коды, вычаш 
сӧрӹш. Тишкӹжӹ Ворӧбейко толеш.—Дӓ Андрий толмы 
нӱжвец, келесӓ:—Птаха тӹлӓт такешвлӓм понгын шӹнден, но 
млоец тӹдӹ худа агыл. Тӹнь тӹдӹн вӹкӹ ит шӹдешкӹ. Ну, 
кешнӓ.

Птаха ашкедеш дӓ шайыштеш, вуйта тӹдӹн дон Раймонд 
лошты айыртемӹн нимат лите.

Вокзал доны лӱмӹ юквлӓ шактен колтат. Паровоз тыр- 
гыжын сӹгӹрӓл колта, но трӱкок кӹрӹлт кеӓ. Тыр лиэш.

— Андрий, тӹнь халашты ылынат? Махань дела тӹштӓ- 
кен?—Олеса лӱдӹлдӓл ядеш.

— А чорт тӹдӹм пӓлӓ! Кавалериствлӓн отрядым ужым. 
Городской управа доны фендрик цуца винтовка кидӓ шал- 
га. Иктӹм пӓлӹшӹм—адвокат Сладкевичын эргӹжӹм. Кал- 
пакешӹштӹ ош кучкыжвлӓм пижӹктӹл шӹнденӹт... Шу- 
кыжок гимназиштӹ тьшеньшӹвлӓ. Потикӓ!

Кӹртни корны лиништӹ эдемвлӓ уке. Депо капкавлӓм 
чӱчӹн шӹндӹмӹ-. Эдем укеӓн ти вӓрӹштӹ тама-ӓнят кро- 
зышы улыла чучеш, Станци гач ӹштӹмӹ кӹвер докы лӓк- 
тӹн шошаш годым товарный склад огол шайыц нӹнӹн 
ваштареш тамахань эдемлӓктӹн шагалеш.Тидӹ австрийский 
полицейский ылын. Тӹдӹ трӱкӹштӹ ӧрдӹжӹш каранг кеӓ, 
но кым эдемӹм ужын колтаат, ладнангеш. Шӱлештӹл, икӓ- 
нӓ ик векӹ анжылт дӓ северӹшкӹлӓ кидшӹдон ажед, поль- 
ский йӹлмӹдон пелек-турек ядеш:

— Тӓ тӹштӹ вооруженный эдемвлӓм шӹдӓ уж?
— Уке,—кымыт лошты лач ӹшкетшӹ ,веле польский 

йӹлмӹм пӓлӹшӹ Раймонд'келесӓ.
Полицейский водокачка докыла кыргыжаш тӓрвӓнӓ. Но 

Птаха трӱк тӹдӹм кыптештӓрен колта, дӓ кого кӓпӓн шуц- 
ман кыце-кердтмӹн шыралт вазеш. Тенгеок пӹсӹн Андрий 
тӹдӹн вӹкӹ кузен шӹнзеш. Тӹдӹжӹ, керек кыце кредӓ- 
леш гӹнят, Птахан цаткыды кидшӹ гӹц сӹсӹрнен ак 
кердт.

— Раймонд, револьвержӹм шыпшыл лыкай. Дӓ йӹле- 
рӓк!

Раймонд полицейский вӹкӹ пӱгӹнӓлеш, талашен дӓ тыр- 
гыжланен, револьвер кобуран полдышым колталта дӓ ре- 
вӧльверӹм шыпшын лыктеш. Птаха полицейскийӹн шаш- 
кыжым ножна гӹц шыпшын лыктеш, вара ӧрдӹжӹш чӹнь 
каранг кеӓ дӓ тӹдӹн ваштареш чымалтен шагалеш.
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Раймонд кидӹштӹжӹ маузерым сӓркӓлӓ, тьщӹндон мам 
ӹштӹмлӓ—ак пӓлӹ.

Цилӓ тидӹ пиш йӹле эртен кеӓ, Олеса щаналтенӓт ак 
поспейӹ. Полицейский ял вӹкӹ кьшьӹл шагалеш. Лудмӓ- 
шеш дӓ пиш когон шӹдешкӹмӓшеш онгылашыжы веле тӹ- 
дӹн цьЛтӹрӓ. Но ваштареш шагалмы гишӓн тӹдӹн шанымы- 
жым Птахан пингӹдӹ анжалтышыжы тӹшӓкок карангден 
шуа.

— Ну, ӹнде кыргыж! Ялгавалвлӓэдӹм яжоракын таш- 
кал!—Андрий шашкыжыдон север векӹлӓ анжыкта.—Ат 
ынгылы? Ну, кыцелӓ тӹштӹ тӓ статянда—махен драпнс к 
чертовой матери!

Раймонд револьверӹм кӹшӓнӹшкӹжӹ тая. Полнцейский 
минут йӹде шайыкылажы анжылт, кеӓш тӹнгӓлеш.- Икма- 
нярашкылым ӹштӹмӹкӹжӹ, прӓжӓжӹм кедӓрӓ дӓ ӹнде ке- 
рӓл агыл охыр кобурам дӓ ножнам шуэн кӧлта. Андрийкеӓ дӓ 
лӱктӓлеш нӹнӹм. Шашкыжым ножнаш керӹлӹн дӓ сусун йӹ- 
рӓлтен, тӹдӹ мӹнгеш толеш.

— Кышакен вӓл ти хӓдӹрӹм тайымла?
— Тӹнь ма, ородыш кенӓт? А  тӹдь! мӓнмӓм цнлӓнӓм 

лӱл оптен ылгецӹ?—Олеса тӹдӹм вырсаш тӹнгӓлеш.
— Эх, ылгецӹвлӓм шотыш нӓлшӓш гьшь, нер ыражешӓт 

калявонгы кушнежӹ! Ма чортлан тӹдӹлӓн пнстолетшӹ 
келеш? Сонктӧк пӓшӓжӹ пӹтен! Мӹлӓмжӹ тӹдӹ керӓл 
лнэш.

—• А штикшы -тӹлӓнет малан келеш? Шуэн колток, дӓ 
кенӓ!

— Ну да! Тндӹ гӹц кок яжо кӹзӹм ӹштӓш лнэш. Мӹнь 
тидӹм теве тишкӹ, ташкалтыш лӹвӓкӹ пиштем. Тнштӹ 
ак кай лиэш.

Кӹвер вӹлӓн тӹдӹ нӹнӹм поктен шоэш.
— Колышт, Андрий, эчеӓт тӹнь иктӓ-мам тн постолым 

ӹштӓш шанет гӹнь, мӓ сагана ит ке. Мӓнмӓн важный де- 
ла,—Раймонд келесӓ.

— Ну, мам пижьш шӹшзӹндӓ?'Дела тевеш кындонок кеӓ. 
Мьшь тагынамок пистолетӹм войынем ыльы, тиштӹжӹ 
анжем, хӓдӹр кид гӹцок сӹсӹрнӓ... А яжонок мӹнь ти по- 
лицейым лӱдӹктӹшӹм! Кӹзӹт лууштышымат, наверны, эр-

' тен! Потикӓ!—дӓ Андрий пиш кӧгон ваштыл колта, Рай- 
монд дон Олеса йӹрӓлтӹде акат тырхеп.

Андрий докы мӹнгешӧк яжӧ настрӧенижӹ толеш. Кӹвер 
мыч тӹдӹ куштен дӓ мыралтен эртӓ;

Гоп, кумэ, пэ журыся,
Туды-сюды поверныся!

Тенгеок трӱк тӹдӹн ышышкыжы толеш—цилӓ ти делам 
пуры ӹштӹмӓшдон кашарташ.

— Колышт, Раймӧнд, пистӧлетӹм мӹнь тӹлӓнет пода-
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рем. Нӓл! Мӹньӹн дружбаэм пӓлӹ! Мӹнь ӹшлӓнем весӹм 
моам.

Олеса тӹдӹн докыла чӹнь сӓрнӓл шагалеш.
— Тӹнь ма, эчеӓт иктӓжӹ вӹкӹ кечӓлтӓш шанет? Ит ке 

сагана! Ынгылет? Ит ке!
— Агым йӓ! Ма тӹнь тагачы мӹньӹн настроениэм со 

портет? Мӹнь цилӓ шӱмем вашт, а тидӹ... Келесенӓм вет, 
мӹнь большы ам масакланы, ма эче тӹлӓт? Кышты моам, 
мӹнь ӹшкеок пӓлем! Тӹньӹн махань дела? Нӓ, Раймонд, 
кобура дӓ здорован намалышт. Военный делашты ӹд- 
рӓмӓш мам ынгыла вара!

— Тӹнь ӹгдрӓмӓшвлӓ гишӓн оленрӓкӹн!
Но Андрий ӹдӹрӹм уже ак колышт. Раймондьш кӹдӓл 

гӹц элтӓлен дӓ шеклӓнӓлӹн йӹрӓлтен, тӹдӹ пӹжгӓлтӓ:
— Кӱ эртӹшӹм ӓшӹндӓрӓ, тӹдӹн сӹнзӓжӹм—вон! Ын- 

гылышыц? А ти штукыжы гӹц статяш толмы вӓрӹштӹ мӓ 
лӱэн анженӓ. Яра?

Ответ вӓреш Раймонд тӹдӹн пулшыш кидшӹм пиштӓ.

V ГЛАВА
Ти рӱшӓрнян ирок Могельницкийвлӓн палацышты когои 

ир кӹньӹлӹнӹт.
Польский легионервлӓн формым чиэн шӹндӹшӹ воору- 

женный эдемвлӓ конюшньышты имнивлӓм йӓмдӹленӹт. Пиш 
шукы дворня ӹлӹмӹ флигельвлӓштӹ пехотинецвлӓ высту- 
паяш сигналым выченӹт.

Шмультке дон Зоннербург токӧрак веле завтракаенӹт. 
Комнатыш Юзеф пыра дӓ майорлан запискӓм пуа. Майор 
лыдын лӓктеш дӓ келесӓ:

— Графиня Стефания пиш важный дӓ пиш срочный де- 
ладон токыжы пыралаш шӱдӓ.

Нӹнӹ ынгылыдымла вӓш анжалыт дӓ тӹшӓкок стӧл ло- 
гӹц кӹньӹлӹт, мундирӹштӹм тӧрлӓлтӓт дӓ тьотя паштек 
юк лыктеок ашкедӹт.

Кокшы этажышты Юзеф Стефанин кӹдеж амасам кым- 
дан пачын колта дӓ, кид виктӓлтен, немецвлӓлӓн пыраш 
шӱдӓ.

Но графиня вӓреш пӓлӹдӹмӹ формым чиэн шӹндӹшӹ 
таманяры вооруженный офицер нинӹм вӓш лит. Нӹнӹн 
логӹц иктӹтшӹ немецвлӓ паштек амасам чӱчеш дӓ револь- 
вер кидӓ нӹнӹн шайылан кодеш.

— Мам тидӹ означая?—Зонненбург кукшын ядеш.
Шмульте, ӹшкеӓт ак цаклы, кидшӹм кӹдӓлӹшкӹжӹ вик-

тӓлтӓ. Но револьвержӹ майорын кӹдежеш кодын.
Кӹдеж лыкышты, пышкыды кресла покенвлӓштӹ Баран- 

кевич дон шонгы граф шӹнзенӹт.
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— Шӹцдӓ, господавлӓ,—лицӓжӹм йӹрӹктӓл шӹнден, офи- 
цервлӓ логӹц иктӹ келесӓ.

Немецвлӓ седок шалгат.
Баранкевич пӧкен гӹц лелӹн кӹньӹлеш дӓ нӹнӹн докы 

миӓ. Тӹдӹ, знакӧмый эдемвлӓ статян, кйдшӹм виктӓлтӓ, 
но офицервлӓ акат тӓрвӓнеп. Баранкевич кӓкӓрген кеӓ.

— Хе... гмм... да1—тӹдӹ тӹнгӓлеш.—Дела вот маханьы, 
господавлӓ. Тӓ уже мӓнмӓн крайна гӹц карангыда гӹнь дӓ 
анзыкыжым мӓнмӓм переген ада кердт гӹнь, мӓ ӹшкеок ти 
делам кидӹшкӹнӓ кычаш решеннӓ.

— Кӱ тидӹ мӓ?—Зонненбург тӹдӹн вӹкӹ шӹдӹн анжал 
шӹндӓ.

— Мӓ—тидӹ польский легионын штабшы. Вот тӓлӓндӓ 
представляен кердӓм!—Дӓ Баранкевич таза кӓпшӹм ик поль- 
ский офицердокыла сӓрӓлеш.—Полковник граф Могельниц- 
кий, легионын начальникшӹ.

— Эдвадр Могельницкий? Французский армиштӹш пол- 
ковник?

— Почти лачок ылеш, господнн обер-лейтенант. Мӹнь, 
тӧржӹм попышаш гӹнь, русский гвардин полковник ылам, 
но русский военный миссин членжӹ ылынамат, война гачок 
Франциштӹ ӹленӓм, а Российӹштӹ большевистский пере- 
ворот лимӹкӹ, французский армин офицер линӓм,—шотеш 
пиштӹмӹлӓ дӓ тенге гӹнят ӱштӹн Эдвард келесӓ.

— Тӹнӓм мӓ тӹньӹм арестуйшашлык ылына.
— Изиш поздарак, господин обер-лейтенант. Тӹшец пас- 

на тӓмдӓм мӓ тишкӹ викок вес деладон шӱденнӓ. Кӹзӹтшӹ 
положеним мӓ ладнанок обсуждаен лӓктӹнӓ гӹнь, тӓлӓндӓ- 
ӓт дӓ мӓлӓннӓт лучы лиэш,—Эдвард пакыла попа.—Мӓ ха- 
лам кидӹшкӹнӓ нӓлӹнӓ. Тӓгӹцдӓжӹ мӓ нейтралитетӹм тер- 
генӓ. Тишец токыда кеӓштӓ ик условидон веле мӓ тӓлӓндӓ 
ана ӓптӹртӹ, тидӹ—мӓнмӓн делашкына ада ярлы гӹнь. Ко- 
нечны, цилӓ оружи дӓ обмундйровани мӓ кидӹшкӹнӓ ван- 
жа.—Шмультке кидшӹм шӹдӹн лӱлтӓл колта. Тӓ ӹшкеок 
ужыда, тидӹ черньын бунт агыл, нО тӓмдӓн ӧтсупайшы 
частьвлӓдӓ паштеккрасныйвлӓлишемӹт. Нӹнӹ мӓвӹкӹнӓне- 
мецкий войскывлӓ кемӹ паштекок шынгалтыт. Теве малын, 
тӓ кемӹдӓм вычыдеок, округышты мӓ порядкӓм шӹндӹ- 
шӓшлык дӓ ӹшке силанам мобилизуйшашлык ылына. Мӹнь 
тӓ докыда обращаем, господин майор дӓ господин обер- 
лейтенант. Тӓ коктынат дворянин дӓ офицер ылыда. Лачок 
хоть, мӓ враждебный лагерьвлӓштӹ ик веремӓн ылынна. Но 
кӹзӹт мӓнмӓн тӓдонда общий враг—революци. Тӓ мӓдонна 
кредӓлӓщ тӹнгӓлӹдӓ гӹнь, тидӹ красныйвлӓлӓн кид семещӹш- 
тӹ веле лиэш. Тидӹжӹм тӓ вычедӓ манын мӹнь ам тумайы.

Икманяр веремӓ юктеок эртӓ. Шмультке ядмыла статян 
Зонненбург вӹкӹ анжалеш.

— Яра... Но кыцелӓ теве ти делашкы гарнизонын началь-
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ник господин полковник анжаш тӹнгӓлеш?—шеклӓнен кол- 
тышы Зонненбург попалта.

— Его преӧсвященство епископ Венедйкт господин пол- 
ковникдон попенӓт шоктен уже,—тӓгу-ӓнят тӹдӹн пулшы- 
жы шайылны келесӓ.

Немецвлӓ шайыкышты анжалыт. Нӹнӹн анзылны, шая 
лошты пӓлдӹртӹдеок комнатыш пырышы, отец Иероним 
шалга. Тӹдӹ Зонненбурглан пецӓтӓн пакетӹм кычыкта, дӓ, 
немецвлӓ сирмӓшӹм лыдмы лошты, лыкышкыла ладнан эр- 
тӓ дӓ шонгы граф сага шӹнзеш.

— Ну, господа офицервлӓ, махань тӓмдӓн ответдӓ?—Эд- 
вард ядеш.

— Мӓлӓннӓ подчиняялташ веле кодеш,—Зонненбург кук- 
шын келесӓ.

— Пиш сусу ылам! Тӓ, господавлӓ, конечны, свободный 
ылыда. Анзыкыжым мӓ донна тӓ мӓнмӓн хынана лидӓ. Ик- 
тӹм ядам, ӹшкӹмӹштӹм кыце кычаш келеш, салтаквлӓлӓн- 
дӓ келесӹдӓ. Поручик Заремба револьвередӹм пиштӹ. Под- 
поручик Могельницкий, йӓмдӹлӓлтмӹ гишӓн мӹньӹн прика- 
зем отрядлан передайы. Господа офицервлӓ, вӓрӓн вӓрӹш- 
кӹдӓ кедӓ.

Пел цӓш эртӹмӹкӹ, пехота дон кавалери гӹц ылшы изи 
отряд кым пулеметдон халашкыла тӓрвӓнен кеӓ.

Кымда камерышты пеле пӹцкемӹш ылын. Кӹжгӹ решот- 
каан изи окнявлӓ вашт соты ак пыры ганьок. Тор. Луцкы 
эдем вӓреш тиштӹ кымлы иктӹ. Нарвлӓ вӹлнӹ эдем кӓп- 
влӓ сага-сагаок киӓт. Пӹцкӓтӓ дӓ лявӹрӓн.

Седӹрӓштӹ кишӹ богатырский кӓпӓн хресӓнь кого вуй- 
жым Пшигодский докыла сӓрӓлеш, вӹц парняжыге кымда 
пакдашышкыжы шергелӓ керӹлеш, дӓ келесӓ:

— Тьшь мам мӹлӓм жавала саслет? Курым годшен лях- 
влӓ мӓнмӓм шинӹт! Пан мӓнмӓм вольыкеш лӹмдӓш тымень 
шон, тенгеок и нопа: „быдло“. Поляк донхохол лошты ку- 
рымат мир лии ак кердт!

Пшигодский шӹдӹн шӹвӓл колта.
— Кышкевеи якте тӹнь ороды ылат! Цилӓок тӹлӓт си- 

тӓлыкым пумы, а ышетшӹ теве чӹдӹ... Шамак толшеш, 
мӹньӹм дӓ ӹшкӹмедӹм тӹнь нӓл, косолапый мӧскӓ! Малын 
мӓлӓннӓ шӹдешкен ӹлӓшӹжӹ, келесӓй! Тӹньӹмӓт дӓ мӹньӹ- 
мӓт помещик тарташкы кӹцкӹнежӹ дӓ пӱжвӹд лӓкмешкӹ 
поктынежӹ. Тенге гӹнь—поляк дон поляк лоштат айыртем 
улы. Вет цилӓнок нӹнӹ помещик агылеп, чорт побери! 
Тӹнь ганет, шукщӹ ялашанвлӓӓт улы!

Хресӓнь ӹнянӹдӹмлӓ колыштеш.
— Помещик ылат ылгецӹ, тӹнят, Зайончковский гӹцху- 

дан агыл, мӓнмӓм вакнет. Б1шке манат, шукшӹ ялашан ылам,
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а седок нереш тышкет—„ороды, дескать, сола тӓгӓ, а мӹнь 
ышан ылам“. Б1шкӹмедӹн чыванедӹм анжыктет...

Пшигодский кӹньӹлеш дӓ нареш шӹнзеш. Икманяр ве- 
ремӓ тӹдӹ эдем вӹкӹ нӹцкӓтӓн анжа дӓ вара йӹрӓлтен 
колта.

— Чудак-эдем ылат! Мӹнь тӹнь докет пурынок, а тӹнь 
шӹдешкет.

— Тенге гӹнь, ороды дӓ мӧскӓ манмедӹм пурынокеш 
тӹшь шотлет?

— Прахы, кугуза! Тӹшь мӹньӹн шамаквлӓэшем ит кечӓлт, 
тӹнь важышкы анжы!

Нар лӹвӓцӹн нӹжмӹ вуй кайын колта, дӓ Пшигодский 
вьшӹ ӹрвӹжӹн гань сӹнзӓвлӓ анжал шӹндӓт.

— Ну, турна ылат тӹнь, пане Пшигодский! Ти ӱшкӱж 
гӹц сек пӹсӹ ожым ӹштӹнет! Ха-ха-ха!—дӓ ӹрвӹж 
сӹнзӓн, амалымжы вӓр гӹц, нар лӹвӓцӹн, лӓктӓш тӹнгӓлеш,

— А тӹньжӹнма пи дела тиштӹ?—польский йӹлмӹм ын- 
гылен, хресӓнь ладнан келесӓ.

Пшигодскийӓт лявӹрӓн костюман, тырыжалт шӹцшӹ! гал- 
стукан вертлявый эдем вӹкӹ туран анжал шӹндӓ.

— Мӹньӹн пилӓ вӓреок делаэм улы, вет такеш агыл 
мӹнь...

— Жулик дӓ охмуряло!—кӹдеж лӹк гӹц йонгата дӓ нӓ- 
рӓштӓ юк тӹдӹн шаяжым пӹтӓрӓ.

— Тӹнь, пи игӹ, тырынрак тӹщтӹ, а то...—дӓ эдем кид- 
шӹм крозымла лӱлтӓл анжыкта.

Пшигодский сага кишӹ цӹре гӹц вазын шӹцшӹ кукшын- 
ди лицӓн ӹлӓлшӹрӓк рабочий соредӓлмӹ лошкы ярла;

— Оленрӓкӹн мышкындетдон, пан Дзӧбек. Пшеничек тӧ- 
рӹм келесӹш. Камерыштыш цилӓ простаквлӓн кӹшӓнӹм 
итрӓен лыкметшӹ факт ылеш-

— Мӹньӹ? Шолыштынам?—Дӓ Дзӧбек кидшӹм кӹшӓнӹш- 
кӹжӹ цикӓл колта.

Камера тагынамок шижӹн, но кӹзӹт веле пытшок тӓр- 
вӓнен кеӓ. Дӓ ти тӓрвӓнӹшмӓштӹ Дзӧбек явный угрозым 
ӹшке докыжы шижӹн колта.

—■ Кыце тӹнь шанет, Патлай, малын тидӹ, пачыжым 
ташкалмы йӹде, кидшӹм кӹшӓнӹшкӹжӹ цикӓ? Лӱдӹктӹне- 
жь1 ӓль привичкыжы тидӹн техень поганный?—Пшигодский 
пашкудыжым ядеш.

— Мӹнь пӓлем, тӹдӹн тӹштӹ безопасный бритвыжы 
улы,—шаргагемвлӓжӹм чимӹ лошты лыкышты шӹнзӹгшӹ 
млоец попалта.

Вара тӹдӹ шагалеш, седӹрӓштӹ кишӹвлӓ гач Дзӧбек 
докы миэн шагалеш. Тидӹ пекарьвлӓ чимӹ выргемӓн, кло- 
вой сӹнзӓн, сары ӱпӓн кужы млоец ылын. Лу иӓш ученикӹм 
пекарня хоза шиӓш тӹнгӓлӹнӓт, хоза вӹкӹ кӹзӹдон тӹдӹ 
кыргыж миэн, дӓ тидӹ гишӓн полици арестуен тӹдӹм.
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шушырдонок ытлен, а

тӹштӹ, анжыкты!-

Пшеничекшым суд 

тӹдь1 Дзӧбеклӓн сӹ-

Хозажы изи 
вычен.

— Ма тӹньӹн 
гьфӓл колта.

Камера тырлен кеӓ. Ти жепӹн тӓгӱ-ӓнят сторожвлӓ логӹц 
коридор мычкы кыргыж эртӓ. Тӹдьш паштек лелӹ1 шарга- 
гемӓн ял юквлӓ шактен колтат.

Амасам пачыт. Порогышты иктӹлӓнӓт пӓлӹдӹмӹ! форман 
офицер шалга. Тӹ1дь1н шайылны—таманяр салтак. Лӱдӹн 
колтышы тюремный начальник арестованныйвлӓн аттеста- 
тыштым сирӹмӓн КӸЖГӸ1 книгӓм шӓргӓ. Пшигодский куш- 
тылгын Кь1ньь1л шагалеш. Салтаквлӓ лошты ть1дӹ Ӹ1шкӹш- 
жӹн шоляжым—Адамым пӓлен колта, а офицержӹ—поль- 
ский легионыш тидьш пыраш ядшы самой ылеш.

— Тиштӓкен, господин капитан, восстани гишӓн арестуй- 
мы хресӓньвлӓ ылыт,—тюремный начальник немецкий йӹгл- 
мӹдон мӧгь1мӓктӓлеш.

— Тидӹ Зайончковскийӹн шудым хватен нӓлмӹ дела ги- 
шӓн?—Врона ядеш.

— Мане, мане... Тилец пасна сахарный завод гь1ц шӹш 
рабочий...

— Пӓлем. *
— Дӓ эче икманяр эдем махань-шон делавлӓ гишӓн. Нӹ- 

нӹш логьщ кок поляк; жульничество дӓ лӱдьштӹш крозымы 
гишӓн обвиняймӹ Дзӧбекдӓ Пшигодский... Тидӹжӹ комен- 
датурын особый делашты шотлалтеш.

— Пӓлем,—Врона сьшзӓжй[дон Пшигодский£1м кӹчӓл моэш.
— Ну, а молыжы тыгыды делавлӓ гишӓн. Нӹнӹн логӹц 

ИКТӸ1 игечьх шотымы—Пшеничек.
Врона книгӓм нӓлеш, Пшигодскийын сахарниквлӓн дӓ хре- 

сӓньвлӓн фамили туре якшар крандашдон пӓлӹквлӓм ӹштӓ.
— Молывлӓжӹ1м лыктын колташ. Пуста-логервлӓм пук- 

шен шӹнзӹктӓш уке! Кешнӓ пакыла.
Вес камерым пачын шоктымешкӹ!, тюремный начальник 

освобождаймы эдемвлӓн фамилиштӹ1м лыдынат поспея.
Коклы минутышты камереш луаткут эдем веле кодеш. 

Патлай Пшеничек гач икманяр шамакым ӹшке вӓтӹжӹ- 
лӓн келесен поспея, Пшигодскийжӹ шӱмбелжӹдон по- 
палтынежӹ.

— Пан капитан, тӹньӹн милостетлӓн ӹнянен, мӹнь ядаш 
смеем, девятый камерышты шӹнзӹшӹ мӹньӹш шӱмбелем, 
Мечислав Пшигодскийӹм, колтай. Тӹдӹ немецвлӓ вашта- 
реш агитацим виден дӓ тидӹ гишӓн тӹдӹм питӹренӹт...

Адамын юкшы цӹтӹрӓлтӹн. Тӹдӹ конфедератка нер 
дорц кидшьшӓт ак карангды.

1) П ольский военный картузы, вӹлвӓлжӹ нӹл оголан.
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— Рядовой Пшигодский, мам ӹштӓш келеш, мӹнь ӹшке- 
ок пӓлем. Ке капка докы!

Адам вӓрешӹжӹ тӹнгшӹ ганьы лин шагалеш.
— Мӹнь мам келесӹшӹм? Кругом марш! Мам шалгет, 

пся крев?
Юкат уке. Лицӓ гӹц мышкынден колтымашеш тӹдӹ лып- 

шалт кеӓ дӓ винтовкыжымат чуть веле ак кенвазы.
— Марш, а то пи вӓрешок луэн шуэм!
Адам вӓржӹ гӹц лелӹн тӓрвӓнӓ. Седӹрӓ мычкы винтов- 

кыжым шӹдӹртӹл, коридор мычкы олен ашкедеш. Девя- 
тый номеран камерым эртӹмжӹ годым ӹзӓжӹн сӹнзӓжӹ- 
дон вӓш лиэш. Тӹдӹжӹ попымыштым цилӓ колын.

...Переворот лиӓлтмӹ гишӓн дӓ арестованныйвлӓм воляш- 
кы колтым гишӓн увер тӹшӓкок хала мычкы шӓрлен кен. 
Шукат ак ли, хала тӹрӹштӹ, тюрьма доны, народ погынен 
шагалеш.

Легионервлӓн отряд капка лишкӹ иктӹмӓт ак колты.
Раймонд, Андрий дӓ Олеса тоже тишток ылыныт.
Освобождаймывлӓм ядышташ тӹнгӓлӹт, нӹнӹм колцала 

ӓрен шагалыныт, но прамойжок иктӓт нимамат пӓлӹде. Пе- 
карь выргемӓн ӹрвезӹ эдем капка гӹц кыргыж лӓкмӹкӹ, 
тӹшӓкок тӹдӹм арен нӓлӹт.

— Тӹнь ма, тоже шӹнзенӓт?
— Мане!
— Тенге гӹнь, цилӓм освобождаят? — Раймонд тӹдӹм 

ядеш.
— Ну да, цилӓм! Ирсӓ жуликвлӓм веле... А кӱ честный, 

нӹнӹм эчеӓт яжоракын пӹзӹрӓлӹт.
— Тенге гӹнь, тӹнь—жулик ылат? Раймонд, кӹшӓнедӹм 

перегӹ! А то тидӹлӓн—вырт, дӓ тӹньӹн укеӓт!
Пшеничек Андрий докыла шӹдӹн сӓрнӓл шагалеш.
— Мӹнь жулик ылам манын тӹнь келесӹшӹц? Сакрамен- 

ска потвора!
— Б1шкеок келесӹшӹц,—ваштареш шагалаш йӓмдӹлӓл- 

тӹн, Андрий сӹгӹрӓл колта.
— Ма тӓ, ӓптӓнвлӓ постол, кечӓлтӹндӓ? Эдем гӹц тӧлкы- 

дон ядылдалашат волям ак пуэп!—Пшеничекым шокшыжы 
гӹц шыпшылал, ӹлӓлшӹрӓк ӹдрӓмӓш сӹгӹрӓл колта.

— Тенге гӹнь, цилӓм ак колтеп, манат? А кӱвлӓм кодат?
— Келесӹшӹмӹш, кӱ правда верц, нӹнӹ эчеӓт шӹнзӓт! 

А  кӱ мӹньӹм жуликеш лӹмдӓ, тӹдӹн нержӹ гӹц паткагы- 
льым мӹнь ӹштем... Мӹнь правда верц шӹнзенӓм! А малын 
колтенӹт, чӧрт пӓлӓ!

— Эй, тӹнь! Мам тӹнь тиштӹ алталылат? Мӹнгешок ре- 
шотка кӧргӹш пырынет ма?—яжон чиэн шӹндӹшӹ, цилӓ 
хала пӓлӹмӹ колбасный завод хоза сӹгӹрӓл колта дӓ пека- 
рьым пандыжыдон туп гӹц шкрал шӹндӓ.
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Андрий тӹдӹн кид гӹц пандым роалтен нӓлеш.
— Тӹнь малын тӹдӹм пӓрен колтышыц, шушӹ колбаса? 

На, получайы сдачым!—Андрий торговецӹн вуй гӹц коте- 
локшым ловкан ӓнгӹрӓлтен валта.

— Кычыда! Поли-и-ци-и!—цӓрӓ лепкӓжӹм кидшӹдон хва- 
тен, тӹдӹжӹ сасла.

Корны вӹлнӹ имни ял юквлӓ шактен колтат.
— Тидӹ махань эче погынымаш?—имнижӹ вӹлец народ 

вӹкӹ йӹрнӹмӹлӓ анжен, Эдвард Могельницкий сӹгӹрӓл 
колта.—Поручик Заремба, площадьым ирӹктӓш!

— Ра-зой-дись!—Заремба командывая.
Тӹдӹн вуй мычаштыжы палаш тьыл-тьол кайын колта.
Корныштыжы цилӓ сӹмӹрен, народ тӓрвӓнен кеӓ дӓ кыр- 

гыжаш тӹнгӓлеш.
Тюрьма капка анзылны легионервлӓн отряд пичӓлвлӓм 

виктек шагалеш. Тидӹжӹ командирлӓн приветстви шотешӓт 
лин кердӹн дӓ народымат лӱдӹктен.

I
■ I  •

Кок кварталым кыргыжмы паштек Раймонд, Олесса дӓ 
Пшеничек шагалыт. Халыкым поктыл колтымыкы, легионер- 
влӓ кыдалыт.

— Андрийжӹ кышты? Тӓ тӹдӹм шӹдӓ уж?—Олеса тыр- 
гыжлана.

Кыргыжмашеш лицӓжӹ якшарген шӹнзӹн, тӹдӹ1 лелӹн 
шӱлӓ.

Ӹрвезӹ пекарь пӹтӓри Раймондым, вара Олесам анжалеш 
дӓ сылыкын йӹрӓлтен колта.

Тореш ӧлицӓ гӹц Птаха кыргыж лӓктеш. Кидӹштӹжӹ 
пандым сӓртен, ть1дӹ куштылгын тӹргештӹл кыргыжеш.

— А-а-а! Тӓ теве кышты ылыда! Фу... А мӹнь изиш киэн 
кодым...—Йӹрен шӹнден тӹдӹ попа.

Тӓнгвлӓжӹ докы кыргыж мимьжӹ, тӹдӹ завор тервен йӓр- 
нен шагалеш дӓ ваштылаш тӹнгӓлеш.

— Эх, кыцетӹдӹ кыргыжы, ужында ылгецӹ! Ваштылокко- 
лем! Цилӓн шынгалтмыкы, мӹнь эче икӓйӓ колбасникым пан- 
дыдон пушым, тӹдӹжӹ кыце колталтыш! Мӹнь—паштекшӹ, 
дӓ чуть-чуть поктен шонам. Прощаймы шотеш эчеӓт икӓ- 
нӓ тӹдӹлӓн пушым. Тӹдӹ мӹнь гӹцем, чорт гӹц шӹлмӹ 
ганьы, капка лӹвӓкӹ! шӹльӹ...

Пшеничекӓт ваштылеш.
Раймонд дон Олеса, нӹнӹн вӹкӹ анжен, тоже йӹрӹде 

щӹтен кердтелыт.
— Мӹнь сагаэт большы нигышкат ам ке. Страмает веле... 

Техень хулиган ылмедӹм мӹнь эче пӓлӹделам...
— Тагачшы кечӹ техеньӹ ылеш гӹнь, мӹнь виноват ам 

ыл,—Андрий ладнан келесӓ.
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— Нӓ, приятель, панды. Тӹдӹндон тӹньӹм шинӹт, так 
ӹшлӓнет ӓшӹндӓрӓшет нӓл... А келесӓй, мӓнмӓн завод- 
скийвлӓм тӹштӹ шӹц уж? Патлайым, Широкийӹм?—пан- 
дым пумыжы годым Андрий пекарьым ядеш.

— Кыце вара! Мӹнь нӹнӹдон инвӓреш шӹнзенӓм. Яжо 
эдем—Висилий Степанович. Заводскийвлӓ цилӓн иквӓреш... 
Нӹнӹ сага эче иктӹт Пшигодский улы. Тоже яжо эдем,— 
украинский шамаквлӓм Пшеничек труднан попен.

— А пӓлет ма?—тумаялын, Раймонд келесӓ.—Ӓл, Василий 
Степановичын вӓтӹжӹ докы кенӓ, тӹнь тӹдӹлӓн цилӓ ша- 
йышт пуэт.

— Дӓ тӹдӹ такшат вӓтӹжӹлӓн ма-шоным келесӓш шӱ- 
дӹш.

— Тенге гӹнь, кенӓ. Давай знакомый линӓ.

— Господин капитан, освобождаймывлӓ логӹц и эдем та- 
мам пиш важныйым тӹлӓт келесӹнежӹ.—Тюремный началь- 
ник Дзӧбек вӹкӹ анжыкта.

— Ну, ма тӹштӹ? Йӹлерӓк!—канцеляриш пырымыкыжы, 
Врона келесӓ.

— Ясновельможный пан, сӹнгӹмӓшдон тӓмдӓм поздрав- 
ляем! Мӹнь ӹшкеӓт поляк ылам, дӓ мӹнь...—Дзӧбек чувствы- 
дон попаш тӹнгӓлеш..

— Мытыкыракын!
Дзӧбек шая пӹтӓртӹшӹжӹм нелӹн колта, яраш цацымла 

йӹрӓлтӓ дӓ талашаш тӹнгӓлеш:
— Мӹнь, поляк ылмемдон, родина анзылны тӓлӓндӓ тӧ- 

рӹн служышашлык ылам... Тюрьмашкыжы мӹнь самынь вӓ- 
рештӹнӓм...

— Мытыкын, пся крев!—Врона сӹгӹрӓл колта.
■— Тӹлӓт келесӓш керӓлеш шотлем, пане капитане, девя- 

тый номеран камерышты лӱдӹшлӓ эдемвлӓ кодыныт... Айыр- 
темӹнок ты Патлай... тенгеок Пшигодскийӓт. Нӹнӹ соок 
красный пропагандым видӓт... Айыртемӹнжок Патлай лӱдӹш- 
лӓ ылеш. Тӹдӹ настоящий большевик, пане капитане! 
Тӓ тӹ ӹрвезӹм—Пшеничекӹм воляшкы колтендӓ! Тидӹ пиш 
вредный ӹрвезӹ! Тӹдӹ соок нӹнӹдон йыхнен. Патлай 
тӹдӹлӓн пӹлӹшешӹжӹ тамам-ӓнят со пӹжген. Эче поз- 
да агыл гӹнь, тӹдӹм кычаш приказым пу. Пан капитанын 
колыштмыжы шоэш гӹнь, мӹнь цилӓ подробны шайышт 
пуэн кердӓм.

— Яра! Попалтенӓ... Шамак толшеш, тӹнь махань пӓшӓм 
ӹштӓш тӹнгӓлӓш сӧрет?

— Тӹлӓт кыце угодны лиэш, пане капитане.
— Ма вара, провыен анженӓ! Авось тӹнь гӹцет агент ху-
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да ак ли. Но толькы мӹнь донем фокусвлӓдеок! А то леп- 
кӓшкӹ пуля, дӓ каремӹш.

— О, мам вара попет, пане капитане! Мӹнь доверим 
ӧправдае.м!

Вадеш Раевский эргӹжӹдон томашты докы йӹвӹрт миӓт. 
Окняшты тыл-соты каеш.

— Тенге гӹнь, цилӓ тыр. Ӓвӓм тоннаок.
Ӓтяжӹ квартирӹш пыра, эргӹжӹ капка доран оролаш ко- 

деш. Ӓтяжӹн порученивлӓм выполняйӹл, ӹрвезӹ эдем кечӹ 
мыч халашты каштын шӹнден.

Ик минутышты пӧрт гӹц ӓвӓжӹ лӓктеш. Кемӓшток эр- 
гӹжӹн пӹлӹшеш пӹжгӓлтӓ;

— Патлайын вӓтӹжӹ докы кеем. Мӓ донна Олива улы. 
Ӓтядӹм вычен.—Дӓ пӹцкемӹшеш ямын кеӓ.

„Яратымы, туан ӓвиэм! Кыце тидӹ вашталт кен! Тамахань- 
ӓнят весӹ лин—совсем ӹрвезем кен...“

— Цилӓ ӹштӹмӹ лиэш, Раевский тӓнг! Мӓ донна типо- 
графин складышты запасный „бостонка"^) улы. Ручной. 
Ти йыдеш нӹнӹн штаб гӹц мӓлӓннӓ срочный заказ 
улы. Приказвлӓм, мобилизационный анкетывлӓм дӓ воин- 
ский книжкӓвлӓм пецӓтлӓш келеш. Цилӓ тидӹм тӹлӓтӓт 
мӹнь изиш-изиш намал кандем. Ӓнят, керӓл лит. Тидӹжӹ.м 
мӹнь ти йыдын ӹшкеок пецӓтлен шуэм. Вӹцшӱдӹ листӹм, 
большы ам поспейӹ. Толькы ир векӹлӓ воззванивлӓм склад 
гӹц лыкташ келеш. Паборжымат тоже, а то разбиряяш 
мӹньӹн веремӓэм уке лиэш. Вара мӹнь шапирографым -) 
частян-частян намал кандем. Тӹдӹ керӓл ылеш. Кӱ пӓлӓ, 
типографиштӹжок пецӓтлӓш ӓнят эче акли. Лыдын лӓкмӹ- 
кӹштӹ, нӹнӹ вет цилӓ вуйын-вуйстык шагалтат... Ти делам 
яжон шаналтен ӹштӓш келеш, а то эче вуедӹмӓт ямден кер- 
дӓт,—ладнан дӓ толкыдон Олива попа.

Шонгы наборщик Раевскийлӓн яжола чучеш. Лицӓжӹ тӹ- 
дӹн тыгыды пӹрӹнзӹквлӓэш кыптыргал шӹнзӹн. Вӹргеньӹ 
тӹрӓн кого сӹнзӓлыкым тӹдӹ чиэн, нӹнӹн шайылныжы—■ 
кловой валган пуры сӹнзӓвлӓ.

— Келесӹ, Олива тӓнг, тӹштӹ, тӹнь гӹцет пасна, ӹнян 
эдем иктӓт уке?

— Кӱ тӹдӹм пӓлӓ. Улы, конечны, толканвлӓ, дӓ керем 
онгыш пыраш ак шагалеп. Пӧртӹштӹ ӹлӹшӹ народ. Мо- 
лывлӓжӹ эчеӓт худавлӓ: кок пепеэсовец, сионист дӓ кы-

*) Пецӓтлӹм мышинӓ.
2) Педӓтлӹмӹм ӓль сирӹмӹм шукемдӹмӹ прибор.
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мыт—мардеж кышкы ӹфӹлӓ. Эмма Штольберг гӹнь веле? 
ТӸ1ДӸН ӓтяжӹ венгерец, но ӹдӹржӹ тишӓк шачын. Б1рвезӹ- 
рӓк эче, а такшы ничегола чучеш.

— Яра, Олива тӓнг, действуйы.
Наборщик кӹньӹлеш.
— Дӓ, изиш монден шӹм шу! Келесӓй, тӹнь, мӓлӓннӓ пе- 

цӓтӹм ӹгштен ат кердт?
— Мӹнь хоть гравер ам ыл, но пожалуй, ӹштем. Тӓлӓн- 

дӓ вет пиш яжожок ак кел. Хе-хе...—Тӹдӹн лицӓштьЪкӹ пӹ- 
рӹнзӹквлӓ тӓрвӓнӹлӓш тӹнгӓлӹт, а сӹнзӓвлӓжӹ сага веерлӓ 
цымырнат.—Ну, цевер кӹзӹтеш. Б1рвезӹвлӓм ирок вӹц цӓ- 
шеш колтыда.

Вулны пракеш шиме»м шӹцшӹ Оливан кидшӹм Раевский 
лапа пындаштыжы кычалал урда.

— Малын тӹнь партиштӹ ат ыл, Олива тӓнг?
— Шонгы ылам уже... Кышты вара мӹлӓм! Пускай уш 

ӹрвезӹрӓквлӓ. А мӹнь палшалтем. Мӹньӹм сӓкӓлтӓт гӹнят, 
ӹжӓл агыл—ӹшкӹмемьшӹм ӹленӓм. Конёчны, колымы ик- 
тӹнӓт ак шо, но ӹрвезӹвлӓлӓнжӹ тидӹ лелӹрӓк.—^Тӹгдӹ 
сӹнзӓлыкшы вӹлецӹн Раевский вӹкӹ пингӹдӹн дӓ, Сигиз- 
мунджылан чучеш—йӓтлӹмлӓ статян, анжал шӹндӓ.

Олива лӓктӹн кемӹкӹ, кӹдежӹш Раймонд пыра.
— Вот ма, эргӹ, тӹлӓнет молодежын коммунистический 

союзым организуяш поручаенӓ. Партилӓн сторожевойвлӓ дӓ 
разведчиквлӓ, пыт ӹнян молодежь келеш. Тӹнь ӹшкеок 
ужат, мӓ врагвлӓ лошты ылына. Ик самынь ашкылтыш гӹц, 
движени гӹц цилӓ организаци ямын кердеш. Опытшы уке- 
дон молодежь южнамжы неосторожный ылеш, теве малын 
союзышкы у тӓнгвлӓм пыртымаш пиш важный дела ылеш. 
Кӱ лӱдтӹмӹ, сознательный, керӓл годым ӹлӹмӓшӹжӹмӓт 
пуаш йӓмдӹ, нӹнӹм веле пырташ лиэш. Шаналты доко, мӓ 
трусым пыртеннӓ, дӓ тӹдӹ иктӓ-статян жандармвлӓн ки- 
дӹш вӓрештеш. Вет тӹдӹ, ӹшкӹмжӹм спасаяш мацын, ци- 
лӓм келесен кердеш. Тӹгдӹн революционностьшы пӹтӓришӹ 
арест якте веле ситӓ. Лӱдӹшлӓ приключенивлӓм яратышы 
эдемвлӓ улы. Мӓнмӓн кредӓлмӓшнӓ—нӹнӹлӓн кровный дела 
агыл. Нӹнӹ революцилӓ мадыт. Тидӹндон шӹренжок при- 
ключенческий книгӓвлӓм лыдын шӹндӹшӹ интеллигентиквлӓ 
ясыланат. Мадыш гӹц колымашкы дела ванжаш тӹнгӓлмӹ- 
кӹ, нӹнӹ лӱдӓш тӹнгӓлӹт. Анзыкыла лишӓшлӹк организа- 
цин основной ядрожым мӓ коктын иквӓреш намечаенӓ. Кӱм 
тӹнь тӹшӓк достойныеш шотлет?

Раймонд тумаялеш.
— Мӹнь ам пӓлӹ, ӓти. Тидӹ вет пиш серьезны,—остат- 

кажым тӹдӹ олен попалта.
— Яра, мӹнь тӹлӓт палшен пуэм. Ковалло Олеса гишӓн 

тӹнь кыце шанет? Тӹдӹ яжо семня гӹц ылеш. Нӹнӹ кок-
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тын ылыт—ӓтяжӹдӓ ӹдӹржӹ. Кровный связь—кровный де- 
ла. Тӹдӹ мӹлӓнем смелый ӹдӹрлӓ чучеш.

— Мӹлӓнемӓт тӹнгелӓнок чучеш.
— Ну, вот. Ик тӓнг уже улат. Пакылажы, эчекӱм тӹньӹ 

пӓлет?
Раймонд пӱлӓ веремӓ юк лыктеок шӹнзӓ, вара келесӓ:
— Сарра Михельсон. Тӹдӹм Шпильман пӓшӓ гӹц пок- 

тыл колтен, а квартир хозашты тагачы ӧлицӓшкӹ нӹнӹм 
поктен лыктын. Так кудвичӹшток, кӹшкен шӹндӹмӹ хӓ- 
дӹрвлӓ вӹлнӹ шӹнзӓт. Мӹнь тӹ ӹдӹрӹм токо веле ужым, 
нӹнӹлӓн нигыш кеӓш... Кыце вӓл нӹнӹлӓн палшымла, ӓти?

Раевский тамам тумая.
■— Пускай токына толыт.
— Дӓ кышты ӹлӓшӹжӹ тӹнгӓлӹт? Кӹзӹтӓт тиштӹ сӓр- 

нӓлӓш вӓруке, а нӹнӹ кудытын ылыт. Дӓ эче пурлыкышты...
— Ничего, мӓлӓннӓ тишец соикток кеӓш келеш. Тӹньпӓ- 

лет вет, мӓнмӓм хала мычкы уже кӹчӓлӹт. Тагачы агыл 
гӹнь—иргодым мон лыктыт. Пусть толыт дӓ ӹлӓт. Мӓлӓн- 
нӓжӹ вӓре-вӓре шӓлӓнӓш вӓрештеш. Мӹнь кӹзӹтеш Кова- 
ло доны ӹлӓш тӹнгӓлӓм, ӓвӓт—Марцелина кыват доны, а 
тӹнь иктӓжӹ тӓнгет доны... Дӓ мӓ тӹньдонет вес шаяшкы 
кешнӓ. Тенге гӹнь, Сарра. Яра тидӹ. Кӱ эче тӹньӹн нӓлӹ- 
мет улы?

— Эче Андрий Птаха улы. Тӹдӹн смелостьшы—утыдон. 
Толькы пиш зорник ылеш дӓ утым ӹштен колтен кердеш. 
Мӹнь шанымаштем тӹдӹ сознательный, толькы ниш тыргыж.

Раевский йӹрӓлтӓ.
— А тӓ тӹдӹм кӹзӹтеш кычалал миэдӓ. Осторожность 

сознанидон иквӓрешок толеш, вет эдем пӓлӓ, ӹшке сагажы 
йӓлӹмӓт ть^дӹ ямден кердеш... Тӹдӹ ма, тӹньӹн нриятелет?

— Мане... Дӓ пытшок агыл эче... Зато Олесадон друж- 
нан Ӹ1лӓт...—Дӓ Раймонд кайынок шеклӓнен колта.

— Аха. Ма вара, тидӹ худа агыл. Эче кӱм тӹньӹ ша- 
нет?

— Эче ик млоец улы, Патлай сага тюрьмашты шӹнзен. 
Чех Пшеничек. Натурыжыдон—Андрий ганьракок ылеш.

— Яра. Иргодым тӹнь каждыйыштыдон пасна попалты, 
икӓнӓ-иктӹштӹ гишӓн нимат ит келесӹ. Цилӓ трудность- 
влӓ гишӓнӓт шайышт ну, махань делашкы кемӹштӹм ӹр- 
везӹвлӓ пӓлӹштӹ. Кынам нӹнӹ пыток согласаят, тӹнӓм 
веле нӹнӹм коммунистический союзын членвлӓэш шотлаш 
лиэш. Пӹтӓриш тӓнгвлӓм ревком утверждая, а вара у 
тӓнгвлӓжӹм ӹшке турештӓок пырташ тӹнгӓлӹдӓ... Кӹзӹт 
тӹнь водокачкыш кеет. Тӹштӓкен йыдым серьезный пӓшӓ 
лишӓшлык. Ковалло келесӓ. Тӹньӹн оружиэт улы?

— Мане, револьвер, Андрий полицейский гӹц отимаен 
нӓлмӹ.

— Кыце тӹдӹм кычылтмыла, тӹнь пӓлет?
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— Ам пӓлӹ.
— Кадай, мӹнь анжыктем.
Когон хитрӹйӓт агыл оружин механикым Раймонд пӓлен 

■нӓлмӹкӹ, ӓтяжӹ келесӓ:
— Кычы. Ит монды: лач айыртемӹн трудна случайвлӓ го- 

дым веле лӱӓш келеш, кынам мол статян ытлаш акли. Но 
лӱлӓш тӹнгӓлӹнӓт гӹнь, остатка патрон якте шалгы. Хоть 
икЯнӓ, хоть лу гӓнӓ лӱ—жандармвлӓ анзылны икстатя- 
нок отвечӓйӹмлӓ... Ке, ӹрвезем, дӓ перегӓлӹн каш...

Ӓтяжӹ тидӹм „ӹрвезем" манын пӹтӓри эче лӹмден. Рай- 
монд ӓтяжӹм цат элтӓлен нӓлнежь!, тӹдӹн онгжы тервен 
пӹзӹрген шагалнежӹ дӓ келесӹнежӹ: „Ӓти, тӹшьӹм ува- 
жаем мӹнь дӓ яратем“. Но ӓтяжӹн шытырланымжым ужын, 
Раймонд пӹсӹн лӓктӹн кеӓ.

Водокачка докы кешӹлӓжӹ тӹдӹ Сарра докы, тӹдӹм 
сусуэмдӓш манын, кыргыж пыра. Ӓтяжӹ шӱдӹм статян 
ӹдӹрдон тӹдӹ попен кердте. Соок ӓптӹртенӹт.

Тӹдӹн кок цӓш нЯрӹ эче йӓрсӹмӹ жепшӹ кодын, дӓ 
тӹдӹ заводский окраина докыла, Птаха ӹлӹмӹ вӓрӹш аш- 
кедеш.

Андрий тоныжок ылын. Тӹдӹ кроватьышты шӹнзен дӓ 
украинский мырывлӓм дӓ куштым семвлӓм мандолиныдон 
шактен. Тӹдӹ токо веле ойхан семӹм: „Та нэма гирш никому, 
як тий сиротыни" мырым пӹтӓрен дӓ пиш когон веселӓ 
гопакышкы ванжен. Тӹдӹ пиш яжон шактен. Парнявлӓжӹ- 
дон кӹлвлӓм ыдыралмы йӹде лепкӓшкӹжӹ кечӓлт шӹцшӹ 
ӱпшӹ пӹсӹн мыльгалт миӓ.

Тӹдӹн шоляжы, ӹндекш иӓш Василек, кӹпцӹкеш вуйын- 
вуйстык шагалын дӓ ялвлӓжӹм кӱш лӱлтӓлӹн, нӹшӹдон 
махань-шон фигурывлӓм ӹштӓ. Равновесижӹм ямден шу- 
мыкы, тӹдӹ кроватьыш кенвазеш, дӓ тӹшӓкок, ялвлӓжӹ- 
дон цамала чымалтен колтен, эчеӓт вуйын-вуйстык шага- 
леш.

Раймондым ужын колтымыкы, Андрий кӹлвлӓжӹм пиш 
пыт ыдырал колта дӓ шакташыжат праха,—кӹлжӹ кӹрӹн 
кен. Андрий тишӓк пиш когон сусу лин колта.

— А вет мӹнь ти семӹм яжон вактын пушым. Кӹлӓт 
даже кӹрӹн кеш!—тӹдӹ кровать гӹц тӹргештӓ дӓ мандо- 
линыжым стӧл вӹкӹ пиштӓ.

Андрийӹн ӓвӓжӹ тонышты ылте — тӹдӹ пашкудыш 
кен.

— Мӹлӓм тӹньдонет ик важный дела гишӓн попалташ 
келеш.

— А ма лиӓлтӹн?-—Птаха тыргыжланен колта. — Давай 
попы!

— Когыньна лошты веле лиэш.
Ӓндрий Василек докыла сӓрнӓлеш. Тӹдӹжӹ кӹпцӹк вӹ- 
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кӓт кузен шӹнзӹн поспеен дӓ, цӓрӓ ялвлӓжӹдон чымедӹл,, 
парняжыдон нерӹштӹжӹ капайылеш.

— Василек, ӧлицӓшкӹ лӓктӹлдӓлӓй!
— А мам мӹнь тӹштӹ ужтелам?
— Мӹнь тӹлӓт келесенӓм—кыргыж! Тиштӹ тӹнь.гӹцет 

паснаок кердӹнӓ.
— Ам ке. Тӹштӹ ӱштӹ. А шаргагем уке.
— Ӓвӓмӹн ботинкывлӓжӹм чи.
— Ну да! Тӹдӹ вара мӹньӹм лоцкен пужы!
— Тӹнь ма, прӓжӓм вычет? Ма, тӹнь статянет, ӓль ӹне 

кудвичӹш мӹлӓм лӓкмӹлӓ?
— Малын кеӓшӹжӹ? Мӹнь пӹлӹшвлӓэм питӹрен шь(ндем, 

а тӓ попыда.
— Васька!—Андрий юкшым когоэмден колта.
Но Василек шӹнзӓ, тӱгӹ лӓктӓш акат шаны. Андрий 

прӓжӓжӹм кедӓрӓш тӹнгӓлеш. Василек ӹзӓжӹм сӹнзӓжӹ 
гӹцӓт ак колты. Раймонд Птахам кидшӹ гӹц кыча.

— Кенӓ, Андрюша, кудвичӹш. Тӹштӹ ӹрвезӹлӓн лачок- 
шымат ӱштӹ.

Нӹнӹ ташкалтышеш шӹнзӹт. Пӧрт амаса йочырик 
шакта.

— Васька! Шиӓм вет! Мӹнь тӹлӓт колыштыктем теве!
Амаса чӱчӹлт кеӓ.
— Тӹнь ма, тӹдӹм лачок шиӓт?
— Дӓ уке! Лач мӹнь ганемок шельма. Мӹнь тӹдӹлӓн 

иктӹм, тӹдӹжӹ мӹлӓм весӹм. А шин ам кердт,—яратем 
шельмым. Тӹдӹ тидӹм пӓлӓ. Цилӓ ӹштӓ, толькы тӹдӹндон 
пуры лиӓш келеш. Командываймым гӹнь пиш когон ак 
яраты.

Лоштышты пӹжген понен, нӹнӹ шукы шӹнзен колтат.
Андрий Раймондым калиткӓ якте провожаен кеӓ. Тӹштӓ- 

кен нӹнӹ, кидӹштӹм кычен, юк лыктеок икманяры шалгат.
— Тӹнь ынгылет, Андрий, ти гишӓн иктӓт пӓлӹшӓшлык 

агыл.
— Раймонд, мӹнь келесӹшӹм вет! Могилӓ! Мӹнь ӹш- 

кеӓт таманяры тумаенӓм: неужели, манам,правдам кӹньӹл- 
тӓш свет вӹлнӹ иктӓжӹ народ уке? Анжет гӹнь, тӹдӹ 
улы уже.

— Ӓнят, тӹнь вес статян тумаен колтет. Тӹнӓм ирго- 
дым келесет.

— Мӹнь?! Мӹнь шайыкыла цӓкнем гӹнь, вӓрешемок 
пыдешт кеӓш лижӹ! Эх, Раймонд, тӹнь мӹньӹн характе- 
рем ат пӓлӹ! Так, манат сӓй, пустам понгын каштеш... А 
вет мӹньӹнӓт настоящий ӹлӹмӓш верц шӱмемжӹ сылык- 
лана...
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Уштӹ пӹцкемӹш йыд. Пӹчкедӹшӹ мардеж кӹртни кор- 
ну вӹлнӹ пӧртӹлеш.

Вокзалышты, жандармский отделенин амасашты изи вы- 
вескым вашталтенӹт. Названижӹ тӹдок кодын, но толькы 
польский йӹлмӹдон сирен шӹидӹмӹ.

Маневровый поезд запасный корнышты, вуйта самынь-са- 
мынь, ӹшкетшок шалгышы вагонышкы шыралтмым, тӹдӹм 
анзыкыла олен шӹкен кемӹм, вара шагалмыжым дӓ мӹн- 
гешок толмыжым жандармский отделеништӹ иктӓт пӓлӹде. 
А вагонжы коклы нӓрӹ эдем тӹдӹм вычен шалгымаш^^ы 
ӹшкеок кыдалын. Сотеммӹ анзыц тӹ паровозок водокачка 
донышы мӹндӹр тупик гӹц вагоным тошты вӓрӹшкӹжӹ 
нӓнген кода.

Ж е р ӓ  к узы м еш к ӓт  Р а й м о н д  меш ӓк л о э ш  пӹтӹрӓлмӹ воз-  
званиБЛӓм т и п о г р а ф и н  склад гӹц намал лы ктеш . Й ы д ваш т  
тӹдӹ амалы де. Н о  тӹдӹн анзылны с е к  лӱдӹ ш лй д е л а  эч е  
ш алген.

Ирок Михельсонын семняжӹ Раевскийвлӓн кӹдежӹш 
ӹлӓш толеш. Эргӹжӹдон тӹдӹ хала гӹц кеӓ, манын тома 
хозавлӓлӓн Ядвига келесӓ.

Водокачкышты у жилец приваялтеш...

Шукердӓт агыл пецӓтлӹмӹ листовкӹм Врона кым пачаш 
лыдын лӓктеш. „Цилӓ сӓндӓлӹквлӓштӹш пролетарийвлӓ, уш- 
ныда!“ Заголовкым русский, украинский, польский дӓ не- 
мецкий йӹлмӹвлӓдон пецӓтлӹмӹ. Вооруженный восстанишкӹ 
ӱжмӓш! „Цилӓ власть советвлӓлӓн!.. Долой капиталиствлӓм 
дӓ помещиквлӓм... Земля хресӓньвлӓлӓн"... Ах, пся крев! А 
вет типографиштӹ пецӓтлӹмӹ, мӓнмӓн нер мычаштынаок. 
Могельницкий мам келесӓ? А главный, чорт возьми, под- 
письшӹ; „Революционный комитет“. Значит, техеньӹ улы 
уже...

— 'Эй, кӱ тӹштӹ.
Амасашкы часовой пырен шагалеш.
— Кадай тишкӹ Дзӧбекым, пся его мать!
Палашыжыдон цонгырталтыл, Дзӧбек жандармери на-

чальникын кабинетӹш кыргыж пыра, палашыжы австрий- 
ский гусарвлӓн ганьы шӹдӹрнӓ.

— Честь имею...
Вронан лицӓжӹ трӱкок вочык шывшылт кемӹм ужын, 

Дзӧбек мыгедӓлт кеӓ.
Кидешӹжӹ воззваним кычен, капитан стӧл сага кӹньӹл 

шагалеш. Дзӧбек ак пӓлӹ: Врона тӓ йӹрӓ, тӓ тӹдӹн тӹр- 
вӹвлӓжӹ шӹдешкӹмӓшеш шывшылтыт.

— Тидӹ ма техеньӹ?
— Доложен кердӓм, пане начальник, мӹньӹн агентвлӓэм 
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ти гишӓн токо веле мӹлӓм келесевӹ. Ирокок эче кине- 
матограф афишывлӓм клейӹмӹ годым, тамахаиь эдемвлӓ 
ти листоквлӓм тышкен каштыныт. Анжал доко, пане на- 
чальник, ик велнӹжӹ тӓмдӓн приказда, вес велнӹжӹ—воз- 
звани. Нӹнӹ тенгеок и клеенӹт: кышты лиэш—воззваним, 
кыды вӓрежӹ—приказым... Пакыла доложаш смеем, тама- 
хань-ӓнят ӹрвезӹ, лу иӓш кытла, мӓнмӓн газетвлӓнӓм намал, 
центральный ӧлицӓвлӓ мычкы кыргыжын, листоквлӓм кӹш- 
кен дӓ саслен: „Штабын приказшым лыдта!“ Постовойвлӓ 
листовкым лыдын лӓктӹнӹт, ӹрвезӹм кычынештӹ ылын, а 
тӹдӹ тагышкат шон... Тенгеок доложаш смеем, заводышты 
дӓ кӹртни корнышты ти листоквлӓм тамахань пӓлӹдӹмӹ 
эдемвлӓ шӓлӓтенӹт... Мӹнь уже типографим цилӓ хӓлӓ 
арестуенӓм. Но, ӹшкӹмнӓн материалвлӓнӓ гӹц пасна, тӹш- 
тӹ нимат мотелыт. Дӓ тӹштӹ ППС членвлӓ кокты улы, 
нӹнӹн доны иктӓт тидӹм пецӓтлен кердте манын нӹиӹ 
вуйыштым пиштен ӹняндӓрӓт. Мол агыл, нӹнӹн ӹшкӹмӹш- 
тӹн машинӓштӹ улы!

— А кышты нӹнӹ приказвлӓжӹм моныт?
— Доложаш смеем, мол вӓре агыл, управышты. Нинӹм 

тӹштӹ коридореш пачкыдон йӧрен шӹндӹмӹ. Кӱ шанен, 
каждый нӓлӹн кердӹн.

Врона вахмистр докыла кок ашкылым ӹштӓ.
Дзӧбек тӹнӓрӹмок шайыкыла цӓкнӓ.
— Колышт тӹнь! Шулер! Мӹнь тӹлӓнет мундирӹм дӓ 

чинӹм пуэнӓм, но цилӓ тидӹм тӹнь капаен ат лык гӹнь, 
мӹнь тӹньӹм сӓкӓлтем, дӓ тӹшец анзыцшы иктӓ шӱдӹ 
салам тупешет пиштӹктем! Теве тӹлӓт тӹжем маркы. 
Ь1шкӹмедӹн цилӓ сбродедӹм погы дӓ листоквлӓм пецӓтлӹ- 
шӹ эдемвлӓде мӹнь анзыкем ит тол... А моат гӹнь—нодпо- 
ручик чин дӓ тӹжем маркы окса. Йымын лӹмдон цуреем, 
честь ваштареш преступленим мӹнь ӹштем. Техень хам- 
ский лицӓ офицерский погоным пижӹктӓш недостойный 
ылеш. Но сӓкӹмӹ лиӓш ӹнет шаны гӹнь, тӹнь ти чинӹм 
получает. Оксадон шӹлӓш моло ит тумайы—мӹнь тӹньӹм 
рок лӹвӓлнӓт моам. Марш!

Дзӧбек ок,са.м роалта дӓ пиш чӹнь сӓрнӓл кеӓ, налашы- 
жат тӹдӹн тӧреш сӓрнӓл ак поспейӹ, дӓ ти велдӹк вах- 
мистр чуть веле кыптешт ак вац. Палашым хватен, тӹдӹ 
коридорыш кыргыж лӓктеш.

— Теве ма гишӓн тӹньӹн маредӹм фронтыш колтенӹт 
ылын,—Людвига пӹжгӓлтӓ.

— Ясновельможный пани! Тӹньӹм сарвалем! Тӹньӹш 
яледӹм шывшалам... Пан граф цилӓ тӹлӓт ӹштӓ... Ытары-
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дай тӹдӹм!—Людвиган пылвуйжым элтӓлен, Франциска мӓ- 
гӹрӓ.

— Яра, мӹнь цилӓ ӹштем, толькы мӓгӹрӓш цӓрнӹ!,—Люд- 
вига тыргыжланен попа.

— Святой Мария лӹмдон сарвалем, талашал, ясновель- 
можный пани! Тагачы йыдым нӹшьгм лӱӓт. Капитан ӹшке 
келесӹш,—седӹрӓ гьщ чучь-чуть кӹньӹл, Франциска попа.

— Сейчас мӹшь граф докы кеем. Ладнанг, Франциска,— 
Людвига келесӓ. Сарвалыщы ӹгдрӓмӓшӹн лицӓшкӹ анжаш 
тӹдь1лӓн лелӹ дӓ тӹдб: кӹдеж гӹщ пӹсӹн лӓктӹн кеӓ.

— Кӱ ть1штӹ? Ах, тидь! тӹньӹ, Людвись! Ит йӓтль! мӹнь- 
ӹм, мьшь КӸЗӸ1Т пиш когон ам йӓрсӹ.—Эдвард телефон труб- 
кам стӧл вӹкӹ пиштӓ.

Тӹдӹн кабинетшӹ штабыш сӓрӓл колтымы ылеш. Стӧл 
вӹ1лнь1—кок телефон. Стеняштӹ—якшаргы дӓ шим флагвлӓ- 
дон пышкын шӹндьшь! карт кечӓ. Диванышты шашка дон 
револьвер киӓт.

— Эдди, ик .минутеш веле... Мӹлӓм ик делам ӹштен пуай 
ылнежӹ...

— Попы, Людвись. Тӹшь вет пӓлет, мӹнь тӹлӓнет цилӓ 
ӹштем.

Телефон звоня. Эдвард трубкам нӓлеш.
— Мане, мӹнь. Ма? Павлодзиштӹ восстани? Ма техень? 

Вокзалышты лӱлӹт? Ма лиӓлтмӹм кӹзӹток пӓлен нӓлдӓ. 
Конечны... Цилӓм ял вӹкӹ шагалтыда... Сейчас миэм... Ма? 
Немецкий эшелон? Усадьбым перегӓш ик взводым колтыда. 
Мане. Сейчас кеем!

Эдвард, арышы ганьы, трубкам стӧл вӹкӹ! шуэн колта.
— Ма лиӓлтӹн, Эдди?
Могельницкий прӓжӓжӹм талашен ӹгштӓлӓш тӹнгӓлеш,. 

ТӸ1ШТӸЖӸ шашка дӓ револьвер кечӓт. Лицӓжӹтьщӹн пӹц- 
кӓтӓ.

— Изиш неприятность тӹштӹ лиӓлтӹн. Мӓ цилӓ тидӹм 
тӧрлен колтенӓ... Сейчас тишкӹ! Владислав кавалерийский 
взводдон толеш. Ит тыргыжланы, мӹньӹн сусуэм, цилӓ тӧр- 
лӓнӓ. Тенге гӹнят, иктӓ-ма лимӓш гӹп, кеӓш йӓмдӹлӓлт... 
Мӹнь штаб гӹщ звонялам. Ну, цевер кӹзӹтеш!

— Эдди, а мӹ!ньӹн ядмемжӹ?
— Простьы, тӹшь тӹдӹм вадеш келесет...
—- Дӓ тӹнӓмжь! позда лиэш. Мӹнь сарвалем тӹньӹм, Эд- 

ди... Мӹнь лӹмешем ӹштӓй—Юзефын эргӹжӹм освобожда- 
йы1 Мӹлӓм келесӓшӓт лӱдӹш, но тӹдӹм ти йыдын лӱӓт.

Тӹдӹ Эдвардын корныжым ӓрен шӹндӓ.
— Ах, вот тӹнь ма гишӓн! Ну, тидӹм ӹштӓш акли. Тӹ- 

дӹ лӱдӹшлӓ эдем. Дӓ, вообще, мӹньӹн шергӓкӓнем, ти де- 
лавлӓшкӹ тӹнь ит ярлы. Мӹнь талашем, Людвись.
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— Сарвалем тӹньӹм, Эдди! Мӹнь лӹмешем тидӹм ӹш- 
тӓй... Колат? Сарвалем!

Тӹдӹ Эдвардым пулшыжы гӹц элтӓлӓ дӓ тервенжӹ пӹ- 
зӹрген шагалеш.

Но вӓтӹжӹн элтӓлӹмжӹм колталтен, Эдвард тӹдӹм ӧр- 
дӹжӹш пыток карангден шагалта.

— Мӹнь тишӓкен ик минутешӓт кодын ам кердт. Мӹ- 
ньӹм вычат. Вокзалышты ладна агыл... Цевер...

Людвига тӹдӹм шокшыжы гӹц хватя.
— Эдди, мӓнмӓн яратымна лӹмеш, сарвалем тӹньӹм. 

Тидӹм ат ӹштӹ гӹнь, значит мӹньӹм ат яраты...
Эдвард трӱк сӓрнӓл шагалеш, ӱштӹ анжалтышан, викок 

ӧрдӹж эдем ганьы.
— Мӹнь шудем тӹлӓт, остаткаэшӹжӹ мӹнь тӹнь гӹцет 

тергем... мане тергем, штабын делашкы тӹнь ит йыхны! 
Тӹньӹ ӹштӓш литӹмӹм кӹчет. Ма дела тӹлӓт нӹнӹн до- 
кы? Ти эдемвлӓ мӓнмӓм пӹтӓрӓш йӓмдӹ ылыт, а тӹнь нӹ- 
нӹмок эче защищает... Тӹньӹн пуры кымылет кынеш ак 
тол. Нӹнӹм арыш пивлӓ шотешок пӹтӓрӓш келеш! Пожа- 
луйста, шам гӹц кетеок! Мӹлӓм палшышаш годым, тӹнь 
ӓптӹртет веле.

Амаса ч^^чӹлтеш. Коридор мычкы пиргӹдӹн ташкалмы 
ял юк дӓ шпор юк чӹньшактен эртӓт. Ик минутышты кым 
мыктешкӹ халашкы тӧргӹшдон кыдалыт.

VI ГЛАВА
Подпоручикын шӧртньӹ погоным дӓ тӹжем .маркым ки- 

дӹшкӹжӹ пырташ Дзӧбек пыток решен, а дела ак лӓк 
гӹнь—пакырак шӹлӓш. Такшат вӓрӹм вашталташ тагына- 
мок жеп шон. Но кӹзӹтшӹ, мадыш тӹнгӓлӓлтмӹкӹ дӓ карт- 
влӓмӓт шӓлӓтӹм годым, лӱдмӹ шамжым тидӹнӹм шулер 
шамжок сӹнгӓ. Пӹтӓриок цилӓ „банкеш кемӹлӓ“. Вычок 
эче техеньок тыргыж вес веремӓм, кынам сӓкӓлтӹмӹ ли- 
ӓшӓт куштылгы, тенгеок генерал лиӓшӓт лелӹ агыл. Толь- 
кы самынь ӹнжӹ ли. Кого мадыш икӓнӓ веле лиэш... Дӓ ти- 
дӹ действыен.

Кок капралым дӓ шукердӓтагыл Пушкальская панин ,за- 
ведеништӹ" швейцарышты служышы Кобыльскийым, кӹ- 
ЗӸ1ТШӸ ьшде жандармерин сержантым, сагажы нӓлӹн, Дзӧ- 
бек рабочий поселкышкы кеӓ.

Пшеничек ӹлӹмӹ тома доран трандас шагалеш.
— Стоп!—Дзӧбек корны вӹкӹ тӹфгештен вала.—Кобыль- 

ский, паштекем! Ти стерва Пшеничекӹм ӓнят хватен кердӹ- 
нӓ...^— д̂ӓ, палашыжым кычалал, кудвичӹш пырен кеӓ.

— Теве тӹдӹ, теве! Шагал! А то лӱэм!—пекарьын кого
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кӓпшӹ тӹдӹн нержӹ анзылнок мӹнгеш коридорыш цӓк- 
нен колтымык, Дзӧбек сусун сӹгӹрӓл колта.

Леон комнатышкы бомбыла пырен кеӓ дӓ паштекшӹ ама- 
сам кӧргӹ гӹц пиштен шӹндӓ.

— Езус-Мария! Ма техеньӹ?—ӓвӓжӹ сӹгӹрӓл колта.
Но тӱцӹн амасам тарватат уже.
— Кобыльский, пыдырты, а то шӹлеш!
Сержант кыргыж миӓ дӓ цилӓ кӓпшӹдон амасашкы шын- 

галтеш. Пыдырген кешӹ амаса паштек кӹдежӹш пырен 
кеӓ дӓ, равновесйжӹм ямден шуэн, седӹрӓшкӹ кенвазеш. 
Тӹ выртынок Пшеничек окняшкы кыргыж миӓ, вуйжыдон 
рамым шӹкӓл колта дӓ садыш тӹргештӓ.

Окня пыдыргым юк, пырен шагалшы эдемвлӓ дӓ эр- 
гӹштӹн кыргыж шӹлмӓш шонгы Пшеничеквлӓм ӧрт гӹц 
колтенӹт. Лӱдмӹ пардон нӹнӹ апай ганьы лин шагалыныт.

— Кычы тӹдӹм,—Дзӧбек сасла, но комнатышкы йӹле 
пырен кеӓшӹжӹ седӹрӓ гӹц кӹньӹлӓш цацышы Кобыль- 
ский дӓ кенвацшы амаса тӹдӹлӓн ӓптӹртӓт.

— Эчеӓт шӹльӹ... Эх тӹнь, тангата! Мам анженӓт? Не- 
рет анзылнок ыльы вет, сволочь!

Шушыртым пылвуйжым ниӓлтӹл, Кобыльский сылыкын 
попалта.

— Тӹдӹ, пане Дзӧбек, тӹньӹнӓт нер анзылнеток ыльы...
Дзӧбек тьотя докы кечӓлтеш.
— Ну, тӹнь, шонгы кляча! Тӓрвӓнӹ! Мӓ тӹньӹм ӹрӹк- 

тӓлӹнӓ, вара келесет, кышты эргет шӹлӹн ӹлӓ.
— Военный нане, мӹньжӹм малын?—чешский йӹлмӹм 

польскийдон яркалыл, тьотя пелештӓ.
— Тьшь эче ядыштат, ма гишӓн? Мӹнь тӹлӓнет тенгечӹ 

мам попышым, каналья? Токет толмыкы, мӹшӓм тӧрок ке- 
лесӹ маньымовет?

— б1шке туан эргӹ вӹкӹ, кынам вара тидӹ ылын?
— Ну, мӓ вот тӹньӹш тымдалтенӓ, тӹнь цилӓ тидӹ ги- 

шӓн отвечает... Марш!
— Тӓ кышкы тидӹм нӓнгедӓ?—папа лудӹн сӹгӹрӓл колта.
— Тырлы тӹнь, ведьма! Цилӓ тӓ ик нырыштышок мӧр 

ылыда... Тырлы, а то тишӓкок тӹлӓт мычаш лиэш...
Вуйжым кымык сӓкӓлтен, тьотя калпактеок кок жандарм 

лодон ашкедеш. Йӹрвӓш юк лыктеок пашкудывлӓ шалгат, 
коклы и нӓрӹ нимахань скандалтеок ӹлӹшӹ честный, соок 
смирнӓ колесникым арестуймы гишӓн нӹнӹ цудеят.

Пел цӓш эртӹмӹк, вӓтӹжӹм дӓ тетявлӓм лудьштен, нӹл 
жандарм Патлайын изи пӧртьшкӹжӹ пырен шагалыт. Нӹ- 
нӹн толмышты сӹнзӓэш тӧрок тӹкнӓ. Тиштӹ сакыр заво- 
дыштыш рабочийвлӓ ӹленӹт. Патлайым Цилӓн пӓленӹт. Ик- 
маняр минутышты тома доны рабочий цуца погынен шага- 
леш.
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— Тюрьма гӹц лӓкшӹ ӹрвезӹ тӹлӓт мам попен? Келе- 
сӹ1—Курныж ганьы Дзӧбек Патлайын вӓтӹжӹ докы мизн 
шагалеш.

— Мӹнь нимат ам пӓлӹ...—лӱдӹн шӹцшӹ тоша изи кӓпӓн, 
ӹдрӓмӓш олен попа. Б1рвезӹвлӓ, цилӓн изивлӓ, тӹдӹн туп 
шайылныжы лыкышкы пӹзӹргӓт.

— Ну, тӹнь...-Дзӧбек худа шаядон шудал колта,—тӹнь 
ышмаэдӹм пачат!

Тӹдӹ талаша. Воззванивлӓм пецӓтлӹшӹвлӓ докы кишӓм 
лӹмӹнок тиштӹ моаш лиэш 'манын тӹдӹ шижӹн.

— Ну, вот... Тенгечӹ тонет Пшеннчек ылын... Тӹдӹ мӓ 
донна шӹнзӓӓт уже дӓ цилӓ шайышты... Конечны, тӹдӹм 
мӓ саладон тьорен шӹндӹмнӓ паштек. Седӹндон, ам пӓлӹ 
манмет нима пользымат тӹлӓт ак пу. Мӓлӓннӓ тӧрештӓрӓ- 
лӓш веле келеш. А тӹнь ат келесӹ гӹнь, ӓль алталет гӹнь, 
тӹнӓм каваштедӹмӓт вӹлецет кыдашам. Попы1

Ӹдрӓмӓш лыкышкы пӹзӹрген шагалеш, тӹдӹ когон лӱ- 
Дӹн.

— Мӹнь... Нимат ам пӓлӹ...
Дзӧбек талаша.
— Кобыльский, тӹнгӓлтӹш шотеш иктӹм пу тидӹлӓч!
Нӹл оголан ганьы форман, ӱшкӱж шӱӓн дӓ лап лепкӓн

Кобыльский нагайкаан кидшӹм лултӓл колта.
Авӓ дон тетявлӓ икӓнӓштӹ сӹгӹрӓл колтат: ӓвӓ—каршты- 

машеш, ӹрвезӹвлӓжӹ—лудмӓшеш.
— Тырлы, ӓвӓ пи... Попы, мам тӹлӓт келесенӹт! Попы! 

Кобыльский, эче иктӹм пуай!
БТдрӓмӓшӹн ӧрт гӹц кемӹлӓ саслымыжы ӧлицӓштӹ шал- 

гышывлӓм кӹзӹдон вуйта шырал колта.
— Мам тидӹм тӹштӹ ӹштӓт?
— Ой, эдемвлӓ, мам вара тӓ шалгедӓ? Пӧртӹш пыремӓдӓ.
— Ӓнят, тӹштӹ ӹдрӓмӓшӹм орландарат, а тӓ ышмадам 

кӓрен шагалында...
— Тюрьмашты эдемӹм шӱктӹмӹштӹ ак ситӹ, эче ӹдрӓ- 

мӓшӹм шит...
— Эй, мужиквлӓ, кенӓ!
— Шагалда! Кышкы!—амаса сага шалгышы капрал сӹгӹ- 

рЗл колта.
— А мам тӓ тӹдӹм ӹштедӓ?
— Мам нӹнӹ саслат?
— Пӧртӹшкӹ колты!
— Малын понятойвлӓдеок?
Шӹдӹн саслымы юквлӓм колын, Дзӧбек амаса анзык лӓк- 

тӹн шагалеш.
— Тидӹ ма техеньӹ? Кӹзӹток шӓлӓнӹдӓ!
Иктӓт ак каранг. Анешлӓ, юкышкы цилӓ вецӹн народ по- 

гынаш веле тӹнгӓлеш.
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— Марюса кывам нагайкадон шит! Мӹнь ӹшкеок окня 
вашт ужым...—завор вӹкӹ кузен шӹнзӹн, Василек сасла.

— Малын ӹдрӓмӓшӹм шидӓ?—ӹлӓлшӹрӓк рабочий Дзӧ- 
бекым ядеш.

Народ шайыцын'со шӹкӓ. Дзӧбек пиш когон лӱдӹн кол- 
та, тупшы мычкы ӱштӹн чучеш—тӹштӹ кӹшкӹ вуйта каш- 
теш. Тидӹ пӓлӓ, лӱдмӹжӹм народ цаклыш гӹнь, тидӹм ви- 
кок немӹртен шуа. Тидӹ револьвержӹм кобурагӹц лыктеш.

— Шӓлӓнӹдӓ, а то лӱлӓш тӹнгӓлӓм!
Анзыл рӓдӹ ӓйӹнӓл кеӓ дӓ пакыжок каранг аккердт: ша- 

йыцын седок шӹкӓт. Лач пандашан ик рабочий веле, Дзӧ- 
бек анзылнок шалгышы, вӓржӹ гӹцӓт ак тӓрвӓнӹ.

— Тӹнь ти хӓдӹрдон ит шалалтыл. Цилӓм лӱл ат пӹтӓ- 
рӹ... Лучы пурынок карангда тишец...

Лӱмӹ юк цилӓм шӱмӹштӹ гӹц севӓл колта.
Рабочий онгжым кидшӹдон кычал шӹндӓ, лывшалт кеӓ дӓ 

покан кенвазеш. Халык тӹдӹн йӹр тӹшӓкок чӹдем кеӓ. 
Жандармвлӓ пӧрт гӹц Патлайын вӓтӹжӹм шӹкен лыктыт 
дӓ извозчикын пролеткыш шӹкӓл колтат. Револьверӹштӹм 
кидешӹшток кычен, жандармвлӓ ӹшкеӓт кузен шӹнзӹт.

Дзӧбек дон Кобыльский вес извозчикын пролеткыш шӹн- 
зӹт дӓ тоже кыдалыт.

Пушмы эдем йӹржӹ большы дӓ большы народ погына.
Глушко слесарьым пушмы увер поселкышты йӹрвӓш шӓр- 

лен кеӓ. Тӹ увер цилӓ лыквлӓшкок пыра дӓ сек палнышы 
землянкывлӓшкӓт шоэш. Шукыжок Патлайын тома докы 
талашат, ма лиӓлтмӹм ӹшке сӹнзӓштӹдонок ужнештӹ. Кы- 
дыжы ӹшке томашты анзылны тыргыжланен шайыштыт.

— Ма гишӓн пуштыныт?—уверӹм кандышы гӹц икӓнӓш- 
тӹ таманяр юк ядыт.

— Патлайын вӓтӹжӹ верц шагалын. Дӓ тӹдӹм седӹ Ко- 
быльский, тӹвеш Пушкальская доны ӹлӹшӹ вышибало ре- 
вольвер гӹц лӱэн пиштен.

— Кобыльский агыл, тӹвеш пазарышты рулеткым сӓрӓ 
ыльы вет, тӹдӹ. Кӹзӹт тӹдӹ нӹнӹн доны вахмистр.

— А кышты законжы? Эдемвлӓм нима деладеок пуштыт.
— Закон иктӹ—кӱпандым кычен, тӹдӹ капраллин. У хо- 

завлӓ якте ӹлен шоктеннӓ!
— Мане, ӹнде тенге: ик кечӹ ӹленӓт, сӓкӓлтӹделыт— 

таум келесӹ. Ну и ӹлӹмӓш!
Кышты-тиштӹ веле шаявлӓ смелыйрак ылыт.
— Тидӹ ма гишӓн тӓ, тӓнгвлӓ?
— Дӓ так эче, йӹлмӹнӓм тӹгӓтенӓ... Ти гадвлӓ мам ша- 

нат тӹдӹм ӹштӓт. Мӓжӹ теве большы йӹлмӹнӓм тӹгӓтена. 
Льоргалалына—дӓ пӧртӹш! Йыдымжы токеттолыт дӓ киш- 
кӓэдӹм лыктыт...

— Ма ӹне тӹнь, техень лӱдтӹмӹ, тиштӹ шалгет? Ке пан- 
влӓ докы дӓ попалты нӹнӹдон.
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— Тӹньжӹ ма, пӱэдӹм кайзыктет? Тиштӹ эдемвлӓм лӱлӹт, 
д тӹнь шутям ӹштет!

— Немецвлӓлӓн оружим идӓ намал манын мӹнь попы- 
шым вет. Теве ӹнде немецвлӓ шӹлӹт, а панвлӓлӓн масакым 
анжыкташна киднӓ охыр. Так и кышкыжыт.

— Народ дружна ылгецӹ, а то вет каждый ӹшке каваш- 
тыжы верц цӹтӹрӓ.

— То-ты ӹшкӓлӓ! Кӹшӓнӹштӹжӹ парня важло гӹц ан- 
жыкталеш дӓ, ӹнжӹштӹ кычеп манын, давай кыргыжаш...

— Мӓ тиштӹ, лач фронтышты ылшывлӓжок, кымшӱдӹ 
эдем нӓрӹ ылына... Винтовкывлӓм цилӓнок сдайымлан мӹнь 
ам ӹнянӹ!

Но тиштӹ шая лошкы попышын вӓтӹжӹ пыток пырен кеӓ.
— Игнӓти, ӓл токына! Ӓл, макам, токына!

Баранкевичын заводышты кокшы смена пӓшӓм пӹтӓрен. 
Заводын главный капкажы анзылны вашталтышеш толшы- 
влӓ шукын погынен шагалыныт. Икманяр рабочивлӓжӹ кон- 
трольный будка вашт завод цехвлӓшкӹ пыренӹт, вес цу- 
цажы, пушмы гишӓн уверӹм колынытат, капка доран ша- 
галалыныт.

— Мам шалгедӓ? Пырыда манам!—капка оролы, шонгы 
тьотя сасла.

— Поспеенӓ... Гудок ылте эче.
Андрий камакашкы остатка порци кӱ-шӱм шуа. Цӓш 

стрелка кымытыш лишемӹн. Кочегарвлӓ лу минут йӓл гӹц 
анзыц вашталтыныт.

— Колынат, Андрюша, ляхвлӓ Глушком лӱэн шуэнӹт,— 
тидьш докы мишӹлӓжӹ, Дмитрусь тӓнгжӹ кочегар тӹдӹлӓн 
келесӓ.

Котельныйыш у сменӹштӹшвлӓ пырат, дӓ Андрий шая- 
влӓм колеш:

— Капка доны тымаша тӹнгӓлӓлтеш!
— Охранниквлӓ тӹшкӹ кыргыжевӹ, ужыц?
Окня тӱиӹ лӱмӹ юк шактен колта. Кочегарвлӓ икӓнӓ-ик» 

тӹштӹм анжалыт.
— Мӓ тӹштӹ?
Вес гӓнӓ лӱмӹм вычен, икманяр веремӓ цилӓн юк лыктеок 

шалгат. Андрий ташкалтыш мычкы пад левӓш вӹкӹ куза. 
Кӱшнӹ—кым ӓнгӹсӹр окня. Нӹнӹн логӹц иктӹжӹ виш. Тӹ- 
дӹн вашт завод капка каеш. Тӹштӹ тама-ӓнят йӧнӓнок агыл 
кеӓ. Капка анзылныш площадь цилӓ хӓлӓ народдон 
п5'ӓнӓлт шӹнзӹн. Тамахань эдем пичӹ вӹкӹ кузен ша- 
галын дӓ тамам-ӓнят народлан сасла. Капка докы, иктӹ паш- 
тек весӹ, заводым охраняйшӹ легионервлӓ кыргыжыт.

Сагашы машинный отделени гӹц котельныйыш младший 
механик, пан Струмил кыргыж пыра.
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— Малын тӓ сменылан гудокым ада пу?—кыце кердмӹн 
тӹдӹ сасла.

— Птаха кышты? Пуда йӓ гудокым!
Тӹдӹм иктӓт ак колышт, тидӹм ужын, гудок клаианым 

пачшы керемӹштӹш колцам механик ӹшке хватя дӓ шып- 
шыл шӹндӓ.

Пиш силан гудок юкеш Андрий трукӹштӹ лӱдӹн колта. 
Тӹдӹ цилӓ монден шуа. Тӹдӹ капка анзылны токо тӹнгӓ- 
лӓлтшӹ тымашам веле ужын дӓ трӱк—гудок юк.

Цилӓ амасавлӓ гӹц завод кудвичӹш народ ружге лӓктеш,
Рабочийвлӓ лошты—пелӹжок ӹдрӓмӓшвлӓ.
Андрий йӹлерӓк седӹрвшкӹ вален кеӓ.
Струмил колцам колталта. Гудок тырла. Кӹзӹт ижӹ ме- 

ханик Птахам ужын колта.
— Тӹнь кышты каштынат?
— Мӹнь окняшкы анжышьш...
— А-а-а, окняшкы! Тенге гӹнь, расчетым получайы. Тӹ- 

нььш ровотаяш тӓрлеьӹт... Шагалда пӓшӓш!—Струмил коче- 
гарвлӓм сӹгьфӓл колта дӓ машинный отделенишкӹ! чӹнь 
кыргыжеш.

Андрий икманяр веремӓ тӓрвӓнӹдеок шалга. Тӹдӹш ву- 
йышкыжы ик шаьымаш пырен кеӓ.

Тӹдӹ коктешлӓьӓ, шанымашыжым карангден шунежӹ. 
Но шанымашыжы яжонок тӹдӹм хватен нӓлӹн. Шӱмжӓт 
руй-й чучын колта, вуйта тагышец кӱшӹц тӹргештӓш йӓм- 
дӹлӓлт шагалын. Дӓ ик выртышток тӹдӹ амасашкы кыр- 
гыж миӓ, ТӸ1ДӸМ срален шӹндӓ дӓ сравачшым кӹшӓнӹш 
пиштӓ. Вара падвлӓ докы миӓ, колцам хватя дӓ тӹшӓк кид 
мыч кечӓлтеш. Гудок юк угӹц тӹнгӓл колта.

— Тьшь ма, ородыш кенӓт, Андрий!—кочегарвлӓ Птаха 
докы кыргыж миӓт.—Мӓнмӓм цилӓнӓм иӓшӓ гӹц лыктын 
колтыктынет ма?

Но Андрий нӹнӹм ак колышт. Тӹдӹ колцам седок ӱлӹ- 
кӹлӓ шыпшеш.

— Прахы, Андрюшка! Цилӓм вет поктен лыктыт,—Дми- 
трусь сарвала.

Андрий охыр кидшӹдон лелӹ ломым хватя дӓ Дмитру- 
сьын лицӓжӹ анзыланок сӹгӹрӓл колта:

— Келесӹ хлоиецвлӓлӓн, тишец лӓктӹн кештӹ! Запасный 
амаса вашт... Мӹнь нӹнӹм ломдон шиӓш тӹнгӓлӹнӓм ма- 
нын пускай попат...

Но тӹдӹн саслымжы ак шакты. Тӹнӓм Андрий колцам 
колталта. Гудок выртышты тырла. Кок кидшӹдонат лелӹ 
ломым роалтен, сӹнзӓжӹм йылатен шӹнден, кӱ-шу пыракеш 
шимем шӹцшӹ, тӹдӹ тӓнгвлӓжӹлӓн сасла:

— Запасный амаса вашт кыргыжда! Хлопецвлӓ, пурынок 
ядам—кӹзӹток лӓктӓ! Мӹнь гудӧкым саслыкташ тӹнгӓлӓм,. 
народым кӹньӹлтӓш... Пускай мӹньӹм ӹшкетемӹм шит.....
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Лӓктӓ, хлопецвлӓ, а то ломдон шиӓш тӹнгӓлӓм! Йӹле- 
рӓк! — Тӹдӹ ломдон шалалтен колта. Кочегарвлӓ цилӓн за- 
пасный амасашкы шыралтыт.

Андрий амасам кӹртни крюквлӓдон крюклен шӹндӓ, ло- 
мым а.маса кӹлеш керӹл шӹндӓ дӓ эчеӓт колцажым хватя. 
Воздухым цӹтӹртен, лӱдӹшлӓ несчастим увертӓрен, гудок юк 
эчеӓт мугӹрӓш тӹнгӓлеш. Халаштышвлӓм цилӓм тӹдӹ ӧли- 
цӓшкӹ поктыл лыктеш. Тӹдӹ Баранкевичын шоэ ӱпшӹм 
кӹньӹлтӓ. Тӹдӹ Вронам цӹре гӹц вазыкта дӓ Дзӧбекым 
цӹтӹртӓрен колта. Тюрмаштат гудок юкым пыт колыш- 
тыныт. Немец салтаквлӓ эшелон гӹц тӹргенӹт дӓ йӹрвӓш 
анжылтыныт. А гудокшы седок урмыжын...

Охранниквлӓ котельный кӹдеж амасашкы пыраш кредӓ- 
лӹт. Но кӹртнидон коваен шӹндӹмӹ лелӹ амаса приклад- 
влӓдон шимӓшеш цӹтӹрӓлтеш веле.

— Ташкалтышым кандыда! Окнявлӓ докы кедӓ! Лӱдӓ тӹ- 
дӹн вӹкӹ, пся его мать!—капрал охранылан сасла.

Окняшты лу.мӹ юк шактен колтым паштек вуй мычаш- 
тыжы пуля шйшкен эртӹмӹкӹ ижӹ Андрий лудӹшӹм цак- 
лен колта. Тӹдӹ, ӹшкеӓт ак цаклы, колцажым колталта. 
Гудок тырла. Вес гӓнӓ лумӓш гӹц спасаялт, Андрий ку-шу 
йӓмӹш шыралтеш.

Винтовкан кидшӹм анзыкы виктен, окняшкы легионер 
пӹзӹрген пыра. Птаха ку-шу йӓмӹштӹ ӓрен нӓлмӹ каля 
ганьы пӧртӹлеш. Бунтшылан конец толмым тӹдӹ шижеш. 
Тӹдӹлӓн пиш когон ясын чучын колта.

Окня ӓнгӹсӹр, дӓ легионер пулшыжым анзык ӹш- 
тен пыраш кредӓлеш. Шайыцынжы тӹдӹм шӹкӓт. Тӹнӓм 
Андрий ; ку-шу маклакам хватя, хоть пуштын шуат гӹнят, 
йӓм гӹц тӹргештен лӓктеш. Шалалтен колта, ку-шу мак- 
лакажым кыце-кердмӹ,н шелеш дӓ легионерӹн лицӓшкӹ тӧ- 
рок чучеш. Тӹдӹжӹ урмыж колта. Лицӓжӹ выртышты вӹ- 
рӓнг кеӓ. Винтовкыжым шуэн колта дӓ улнӹ шалгышы ле- 
гионервлӓн кидӹш кенвазеш. Винтовкыжы котельный кӹдеж 
седӹрӓшкӹ цонгырток кенвазеш. Эчеӓт лумӹ юк шактен 
колта. Сусу пардон Андрий ороды ганьы лин колта. Тӹдӹ 
кӱ-шу маклакавлӓм окняшкы кыце-кердтмӹн колта.

Окня вес велнӹ шудалмы юквлӓ шактат., Ташкалтышыш- 
тыш эдемвлӓ талашен мӹнгеш валат.

Андрий когон шӹдешкен колта. Тӹдӹ прӓжӓжӹм кедӓрен 
шуа дӓ колцам регулятор тервен шыпшыл ялштен шӹндӓ. 
Гудок угӹц урмыжаш тӹнгӓлеш. Дӓ ӹнде тӹдӹ тавыкын- 
тавыкын ак мугӹрӹ—Птаха прӓжӓжӹм паток ялштен.

Андрийын кидшӹ ӹнде свободна. Трук хватен нӓлмӹ ли- 
ӓш ӹнжӹ ли манын, окняшкы седок тӹдӹ ку-шу маклака- 
влӓм кӹшкӓ.

Котельный кӹдежӹштӹ эче кок окня ылмым кредӓлмӹ 
лошты Андрий монден шуэн. Дӓ чучмӹ кококнягӹцӓт стьок-

87



ла пыдыргым юк шактен колтымык веле тӹдӹ ынгыла: кым 
окня ваштареш тидӹлӓн кредӓл сӹнгӓш агыл. Пульывлӓ 
эчеӓт тӹдӹм кӱ-шӱ йӓмӹш поктыл пыртат. Ик окня гӹц 
винтӧвка дул кайын колта.

Андрий ть1шкӹ кӱ маклакам шуэн колта. Нӧ вес окия гӹц 
лӱен колтымаш тӹдӹм шайык цӓктӓрӓ.

— Ь1ндежӹ теве конец!—Андрий келесӓ дӓ изиш веле ак 
мӓгӹрӹ. Тӹдӹ когон сылыкланен колта.
^Тӹ ш ӓкок тӹдӹ когон янгылымжым шижеш. Седӹндон, 
кредӓлӓшӓт ак шаны, тӹдӹ йӓм лыкышты ӹнде шӹнзӓ. Тӹ- 
дӹш покажым тама-ӓнят карштарен шырал шӹндӓ. Птаха, 
ӹшкеӓт ак цаклы, шырал шӹндӹшь! хӓдӹрӹм хватен нӓлеш. 
Тидӹ кӱ-шӱм нӧртӹмӹ пожарный машинӓн кишкӓ мычаш 
ылын.

Янгылышы шамышты тама-ӓнят ӹлӹж кеӓ.
— А-а, тӓ шанедӓ, мӹньӹм кидӹшкӹдӓӓт уже кычендӓ, сво- 

лӧчьвлӓ, панский душавлӓ! Сейчас анжалына!—когон саслы- 
шы гудок юкышты иктӓт тӹдӹм ак колеп гӹнят, Андрий 
чӹнь сӹгӹрӓл колта.

Андрий вӹдӹм шлангыш колтышы аравам пиш чӹнь 
сӓртӓш тӹнгӓлеш. Брандспойт гӹц, цожге шишкен, пар лӓк- 
тӓш тьшгӓлеш. Тӹдӹн паштек шокшы вӹщ пӹрхӓш тӹнгӓ- 
леш. Кӱ-шӱ йӓм циц пар шагалеш. Андрийлӓн шӱлӓшӓтак- 
ли ганьок лиэш. Цӹтӹрӹш кидшӹдон брандспойтым хватен, 
парнявлӓжӹм йылата гӹнят, трубка гӹц пӹрхӹшӹ шокшы 
вӹдӹм тӹдӹ котельныйыш колташ тӹнгӓлеш.

Дӓ, тӹдӹм пуштын кердмӓш ышышкыжат ӹнде ак тол, 
тӹдӹ шокшы вӹдӹм окнявлӓшкӹ колта. Окня' вес велнӹ! 
урмыжаш тӹнгӓлшӹвлӓм колын, сусу пардон дикарь ганьы 
тӹдӹ тӹргештӹлеш. Тӹ1дь1 ӹнде, падвлӓ лоэш шӹнзӹнӓт, 
вуйжымат ак лык, брандспойтым сӓркӓлӓ, окнявлӓшкь! шок- 
шы ВӸДӸ.М цожге колта.

Шӱмжӹ онгышты, пыдешт кеӓ машанет, тӹргӓ. Котель- 
ный циц пар шангок. Седӹрӓ мычкы шокшы вӹд йога. 
Андрий пад вӹкь! куза. Тӹдӹлӓн пиш пӹцкӓтӓ. Кидшӹм 
йылата. Тенге гӹнят, техень трудна положени остатка як- 
те ТӸДӸ.М кредӓлӹктӓ.

Гудок урмыжмы юк хала мычкы седок шӓрлӓ.
Могельницкий штабыш кыдал толеш.
— Ма тидӹ тӓмдӓн техеньӹ?—тӹдӹ Вронам строгы ядеш.
Капитан кидшӹм козырекшы докы лӱлтӓлеш.
— Шанаш лиэш, серьезный беспорядкывлӓ, пане полков- 

ник. Мӹньӹн вахмистрем ик рабочийым, ваштареш шагал- 
шым лӱэн шуэн. Дӓ тевеш, заводышты ровотаяш отказе- 
нӹт, митингым Ь1штӓт. Мӹнь тӹшкӹ Заремба.м колты- 
шым...—вӹлец анжен ладнанок Врона рапортуя.

Эдвард тӹрвӹжӹм шӹдӹн пыреш.
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— Ку тидӹ гудокым саслыкта? Малын тӓ кӹзӹт якте ти 
тревогым цӓрӹделда? Ма, нӹнӹ заводым хватен нӓлӹнӹт?

Врона кидшӹм изиш валталалеш. Шыпшылтшӹцшӹ кӓп- 
дӧн шалгаш тӹдӹлӓн неприятны. Тӹдӹ Могельницкий 
гӹц вольно шалгаш разрешеним вычен, вет младшийвлӓ дон 
старший офицервлӓ лошты вежливость лишӓшлык.

— Уке, заводышты мӓнмӓн охранниквлӓок ылыт.. Но ик 
кочегар котельный кӹдежӹш нырен шӹнзӹн, дӓ кӹзӹт як- 
те нигыцеӓт тӹдӹм тӹшец пыргед лыкташ акли.

Могельницкий шашкы вурдыжым шӹдӹн севӓл колта.
— Ик эдем, манат? Колышт, капитан, ма тидӹ—мыскы- 

лымаш? Ик эдем цилӓ халам тӓрвӓтӓ, а тӓ тидӹм ладнан 
анжен шалгедӓ.

Окня тунӹ силан гудок кӹрӹлтеок мугӹрӓ. Тидӹ Могель- 
ницкийӹм пиш когон шӹдештӓрӓ.

Врона тӹдӹн анзылны истукан ганьы шалга. Эдвард кӹ- 
зӹт веле ӹшке оплошностьшым цаклен колта.

— Вольно! Вет ӹшкеок ынгылет, кӹзӹт тидӹм анжаш 
уке,—кидшӹдон тӹдӹ тыргыжланен шалалтен колта.

Врона юкымат ак лык, кидшӹм колталта.
Окня тунӹ тама лычи-лочи шактен колта, тӓгу кукшы 

укшым вуйта тодеш, дӓ тӹшӓкок тырла. Могельницкий пӹ- 
сӹн окня докы ашкед миӓ.

— Тидӹ Заремба, ӹшлӓнжӹ корным ирӹктӓ,—Врона ын- 
гылдара.

Могельницкий тӹдӹн докыла сӓрнӓлеш.
—■ Эшелоныштыш немецвлӓ кыце ӹшкӹмӹштӹм видӓт?
— Кӹзӹтшӹ худан агыл. Халашкы взвод гӹц чӹдӹн ак 

кашеп. Со йӓмдӹвлӓ. Эшелон лишкӹ иктӹмӓт нӓлӹн ак ми- 
эп... Нӹнӹ шӹмшудӹ эдем нӓрӹн ылыт. Нӹл оруди, броне- 
автомобиль. Пыжлымаш ак пӓлдӹрнӹ, офицервлӓ вӓрӹш- 
ч-ӹшток ылыт... Магазинвлӓштӹ нӹнӹ цилӓ продовольствим 
поген нӓлӹнӹт, тулӓшӹж |;1  распискывлӓдон туленӹт. Мӹнь 
полицейскийвлӓлӓн нӹнӹм тӹкӓлӓш агыл, магазинвлӓжӹм 
питӹрӓш ш5'денӓм. Ваштареш шагалыток гӹнь, иктӓ-махань 
мерӓм принимаяш вӓрештеш.

— Мане, мане, нӹнӹм тӹкӓлӓш ак кел,—ӹндежӹ ладна- 
ракын Могельницкий келесӓ.—Келесӹ, кыцелӓ тӹн шанет, 
цилӓ тидӹ „нӹнӹн" пӓшӓ агыл?

Полковник ку гишӓн попа, Врона тӧрок ынгыла.
— Конечны. Ик воззванижок мам стоя. Тенге гӹнят, вах- 

мистр тӹ эдемӹм пуште ылгецӹ, мӹнь шанымемдон, цилӓ 
тырынок эртӓ ыльы.

— А тӹнь иктӓ-мам пӓлен кердӹц?.. Ку тидӹм пецӓтлен?
— Кӹзӹт эче известны агыл.
Тамам решӓш цацен, Могельницкий ик лык гӹц весӹш 

сӓрнӓлеш. Вара, палашыжьш кычалын, стӧл сага шӹнзеш.
— Вот ма, пан капитан,—тӹдӹ пингӹдӹн келесӓ.
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— Колыштам,—Врона эчеӓт виӓнен шагалеш.
— Тӹнь ынгылет, пан Врона, халашты техень положе- 

ним эче ик-кок кечӹш колтышна гӹнь, тӹнӓм...
— Ынгылеы,—Врона попалта.
Могельницкий кӹньӹлеш. Шӧртньӹ кӓндрӓвлӓдон тӹрлӹл 

шӹндӹмӹ воротникшӹм тӧрлӓлтӓ, вуйта тӹдӹлӓн шулӓшӹ- 
жӹ лелӹ, дӓ келесӹшӓшлык шаяжым кашарта:

— Тенгелӓ, делам йӹлерӓк тӹнгӓл. Сек пӹтӓриок—тюрь- 
маштышы цилӓ ть1 швальым ти йыдын лул опташ приказы- 
ваем. Нӹнӹм кышкы-гӹнят хала гӹц ӧрдӹжӹшкӹрӓк лык- 
та. Пускай иргодым хала кымдыкеш тидӹ гишӓн извещени- 
влӓм мӹньӹн лӹмемдон клеят.

— Колыштам.
— Вара, вадеш шӹм цӓш гӹц поздан иктӓжӹ нержӹм ӧли- 

цӓшкӹ кайзыкта гӹнь,—лудӓ!—Эдвард перчаткӓм кидӹшкӹ- 
жӹ пиш силан шывшыл шӹндӓ.—Кӹтӧм витМшкӹ! поктыл пыр- 
таш келеш. Кӹтӧ соок кӹтӧ ылеш. Тӹдӹ гишӓнок саламат 
урдат.

Окня тунӹ гудок юк седок мугӹрен.
— Да тишец пакыла, пан капитан, тӹнь гӹцет техень 

ответӹм мӹнь ам кол лижӹ... Ик эдемдон кӹзӹт якте сла- 
ен кердтелда, кыды кӹзӹт якте со эче урмыжеш.

— Тӹшть! Заремба ылеш. Гудок цӓрнӹшӓшлык, пан пол- 
ковник.

Могельницкий, акаткалышт тӹдӹм, амасашкыла ашкедеш.
— Тӹнь сагаэм кеет.
Часовойышты шалгышы капрал нӹнӹлӓн честьӹм пуа дӓ, 

нӹнӹ улӹк вален кемӹкӹ, Вронан кабинетӹш пыра дӓ теле- 
фон сага шӹнзеш.

Штаб анзылан кавалерийский взвод строялт шагалеш.
Владислав Могельницкий, ньоцката кӓпшӹдон ӧртнелӹш 

шӹнзӹнӓт, строй анзылны мыктен каштеш дӓ ши кӓндрӓ- 
дон олмыктен шӹндӹмӹ конфедераткыжым седок тӧрлӹ- 
леш. Б1зӓжӹ дон Вронам ужын, имнижӹм шпорвлӓдон чӹнь 
тӓрвӓтӓ дӓ царгатан сӹгӹрӓл колта:

— Взвод, сми-и-и-рно!

Эдвард ялжым ӧртнел колцашкы чиктӓ, „куштылгын" ку- 
зен шӹнзӓш манын, риснялтен колта.

„Шонгемӓм тама? Парижский лимузинвлӓ ялын кашта- 
шат мондыктенӹт,—досаднан тӹдӹ шаналта дӓ карштымашеш 
лицӓжӹм кыптырталеш.—А молы ситӹдӹмӓшеш геморрой 
эче! Викок кавалеристлык агыл...“

Тӹдӹн докы Врона кыдал миӓ.
— Анжалына, махань-техень „серьезный беспорӓдкы- 

влӓ“,—Эдвард мыскылымла пелештӓ дӓ имнижӹм шпорвлӓ- 
дон чӹнь тӓрвӓтен колта.
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Владислав командым пуа, дӓ шайылны имни таган юквлӓ 
шакташ тӹнгӓлӹт.

Пӹтӓриш эдем цуцам нӹнӹ аптек доран вӓш лит.
— Махань дела?—Эдвард чӹнь сӹгӹрӓл колта, дӓ ши- 

жеш—вургымла сӹнзӓхалжы тӹдӹн тӹргӓш тӹнгӓлӹн.
Тӹдӹн дорц сек лишнӹ приличный, нӧ незер выргемӓн 

интеллигентный ӹдрӓмӓш шалген.
— Тиштсӹ кым эдемӹм шушыргышывлӓм канденӹт... Ик 

ӹдрӓмӓшӹнӹм сӹнзӓжӹм шин лыктыныт,—польский йӹл- 
мӹдон тӹдӹ келесӓ дӓ виноватанла йӹрӓлтӓ.

— Ку нӹнӹм шушыртен?
Б1дрӓмӓш шеклӓнен колта, дӓ мам келесӹмлӓ, ак пӓлӹ.
— Тишкӹ мыктен тӓмдӓнвлӓок толевӹ, господин офицер.
— Народым нима деладеок шит...
Врона юквлӓ шактым векӹлӓ имнижӹм сӓрӓл колта.
— Ку тидӹм келесӹш?
Народ тӓрвӓнӹлӓш тӹнгӓлеш. Шайылнышвлӓ кыргыжытат 

уже.
— Нинӹм анжалда,—Эдвард пужӹ вашт пелештӓ дӓ им- 

нижӹм анзыкыла колта.
Народ мышкындым керӹл колтымы пышкыды нунжӹк- 

лӓок тӹдӹн анзылны шӓлӓнен кеӓ.
— Эй, тӓ! Томан йӹде, марш! Эче иктӓ стерва ӧлицӓшкӹ 

лӓктеш гӹнь, пускай вуйжыдон прощая!
— Пане подпоручик, нагайкадон лыпшаш приказым пу- 

ай,—Вронан шудӹмӹм ӹшке шайылныжы Эдвард колеш.
Тӹдӹ лавшемжӹм трук шывшыл колта дӓ кыдалеш.
„А жандармский пӓшӓ пуры агыл. Лявӹрӓн пӓшӓ!“ тӹдӹ 

йӹрнӹмӹлӓ монгыржым кыптырталеш. Фронтвлӓ гач эртӹ- 
мӓштӹ воротникешӹжӹ тим цӹвештен нӓлмӹжӹ годым лач 
тенгелӓок тӹдӹ йӹрнен.

Тӹдӹм Врона поктен шоэш.
— Мӹнь шанымемдон, пан полковник, взводым коден 

анзыкы мӹндӹркӹ ӹшкетет айырлаш ак кел. Пан Влади- 
слав сейчас тӹштӹ кынештӓрен кода, дӓ мӓ пакыла кен кер- 
дӹнӓ.

— Ну, ти кӹтӧлӓн кӹзӹтеш ик нагайкаок ситӓ,—Эдвард 
мыСкылымла келесӓ.

— Мане, но нӹнӹн лӧгӹц иктӓжӹ хоть к ӱ  маклакам шу- 
эн колтыш гӹнь...

Шайылны юквлӓ тырлат. Взвод лишемеш. ӧлицӓ ӹнде 
охыр.

— Цилӓ тидӹм перви полици ӹштен, ӹндежӹ, ӹшкеок 
ужат, ӧлицӓм ӹшлӓннӓок ти намозы гӹц ирӹктӓш вӓреш- 
теш.

Врона сотарымла йӹрӓлтӓ.
„Йӓлӹн киддон тылшолым ыдыраш тыменьӹнӓт тӹнь,
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штабной крис! Ничего, чыванедӹм вӹлецӹнет нинӹ изиш 
кедӓрӓт.., Вычал, тидӹ агыл эче лиэш“, тамахань-ӓнят удо- 
вольствидон капитан тумаялеш.

Врона войнам окопвлӓштӹ эртӓрен. Кок гӓнӓ контужымы 
ылыи. Капитан чин якте чуть-чуть служен шокген. Тӹдӹ 
нуждаэм кешӹ помещик семня гӹц ылеш. Ӹлӹмӓштӹ не- 
удачник, война гач тӹдӹ пиш когон жестокий лин. Луды 
салтак цуцам тӹдӹ сӹнзӓ мычанжат ужын кердте, дӓ тен- 
геок фронт шайылны, мӹндӹр штабвлӓштӹ, халавлӓштӹ 
наслаждаен, йӱн ӹлӹшӹвлӓмӓт тӹдӹ яратыде. Окопыштыш 
лявӹрӓн ӹлӹмӓш гӹц веселӓ ӹлӹмӓшкӹ, тилыш лыкшы ни 
лишӹл эдемжь'1, ни оксажы тӹдӹн уке ылын. Австриецвлӓ 
докы пленӹш попазымык, тидӹ сусу веле лин,—жестокий 
ылмыжы гишӓн ӹшке салтаквлӓжок тупышкыжы пульым 
колтен кердмӓш гӹц тӹдӹ ытлен. Австриштӹ, поляк ылы- 
нат, Пилсудский тӹдӹм ӹшке легионышкыжы вербуен. Вро- 
на эчеӓт профессиональный убийцын пӓшӓшкӹ шагалын, но 
толькы фронт вес велнӹ дӓ мундир дон какардыжым ваш- 
талтен. Пилсудскийдон кыным нӓлӹн кердтелытат, не.мец- 
влӓ Магдебургский крепостьышкы тӹдӹм шӹнденьҥ (конеч- 
ны, тюрьмажы тӹдӹ лӹмлӓн веле ылын, тӹдӹм тӹштӹ 
яжон урденӹт), легионжым шӓлӓтен шуэнӹт; австрийский 
армиштӹ большы воюйымжы шотеӓт, Врона тӹнӓм Варша- 
выш шӹлӹн. Варшавышты тӹдӹм польский войсковой ор- 
ганизацин вербовшиквлӓжӹ кӹчӓл моныт, варажы Зарем- 
ба поручикдон иквӓреш Волыньыш Могельницкий докы ко- 
мандируенӹт.

— А, эчеӓт погынен шагалыныт!—Эдвард сӹгӹрӓл колта.
Врона вуйжӹм лӱлтӓлеш. Кок ӧлицӓ хрестӹлӓ вӓш лимӹ

вӓрӹштӹ, срален шӹндӹмӹ булочный доны, лачокок народ 
погынен шагалын. Врона сӓрнӓл кеӓ дӓ кидшӹм шалалта. 
Взвод тӧргӹшдон кыдалаш тӹнгӓлеш дӓ нинӹн шайылан 
строялт шагалеш.

Народ логӹц юквлӓ шактат;
— Малын киндӹм ак выжалеп?
— Тидӹ ма вара техеньӹ? Шужен колымла ма?
Взводлан вӓрӹм нуаш, Эдвардлан ӓль ӧрдӹжӹш карангаш,

ӓль народ лодон эртен кеӓш келеш ылын. Тӹдӹ имнижӹм 
кыце-кердмӹн шпордон тӓрвӓтен колта.Имни кок-яла кузен 
шагалеш. В1дрӓмӓшвлӓн дӓ тетявлӓн лӱдӹн саслымышты Эд- 
вардым изишӓт ак цӓрӹ. Тӹдӹн самолюбижӹ цӓкнӓш во- 
лям ак пу. Когон шӹдешкӹмӓшеш тӹрвӹжӹм пырын, тӹ- 
дӹ народ вӹкок кыдал пыра.

— Кышкы вара тӹнь? Б1рвезӹвлӓ... анжемӓ, ӹрвезӹвлӓ!— 
тамахань ӹдрӓмӓш лӱдӹн колтен сасла.

1) П илсудскийӹ н нелегальный военный органиаацижӹ.
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Когон шӹдешкӹмӓшеш шӱленӓт ак кердт, Эдвард ӧртне- 
лӹштӹжӹ шагал колта.

— Саблывлӓ-ӓм1 Владислав вӹцкӹӱкӹн сӹгӹрӓл шӹндӓ.
Тӓгӱ-ӓнят Эдвардын имнижӹм сермӹц гӹц хватя. Тӹдӹ-

жӹ большы тырхен ак кердт, палашыжым ножна гӹц шып- 
шыл лыктеш. Эче ик секунда, дӓ тӹдӹ эдемӹн вуйгарка- 
жым коктеш шелӹн шунежӹ. Но „назад!“ манын пиш чӹнь 
сӹгӹрӓл колтымашеш дӓ имни анзылнок немепкий карту- 
зын якшар тӹр кайын колтымашеш тӹдӹн кидшӹ шагал 
колта. Эдвард лапшемӹм шыпшыл нӓлеш.

Кӹзӹт веле тӹдӹ народ лошты немецкий салтаквлӓм, а 
ӧлицӓ оголыштыжы сыкырлан тама толшы повозкам ужын 
колта.

Шайылны Владислав командыжым кашарта:
— ...лыкта!
— Отставить!—Эдвард пиш когон шӹдӹн сӹгӹрӓл колта.
Вронаат немецвлӓм цакла. Нӹнӹ, тидӹлӓн корным ӓрен,

сага-сагаок ӹнде шалген кеӓт дӓ ляпцӓкӓ тесакан лелӹ вин- 
товкыштым анзыкыла виктен шӹнденӹт.

Народ логӹц иктӓт почти ак код, ӧлицӓ охырем кеӓ. Кы- 
ды-тидӹ веле мӹндӹрцӹн анжен шалгат, вычат—мадон ци- 
лӓ тидӹ пӹтӓ.

Гудок седок урмыжеш. Тидӹ Эдвардланвес опасностьым 
ӓшӹндӓрӹктӓ. Эдвард изиш ладнангеш. Конечны, пӹцӓлгӹ- 
жар мундирӓн ти фигурывлӓм шин шуаш трудна агыл. Но 
нӹнӹн шайылныжы нӹл оруди, бронеавтомобиль дӓ шӹм- 
шӱдӹ штик шалгат. Самолюбим ӧрдӹжӹш шуэн колтен, 
нӹнӹлӓн ступаш веле кодеш. Тидӹжӹ пиш лелӹ. Но Мо- 
гельницкийӹн расчетшы ти гӓнӓкӓт сӹнгӓ.

— Ма тӹлӓнет келеш?—имним сермӹц гӹц кычен ша- 
галшы эдемӹм тӹдӹ немецкий йӹлмӹдон ядеш. Эдемжӹ 
сары ӱпӓн лейтенант ылын, кловоялгы сӹнзӓвлӓжӹ сӹнзӓ- 
лыкшы вашт Эдвард вӹкӹ туран анженӹт.

— Мӹлӓнем теве ма келеш: сабледӹм ножнашкы тӹнь ке- 
рӹл.

Эдвард ужеш, попымыжы годым, лейтенантын изи усыжы 
потикӓлӓ цӹтӹрӓлтеш.

— Тидӹ тӹньӹм когонок тыргыжландара гӹнь, мӹнь ти- 
дӹм тӹлӓт ӹштенӓт кердӓм,—Эдвард мыскылымла пелештӓ 
дӓ палашыжым ножнашкы олен керӹлеш, парняжымат самынь 
пӹчкӹн колта. Пӹчмӹ парняжым вес парнядон темдӓлӓл, 
Эдвард пӹтӓри лейтенант вӹкӹ, вара салтаквлӓ вӹкӹ ан- 
жалеш.

Револьвержӹм пиштӹм паштек лейтенант револьвер ко- 
буражым полдышта. Вара тӹдӹ салтаквлӓ ■докыла сӓрнӓл 
шагалеш, дӓ пи оптымы ганьы царгата юк салтаквлӓн вин- 
товкыштым туп шайык сӓкӓлтӹктӓ.

— А кӱдон мӹнь попем?—тӹнӓмок немецӓт ядеш.
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— Полковник граф Могельницкий,—Эдвард кидшӹм кар- 
тузыжы докы лӱлтӓлеш.

— Полковник? Махань армин? Мӹнь таматехеньформым 
ужтелам,—лейтенант эчеӓт когон цӱдеен анжа.

— Польский армин,—Эдвард олен нелештӓ дӓ эчеӓт шӹ- 
дешкӓш тӹнгӓлеш.

— Польский армин?—лейтенант цӱдеенядеш.—Мӓ техень 
армим ана пӓлӹ.—Тӹдӹн изи усыжы эчеӓт нерӹшкӹжӹ 
тӹкнӓ.

— Ада лӓлӹ! Ну, анцыкыжым пӓлӓш тӹнгӓлӹдӓ,—Эдвард 
крозымыла попалта дӓ имнижӹм тӓрвӓтӓ.

— Пане Врона, нинӹдон поналты... Киндӹштӹ келеш 
гӹнь, пускай нӓлӹт. Ти швабдон большы мӹнь попен ам 
кердт. Эче икманяр шамак ли гӹнь, тидӹн вуйжым дурац- 
кий сӹнзӓлыкшыге молыге ныдыртен шӓлӓтем,—польский 
йӹлмӹдон тӹдӹ келесӓ дӓ пакыла кыдалеш.

Владислават взводшыдон тӹдӹн паштек кеӓ.

Тюрьма донытырылын. Капка доны, лелӹ пулемет йӹр— 
легионер цуца.

— Тӹнь ӓшӹндӓрет, пане Врона, мам мӹнь тӹлӓт келесӹ- 
шӹм?

— Мӹнь ӓшӹндӓрӓш обязан ылам, пане полковник. Тиш- 
тӹ вахмистр остатка дознаним ӹштӓ.

Гудок со урмыжеш. Эдвард имнижӹм шагалта, урмыжмы 
юкым пулӓ жеп колыштеш, дӓ тӹдӹн вургымла сӹнзӓхал- 
жы эчеӓт тӹргӓш тӹнгӓлеш. Киддон кычалын, тӹдӹ тӹр- 
гӹмӓшӹм цӓрӹнежӹ, но нимат ак палшы.

— Капитан, келесӹ, тюрьма гӹц штабышкы звӧньышты, 
дӓ кӱ тӹштӹ улы, цилӓштӹм завод докы... Зарембаат, вид- 
нӹ, нимат ӹштен ак кердт. Ӹшлӓнок ти нӓшӓшкӹ пижӓш 
вӓрештеш. Мӹнь тӹ ышмаражым соикток питӹрем.—Тӹдӹ 
имнижӹм лыпшал колта.

Взвод тӹдӹн паштек чуть-чуть поспея.
Кыдалшы мыктешкӹвлӓм ужын, эдемвлӓ тӹшӓкок кудви- 

чӹш шӹлӹт. Шӹлӹн поспейдӹмвлӓжӹ стеня сага пӹзӹргӓт. 
Лач завод лишнӹлӓ веле эдемвлӓ шукемӓш тӹнгӓлӹт.

Эче ик оголым сӓрнӓлӹт, дӓ завод докы кемӹ цилӓ кор- 
нывлӓ народдон пуӓлен шӹндӹмӹ ылыт. Тиштӓкен тама- 
няр тӹжем эдем ылын.

Эдемвлӓн саслым юк гудок юкдон иктӹш ярла. Иквӓреш 
погынен шагалшы тинӓр эдемӹм ужмыкы, Эдвард шеклӓ- 
нен колта. Тӹдӹ техеньжӹмок вычыде. Б1шкеӓт ак цаклы, 
тӹдӹ имнижӹм шагалта. Токыжы Врона дон Владиславкы- 
дал толыт.
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Мам-гӹнят дӓ ӹштӓш келеш ылын. Народ анзылны тӓр- 
вӓнӹдеок шалгаш нигыцеӓт акли.

— Капитан, шӓлӓнӓш нӹнӹлӓн шӱдӹ. Сейчас же!
Врона народ лошкы саслым годым, Эдвард приказвлӓм

пуэн миӓ:
— Винтовкывлӓм снимаяш! Командыдон веле лӱӓш.
— Тӹве тӹ переулкым занимайда... Ку тӹштӹ шалга, са- 

ладон нӹнӹм! ,
То шалахайыш, то вургымлашкы лывшен, легионервлӓ 

тӹшец эдемвлӓм шӹкен лыктыт дӓ пугӹлӓ каклякан стро- 
ялт шагалыт.

•— Остатка гӓнӓ,—Врона сасла,—приказываем!..
Народ, вуйта тӹдӹм коктеш пӹчкӹн колтенӹт, кок векӹ- 

лӓ шелӹн кеӓ д ’', завод капка докы кеӓш ;;.корным коден, 
тӹнгшӹ ганьы лин шалгалеш.

Эдвард ӧрдӹжӹш кен шагалеш. Владислав дон Врона вес 
векӹ,

— Кӹзӹтеш воздухыш луӓш,—Могельницкий олен ке- 
лесӓ.—Командым взвод мычкы пуэн мидӓ.

Легионервлӓ винтовкыштым целен шагалыт. Народ Слош- 
ты паника тӓрвӓнӓ.

Тенге гӹнят, легионервлӓ дон народ лоштыш йонгы 
чӹнь ак когоэм.

Шайылны шалгышывлӓ, анзылны ма лиӓлтмӹм акпӓлепӓт, 
цӓкнен кешӹ эдемвлӓм, ӹшкеӓт ак цаклеп, тӹкӹлен шӹн- 
дӓт. Колымаш гӹц спасаялташ манын, анзылнышы эдем- 
влӓ шайылвлӓм ял вӹлецӹн вилӓт, ӹшлӓнӹштӹ корньш 
пачит, дӓ. тидӹндонжы паника эчеӓт когоэмеш. Эдвард 
сусу лиэш: „Кӹтӧ кӹтӧок ылеш“.

— Пли!—тӹдӹ сӹгӹрӓл колта.
Залп юк воздухышты мугӹрлӓт кеӓ, тӓгу вуйта кымда 

материм коктеш кышкед шуэн. Народ чӹньӹрӓк цӓкнӓ дӓ 
кенвацшы эдемвлӓм рок вӹлӓн шуэн кода. Ял вӹлнок шал- 
гышывлӓжӹ нӹнӹм колышывлӓэш ӓль шушыргышывлӓ- 
эш шОтлат.

— Пли!—Эдвард сӹгӹрӓл колта.
Взвод цилӓ обоймыжым лул пӹтӓрӹмӹкӹ веле тӹдӹ ко- 

мандыжым пуаш праха.
Площадь пелжӹ нӓрӹ ӹнде ирӹктӹмӹ. Народ, лач коэ- 

ок, шайыкыла чӹнь дӓ чӹнь цӓкнен миӓ...
Завод капка пачылтеш. Зарембан взводшы, сабльывлӓм 

лултен, кыргыжшывлӓ паштек кыдалеш.
— Анзыкыла марш!—Эдвард сасла.—Витӓшкӹштӹ нинӹм 

поктыл пыртыда!
Владиславын взводшы анзык кыдал пыра. Эдвар дон 

Врона капка докы кыдал миӓт...
Пел цӓш нӓрӹ кок взводге эдемвлӓм ^поктыл кыдалыш- 

тыт.
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Ӧлицӓштӹ ик йӓнгӓнӓт кодте. Шушыртымы дӓ шин шу- 
мывлӓ, ӹшке ӹлӹмӓшӹштӹм спасаен, турешӹштокаваляныл 
кеӓт.

Могельницкий паштек заводышкы Баранкевич дон город- 
ской голова Сладкевич толыт. Кӹзӹт яктежӹ нӹнӹ кайзаш 
смейӹделыт,

Завод кудвичӹштӹ кӓндӓкшӱдӹ эдем нӓрӹ рабочийвлӓ 
шалгенӹт.

— Малын тӓ нинӹм тишец лыктелда?—Эдвард подпору- 
чик Зайончковскийым ядеш, тӹдӹжӹм тишӓк Заремба ре- 
зервеш коден ылын.

Совсем эче нӓрӓштӓ подпоручик, под козырек пелек-турек 
ӹштен, шеклӓнен оправдаяш цаца.

— Пан поручик тенге шуден. Нинӹ ӧлицӓштӹшвлӓдон ик- 
тӹш ӹнжӹштӹ ушнеп манын тӹдӹ лӱдӹн.

— Тоже политик! Заводым тӧрок ирӹктӓш келеш ылын. 
А то, тӹштӹ, ӧлицӓштӹ, нинӹм цилӓштӹьм сӓкенӹт манын 
тумаенӹт. Тишец худа провокацижӹм тумаен лыкташат 
акли!—адвокат дон сакыр завод хозан кидӹштӹм кычым 
лошты Могельницкий тыргыжланен попа.

■— Ма тидӹ техеньӹ? Тидӹ вет бунт! Тидӹлӓн пӹтӓртӹ- 
шӹм пиштӓш келеш!

— Ит тыргыжланы, пане Баранкевич, ма келеш, цилӓ 
ӹштӹмӹ лиэш.-—Эдвард ладнангдара тӹдӹм.

— Дӓ мӹньӹш заводышкем свеклым йӧрен шӹндӹмӹ 
вет. Тӹдӹ мӹньӹн шӱн кеӓ! Завод шалгымым мӹнь тырхен 
ам кердт... Каждый кечӹ мӹлӓнем таманяр тӹжемӹ1м 
стоя,—Баранкевич тыргыжланен попа.

Шык ылмыжы гишӓн анекдотвлӓ кашмы ти кӹжгӹ эдем 
Эдвардлан противнӓ ылын.

— Свекла гӹц серьезныйрак делавлӓ улы, пане Баран- 
кевич. Павлодзишты восстани. Холмянкышты дӓ Сосновкаш- 
ты мужиквлӓ тӓрвӓненӹт...

— А мӓнмӓнвлӓжӹ кыце вара?—подпоручик Зайончков- 
ский лӱдьш сӹгӹрӓл колта.

— Ит ойхыры, подпоручик: халашкы толмем годыммӹнь 
тӹшьӹн ӓтядӹгм дӓ цилӓ семнядӓм вӓш лим. Нӹнӹ кӹзӹт 
мӓ донына ылыт. Цилӓн живойвлӓ дӓ здоровавлӓ.

— Простьы, иане полковник...
— Ничего, мӹнь тӹшьӹм ынгылем.
— Эче ти немецвлӓ вокзалышты... Мам шанат, магазин- 

влӓштӹ цилӓ нӓлӹт,—Сладкевич шая лошкы пыра.
Могельницкий тӹдӹн докыла сӓрнӓлеш дӓ чотеш пиш- 

тӹдӹмжӹм тайыдеок келесӓ:
— Мьшь тумаем, пан Сладкевич теве тидӹвлӓдон попал- 

таш кеӓш ак отказы,—дӓ тӹдӹ рабочийвлӓ вӹкӹ анжыкта.
Кудвичӹш ик часть взводшыдон Владислав пыра. Вес 

частьшы ӧлицӓштӹ патрулируен каштын.
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— Приказ выполняймӹ, пане полковник,—остака кок 
шамакшым айыртемӹнок сусун попалтен, тӹдӹ Эдвард- 
лан доложа.

Гудок урмыжмашты Эдвард тӹдӹм колын ак кердт. Тӹ- 
дӹ шӱмбелжӹ докы миӓ. Владислав тӹдӹн вуйжы докы 
пӱгӹнӓлеш.

— Взводым нӓл дӓ токына ке. Тиштӹ тӹнь гӹцет пасна- 
ок кердӹнӓ, тӹштӹжӹ иктӓт уке. Часовойвлӓм шагалтен 
шӹндӹ дӓ соок йӓмдӹ ли. Тёлефондон штабыш связӹм кы- 
чы. Ну, кыдал!

Владислав под козырек ӹштӓ дӓ имнижӹм сӓрӓлӓш тӹн- 
гӓлеш. Капкашкы Заремба ӹшкӹмжӹнвлӓдон пыра.

— Пане Баранкевич, кеок, вӓтедӹм ладнангдарок. Поря- 
док восстанавливаймы. Вадеш токына тол, попалталына. А 
мӹнь кӹзӹт нинӹдон делам ӹштӓлтем,—дӓ Эдвард котель- 
ный кӹденс левӓш вӹлнӹ музырланышы вӹд парым анжа- 
леш.

— Пане Заремба, завод гӹц карангаш рабочийвлӓлӓн 
приказым пу. Ти попугайым соикток иктӓт ак колышт. 
Коклы минутышты тиштӹ иктӓт ӹнжӹ ли. А мӓ ти чортын 
ышмаражшым питӹрӓш кенӓ.

Подпоручик Зайончковский кемӓштӹжок ^Эдвардлан ра- 
портуя:

— Б1нде тӹдӹ, пане полковник, парым питӹрен. Шӱлӓшӹжӹ 
тӹдӹлӓн тӹштӹ аклй, виднӹ. Мӓ сусу лин колтеннӓ ыльы. 
Но окняшкы кузаш тӹнгӓлмӹкӹнӓ, тӹдӹ лӱэн колтыш дӓ 
нк салтакым шушыртыш... Мам вара, пӹтӓриш атака 
годымок ик легионер тӹдӹк докы пичӓлжӹм самынь кол- 
талтен колтен. Пичӓлӹштӹ нӹл патрон ылын. Кенвацмы- 
жы годым, пичӓл лӱэн колтен. Значит, кымыт кодын. Вара 
ти бандит лӱэн колтен. Значит, тӹдӹн эче кок патронжы 
улы... Ну, тӹдӹ хоть-кынамат шлангым ходыш колтен кер- 
деш. Тӹдӹ тӹштӹ креггость кӧргӹштӹш ганьы ылеш... 
Механик попа: пар пӱлӓ веремӓэш эче ситӓ.

— Механикым шӱдӹдӓ тишкӹ.

VII ГЛАВА

Заводышкы Васнлек сменӹш толшы рабочийвлӓн пӹтӓ- 
риш группа сагаок вӓрештӹн. Нинӹн пашкудыштым, Серге 
кугузам кыцелӓ пуштыныт, ӹзӓжӹлӓн тӹдӹ йӓл гӹц анзыц 
шайышт пунежӹ ылын.

Сторожвлӓ гӹц йывырт, рабочийвлӓ лодон пӹсӹн эртен, 
икӓнӓ агыл ровота лошток Василек ӹзӓжӹ докы пырен. 
Шӹренок смена гач тӹдӹ ӹзӓжӹ сага котельныйышты ве-

7  Ш турмадон шачыктымывлӓ 97



ремӓм эртӓрен дӓ ӹзӓжӹлӓн мадон-гӹнят налшаш цацен. 
Кочегар делам йыле ынгылышы ти нӹсӹ ӹрвезӹм кочегар- 
влӓ яратенӹт.

Икӓнӓ тидӹ пан Струмилдон даже вӓш лин шӹнзӹк, 
но рабочийвлӓ ӹрвезӹ верц шагалынытат, механик кидшӹм 
веле шалалтен. б1рвезӹ вагонвлӓ гӹц кӱ-шум йӓстӓрӓш ко- 
чегарвлӓлӓн налшен, колтельныйышты пырымы-лӓкмӹ цилӓ 
ыражвлӓм пӓлен дӓ вара, ӹшлӓнжӹ пиш удобный ик ыра- 
жым монат, амасаштыш контролервлӓлӓн кайзыдеок ко- 
тельныйыш кашташ тӹнгӓлӹн. Тидӹ кӱ-шӱм йӧрӹмӹ куд- 
вичӹш пырен, вара вентиляционный кӹжгӹ трувашкы пы- 
рен, тиштӹжӹ йылатен лыкмы ку-шӱ касам йӧрӹмӹ йӓмӹш- 
кӹ вален. Вара кӹртнин пырыс мычкы ку-шу йӓм якте ку- 
зен, тӹшецӹнжӹ кок-кым ку-шу лаштыкым ӧрдӹжӹш ка- 
рангдалын дӓ нимат пӓлдӹртӹдеок котельныйыш вӓрештӹн. 
Ь1шкӹмжӹн секретшӹм Василек иктӹлӓнӓт, даже ӹзӓжӹ- 
лӓнӓт, келесӹде. Тенгелӓ ^гывырт пырен шагалмыжы дӓ 
амасаштыш контролервлӓм ловкан чиктен мыштымыжы 
кочегарвлӓм когон цудейӹктен, дӓ тидӹжӹ ӹрвезӹлӓн 
яжола чучын.

Андрий питӹрген шӹцмӹм дӓ тӹдӹм пушташ цацымым 
пӓлӹмӹкӹ, Василек когон лудӹн колта. Легионервлӓ ко- 
тельныйыш пыраш кредӓлмӹм ӹрвезӹ пиш когон тӹшлен.

Нӹнӹн цацымышты лоэштӓрӓлт кемӹкӹ, тидӹ пиш когон 
сусу лин колта. Василек рабочийвлӓ лошты пӧртӹлеш дӓ, 
мӓгӹрӓл колтышашыжы веле улы, сарвалымла анжен, пӓ- 
лӹмӹ кочегарвлӓм ядыштеш:

— Келесӹ, кугуза, тӹдӹм ӹнде нӹнӹ мам ӹштӓт?
Кочегарвлӓ юкымат ак лыкеп. А иктӹ кидшӹ гӹц тидӹм

■кыча дӓ ӧрдӹжӹш виден кеӓ.
— Живойок ылмет годым, кыргыж токет! Иктӹ теве по- 

пазен... Тыргыжланым лошты ӓль тӹньӹн шуэдӹмӓт пӹ- 
тӹрӓл шумыштым вычет?

Василек тӹдӹн дорц каранг кеӓ. Мӓгрен-мӓгрен, эчеӓт 
тӹдӹ легионервлӓ докы анжаш кыргыжеш.

Завод кудвичеш ӓрен шагалтымы рабочийвлӓ цилӓнок анже- 
нӹт, котельныйышты ма кеӓ. б1шкет эдемӹн отчаянный отва- 
гыжы, кыдын анзылны вооруженный легионервлӓ нимат ӹш- 
тен кердтелыт, рабочийвлӓн шумӹм тӓрвӓтен колта. Пӹцкӓтӓ 
анжалтышан, лелӹ ровотаэш мучыялт шыцшӹ эдемвлӓ ши- 
жӹт, ӹшкет эдемӹн кредӓлмӓшкӹ кид колтен анжен шал- 
гаш яжо агыл. А гудок юк тидӹ гишӓн ӓшӹндӓренок шал- 
ген. Птахан судьбажы цилӓмок ӹнде тыргыжландарен. Тӹ- 
дӹм цилӓн дӓ наружок цудеенӹт, айыртемӹн—ӹдрӓмӓш- 
влӓ. Шӹдӓн юквлӓ шакташ тӹнгӓлӹт:

— Намыстаат уке, мужиквлӓ! Иктӹм шуэн коденӹт, а 
ӹшкежӹ кыргыжаш!
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— Большы вӓтӹвлӓдӓдоы воюедӓ...
— Вӓтӹштӹн пум шин лыкташ гӹнь—герӧй ылыт...
Б1дрӓмӓшвлӓн саслымашеш дӓ гудок урмыжмашеш тыр-

гыжланен шӹцшӹ рабочийвлӓ двор гӹц ӹнештӹ лӓкеп. 
Легионервлӓ штиквлӓм ходыш колтат. Кавалериствлӓ нӹ- 
нӹм имништӹдон пӹзӹртӓт дӓ саладон лывшат. Саслыма- 
шеш юкшат Зарембан ӹрдӓнг шӹнзӹн. Ваштареш шагалын, 
шӹдешкен шӹцшӹ рабочийвлӓ ик легионерым мыкте вӹ- 
лец шывшын валтат. Молыжы чуть-чуть тӹдӹм кредӓл 
нӓлӹн кердӹт. Зарембан эскадронжы дворым пиш труднан 
ирӹктӓ.

Василек ӹшлӓнжӹ вӓрӹмӓт ак мо, кыргыжталеш. 
Кыргыжталшы ти ӹрвезӹм легионервлӓ цаклат.

— Эй, тӹнь! Тӹлӓт тиштӹ ма келеш? Шагал, пся твоя 
мать! Кышкы кыргыжатР—иктӹ сӹгӹрӓл колта. Василек 
рабочийвлӓ лошкы ярлен кеӓ. Кычымы гӹц лӱдӹн, тӹдӹ 
служебный ходдон кӱ-шу оптымы складыш кыргыжеш дӓ 
трук тиштӓкен йывырт кашмы ыражшым ӓшӹндӓрен кол- 
та...

Ку-шу оптым йӓмӹш шомыкыжы, пылвуйвлӓжӹм дӓ вуй- 
жым каштарен, пулӓ жеп тӹдӹ нӹл-яла кеӓ, но ыражшым 
мон ак кердт. Ыражшы угӹц кандымы ку-шудон муден 
шӹндӹмӹ ылын. Тӹнӓм ӹрвезӹ кого маклакавлӓм ӧрдӹ- 
жӹш кӹшкӓш тӹнгӓлеш. Ик ку-шу маклака мӹнгеш мын- 
дырталт вала дӓ цӓрӓ ялжым когон карштара. Василек шы- 
ралт вазеш дӓ мӓгрӓ. Но, мӓгрен ситӓрӹмӹкӹжӹ, эчеЗт 
лӓшӓшкӹ пижеш. Тӹдӹ изирӓк йӓмӹм капаен уже. Но ка- 
паяшыжы трудна дӓ трудна лин миӓ. Ку-шу мӹнгеш ӹнжӹ 
валы манын, тӹдӹм кӱшкӹ дӓ пакырак намалаш келеш. 
Нерӹш, сӹнзӓшкӹ пырак пыра. Тӹдӹ тӹрвӹнзеш дӓ 
шӹвӓл колта. Но ку-шужӹн мычашыжат ак кай. „Самыьь 
вӓре ам капайы вӓл“, Василек тумаялеш. Тӹдӹлӓн обиднӓн 
дӓ лудӹшьш чучын колта. Дӓ тӹдь1 эчеӓт мӓгрӓл колта.

— Андрий, Андрю-ю-юшка!..—кыце-кердмӹн тӹдӹ сӹгӹ- 
рӓл колта.

Андрий тӹргештен вазеш, вуйта тӹдӹм пышкыл колте- 
нӹт.

— Тьфу, чорт...
Тагышты шайылныжок Василек мӓгрӹьмлӓ тӹдӹлӓн чучеш.
Пичӓлӹш кычен, Птаха угольный йӓмӹштӹ шзлга дӓ сӹн- 

зӓжӹм выртешӓт окнявлӓ гӹщакколты. Брандспойт тишток 
киӓ. Пӹцкӓтӓ пар окнявлӓшкӹ олен лӓктеш. Котельныйыш- 
ты пӹцкӓтӓ дӓ шЗ^лӓш лелӹ.

Андрийлӓн южнамжы цилӓ тидӹ худа омынла веле чу- 
чеш. Кым цӓшӓт уже эртен кен, а тидӹм иктӓт ак ытары. 
Дӓ цилӓ, мам тидӹ ӹштен, керӓл агыл. Тидӹм соикток кы- 
чат дӓ луӓт. Иктӓт тидӹ гишӓн ак тумайы.- Цилӓн ӧрдӹш-
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тӹ ылыт, а Птаха ик ӹшкетшӹ вуйжым пнштӹшӓш- 
лык!..

— Андрюшка!— тагышты лишнок Василек сасла.
Кӱшӹц ку маклака мындырталт вала дӓ Андрийын пул-

шеш тӹкнӓ. Тӹдӹн паштек сусун сӹгӹрӓлмӹ юк шакта: 
„Тидӹ мӹньӹ, Васька ылам!" Андрий совсем лӱэн колта 
ылын, но кӹзӹтшӹ трук прахен шуа.

Настоящий, живой Василек тӹдӹн докы вала. Шоляжым 
чуть веле луэн шутымыжым ӓшӹндӓренок Андрий цӹтӹ- 
рӓл колта.

— Андрюшка, тидӹ мӹньӹ... Тӹштӹ нӹнӹ эчеӓт шукын 
погыненӹт. Кудвичӹ циц мыктешкӹвлӓ. Дӓ нӹнӹн сек 
главныйыштат... Шӹлӓш келеш тишец! Тиштӹ ыраж улы... 
Мӹнь соок тӹдӹн вашт каштынам. Кӹзӹтшӹ, кушкок шум 
онтен шӹнденӹтӓт, мӹнь йӹлеок нырен шӹм кердт,—цат 
элтӓлен, ӹзӓжӹн пӹлӹшеш Василек сасла.

Андрийын шумжӹ когон шиӓш тӹнгӓлеш..
— Кышецӹн тӹнь тишкӹ пыренӓт?
— Угольный двор гӹц.
— Тӹштӹ ыражшы укеш...
— Мӹнь трува вашт. Тӹдӹ кӹжгӹ! Тӹнят лӓктӹн кер- 

дӓт. Кенӓ, Андрюшка, кенӓ! Ой, кынарын ногынен шагалы- 
ныт! Остан кугуза попа, нӹнӹ тӹньӹм пуштыт!

Василек Андрийым ыраж ӓнгӹш шывшеш.
— Пыры, а мӹнь паштекет!
Василек кушкӹ кузен кеӓ. Птаха эчеӓт икӓнӓ котельны- 

йым, йӧрӓш тӹнгӓлшӹ камакавлӓм анжалеш дӓ тоже паш- 
текшӹ куза. Василекшы тӹштӹ вычаат уже тӹдӹм. Андрий 
предохранительӹм перегӓлӹн шывшылеш дӓ пичӓлӹм шо- 
ляжылан пуа. Варажы, кушӹц вилшӹ шувлӓм кидшӹдон 
ыдыркалыл, кредӓл-кредӓл, кушкӹ лӓктӹн шоэш.

Василек талаштара тӹдӹм. Андрий кого ку маклакам 
хватя дӓ ыражыш мындыртен колта. Б1рвезӓт тӹдӹлӓн пал- 
ша, кидшӹдонат дӓ ялжыдонат ку-шу маклакавлӓм кӹшкӓ. 
Ик минутышты ыраж питӹрӹмӹ ылын.

Василек Андрийӹм ӹшке корныжыдон нӓнгеӓ. Вентиля- 
ционный трувашкы пырен кердтӹмӹжӹ гишӓн шаналтаат, 
Андрий пиш когок лудӹн колта. Василек паштек вуйжым 
дӓ пулшвлӓжӹм трувашкы цикӓлмӹкӹ дӓ пакыла олен ке- 
ӓш тӹнгӓлмӹкӹ1жӹ веле тӹдӹ куштылгын шулӓлтӓ.

Кушкӹ лӓктӹ1н шагалмашешӹ1штӹ1 тыгыды юр юрын. 
Угольный дворжы завод гӹ1ц ӧрдӹштӹ ылын дӓ заводын 
территори гӹ!ц кукшӹ! каменный стенядӧн айырлалтын.

Тишкӹ! занасной кыртни корнывлӓ пыренӹт.
Василек разведкыш кеӓ. Шукат ак эртӹ, тӹ1дӹ толеш дӓ 

келесӓ: корнышты иктӓт уке.
— ТӹШтӹ! охыр вагонвлӓ кым рӓдӹ! шӹнзен кеӓт. Вагон-
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влӓ лодон лӹвецӹн кемӹкӹ, иктӓт ак ужен ^лиэш. Шайыл- 
ныш капка доныжы иктӓт уке. Тӹдӹм срален шӹнденӹт. 
Мӓ вагон вӹкӹ кузен кенӓ, тӹшецшӹ—капкашкы дӓ вара— 
нырышкы,—Андрийӹн пӹлӹшӹшкӹжок Василек попа.

Нӹнӹ кӱ-шу ара вӹлецӹн вален кеӓт дӓ, пӱгӹнӓлӹн, ва- 
гонвлӓ лодон кыргыжаш тӹнгӓлӹт.

Василекын планжы пишок яжоэш лӓктӹн. Остатка вагон- 
жы капка сагаок шалген. Нӹнӹ решоткала ылшы кӹртни 
капка гач ванжен кеӓт дӓ кӹртни корны мычкы кыргыжыт.

Кидшӹм кок векӹлӓ шӓрӓлтен дӓ кок метр кытеш юч- 
калтыл, Василек, кек ганьы, анзыцок колталта. Тӹдӹ шӹ- 
ренок шайыкылажы анжалеш, ӹзӓжӹ тӹдӹн паштек поспея 

' ӓль уке. Андрий кыце-кердмӹн кыргыжын. Юр лицӓшкӹш- 
тӹ лыпшен. Кечӓлт шӹцшӹ лелӹ пӹлвлӓ цилӓ пӹлгомым 
левед шӹнденӹт. Андрий пичӓлжӹм ак шу. „Попазымлаок 
лиэш гӹнь, остаткаэш ик коктым хоть пуштын чучам. Кы- 
чевӹ гӹнь, соикток мӹньӹм пуштыт", тӹдӹ тумая, спа- 
саялтмыжылан нигыцеӓт эче ӹнянен ак кердт. Завод мӹн- 
дӹрӓн шайылан кодмыкы дӓ подъездный корнывлӓ вокзал 
докыла сӓрнӓлӓш тӹнгӓлмӹкӹ веле Андрий шагал колта 
дӓ, сила гӹц кешӹ, рокыш вален шӹнзеш.

— Шагал, Василек, большы кен ам кердт!—тӹдӹ сӹҥӹ- 
рӓл колта дӓ онгжым кидшӹдон кычен шӹндӓ.

— Кыргыжаш келеш, Андрюшка, кыргыжаш, а то поктен 
шот!—шеклӓнен икӓнӓ-ик векӹ анжылт, ӹрвезӹ вӓрӹштӹжӹ 
тӹргӓлтен-тӹргӓлтен колта. Шӹртӹ дӓнгӹнь нӧрен шӹц- 
шӹ, тӹдӹ ӱштеш дӓ лӱдмӓшеш кыптыргылеш. Лявӹрген 
шӹцшӹ цӓрӓ ялжы кӹчӹштӹм якте кӹлмен шӹнзӹн. Шпал 
вӹлӓн шагалынат, тӹдӹ ик ярлжыдон весӹжӹм шӹркӓлӓ.

Андрий тӹдӹлӓн утлаок шукы шӹнзӹмлӓ чучеш.
— Б1нде ситӓ, Андрушка, кыргыжына!
Птаха Василекын ялвлӓжӹм, кӧрӹмӓшеш непцӹрген шӹц- 

шӹ худа картузыжым, ӹдрӓмӓшӹн тошты кофтым чи- 
мӹ, каклярген шӹцшӹ кӓпшӹм анжалеш, дӓ тӹдӹлӓн обид- 
нӓн, ӹжӓлӹн чучын колта: пин ганьы ӹлӹмӓшӹ1штӹ ти 
ӹрвезӹлӓн шаргагем нӓлӓшӓт ровотаен шокташ акли.

»Б1ндежӹ теве сыкыр лаштыкат уке лиэш. Б1шлӓнемжӓт 
нигыш пырен кеӓш...“

— Андрюшка,—Василек олен сӹгӹрӓлеш.
Андрий кӹньӹлеш. Тӹтӹрӓ лоэш ямшы завод вецӹнлӓ 

гудокын грозный юкшы седок мӱгрӓлтеш.
— Сӹгӹрӓ,—когоэшнӹм шамдон тӹдӹ пелештӓ, дӓ ӹш- 

кӹмжӹн сообщникшын кӹжгӹ бас юкым ӹвӹртен колыш- 
теш. Дӓ тӹдӹ ӹнде ак кыргыж, пӹсӹрӓкӹн ашкедӓш веле 
тӹигӓлеш. Василек изи ялвлӓжӹм шӹрен нӓлӹн миӓ дӓ, 
минут йӹде шайыкыла анжылт, ӹзӓжӹ сага ашкедеш.

Кӱкшӹ насыпь вӹлецӹн водокачка донышыпӓлӹмӹ томам
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ужын колта дӓ тӹнӓм веле Птаха спасаялтмыжылан ӹнянӓ.
-  Василек, шоля1 Васька, стервец! Нӹнӹ вӹкӹ ӹнде мӓ шӹ- 

вӓлӹнӓ! А тӹнь верцет рошотым анзыкыла мӹнь ӹштем...-- 
Тӹдӹ шоляжым элтӓлен шӹндӓ, онгжы тервен пӹзӹрӓлеш. 
Яра эче, сӹнзӓвӹдӹм таяш нужда уке. Юр ваштырла юр- 
машты, нӹнӹм соикток вет иктӓт ак уж.

— Мӓ йыдым веле тӹнгӓл кердӹнӓ. А кӹзӹт кымлын 
цуцан лӓктӓш гӹнь, глупость лиэш,—Раевский уже шӹ- 
дӹн пелештӓ.

Чобот вуйжым "?урнан кымык ӹштӓ.
— Иыд якте нӹнӹ цилӓм поктен шӓлӓтӓтдӓ тюрьмаштыш- 

влӓмӓт мӓнмӓнвлӓм решен шуат. Кӹзӹт—самой веремӓ. 
Мӹнь согласын ам ыл и конец!

Тӹдӹн паштек Метельский тыргыжын попаш тӹнгӓ- 
леш.

— Сигизмунд тӓнг, Чобот тӧрӹм попа. Кынам масса ӧли- 
цӓшкӹ лӓктӹн, кынам рабочийвлӓм лулӹт, мӓ оружидон 
выступаяш обязын ылына. Пускай мӓнмӓм шин шуат, но 
мӓ выступайде ана кердт. Тӹте гӹнь мӓлӓннӓ позор лиэш... 
Вет тидӹжӹ марксизмын аксиома ылеш. Пускай выступле- 
ни веремӓ якте тӹн1'ӓлӓлтӹн, но раз тӹнгӓлӓлтӹн гӹнь, мӓ 
тӹдӹм вуйлалтышашлык ылына.

Раевский тӹдӹн вӹкӹ тӹрӹньрӓк анжалеш.
— Вуйлалтымаш—тидӹ пачеш шӹдӹрнӹмӓш агыл.
Л.етельский шӹдешкен колта.
— Оружидон выступаймаш пачеш шӹдрнӹмӓш манмым пӹ- 

тӓриэче мӹнь колам. Ти.^ь.м тӹнь гӹцетколаш мӹлӓм лӱдӹш...
■— Факт,—Чобот мӱпгӓлтӓ.
Метельский кӹдеж мычкы тыргыжын кашташ тӹнгӓ- 

леш. Кӱкшӹ, олмыдшы лепкӓн тӹдӹн лицӓжӹ эчеӓт ошем 
кеӓ. Кого шим сӹнзӓвлӓжӹ кӧргӹ сотыдон йылат. Тӹдӹн 
цилӓ фигурыштыжы тама-ӓнят хрупкий улыла чучеш. 
Раевский эчеӓт икӓнӓ ӹрвезӹ врач вӹкӹ анжалеш дӓ ӹндежӹ 
ладнаракын келесӓ;

— Мӓ совещанинӓм утла кужыш шывшыл колтышна. 
Ти акел спорым, мӹнь шанымаштем, пӹтӓрӓш келеш... Чо- 
бот дон доктор ваштареш ылыт. Мӹнь дӓ Ковалло-—йыдым 
выступаймы верц. Ти веремӓэш мӓ кокшӱдӹ нӓрӹ эдемӹм 
сахарниквлӓм дӓ железнодорожниквлӓм цымыренӓ дӓ воору- 
жаенӓ. Ти веремӓэш Сосновка гӹц Щабель толеш дӓ, ӓнят,. 
сагажы хресӓньвлӓ эче лит... Выступаймы лӹмеш веле вы- 
ступаяшыжы—тидӹ по-большевистски агыл. Метельский 
тӓнг, анзыц пӓленок дӓ нимахань пользыдеок кымлы ком- 
мунистлӓн гибельӹм йӓмдӹлӹмнӓ гишӓн мӓлӓннӓ пиш кого 
позор лиэш. А тӹньӹм колыштмыла гӹнь, тӹнь ти возмож- 
ностьым врагвлӓлӓн йӓмдӹлет. Мӹнь эчеӓт келесем: ком-
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муниствлӓ цилӓн кӹзӹт рабочийвлӓм мобилизуйшашлык 
ылыт. Мане, тенге! Оружим кидӹш нӓлӹн кердшӹ каждый 
ӹнян эдемдон попалташ келеш. Тӓ ӹшкеок ужында, кыце- 
лӓ изи цуца вооруженный панвлӓ тӹжем эдемвлӓм шинӹт. 
Малын тидӹ тенге? Рабочийвлӓ организованный ылтелыт, 
седӹндон нӹнӹм шинӹт. Вет партижӓт отпорым органи- 
зуяш существуя. Тиштӓкен красивый шаявлӓ керӓл агылеп. 
Давайда лучы тумаялына, кыцелӓ рабочийвлӓм йӹлерӓк во- 
оружайымла. Мӹнь шанымемдон, цилӓ гишӓнок тиштӹ шу- 
кы попымы. Колтымы тӓнгвлӓнӓ ти веремӓ лошты мӓ гӹц- 
нӓ большы ӹштенӹт... Мӓнмӓн оружинӓ улы, но патронвлӓнӓ 
эче уке. Тидӹм мондаш ак кел. Тӓ маныда—патронвлӓм 
насна моаш дӓ тишкӹ шывштен кандаш, мӹнь ӹшкежӹ ти 
предложенидӓ ваштареш ылам. Склад вокзал лишнӹ ылеш дӓ, 
изи неудача лимӹкок, мӓ патронде киэн кодын кердӹнӓ. Се- 
дӹндон отряд тишӓк погына, цилӓ массыдон патрон склад 
докы кеӓ, караульныйым снимая, патронвлӓм хватя дӓ, во- 
оруженный лин, халашкы наступленим тӹнгӓлеш... Чобот 
заводышкы кок платформым оружидон дӓ патронвлӓдон шӹ- 
кӓл пуа. Поселкыштышвлӓм, кӱ эче вооружаялт поспейде 
ӓль решен шоктыде, мӓ вооружаенӓ. Мӓнмӓн опорыиа по- 
селок лиэш. Отрядиӓ шукыжок тӹшец ылеш. Вот и цилЯ!

Ковалло ярыктымла кичкӹжӓл колта.
— Пиш ӹжӓл, Патлай тӓнг тиштӓкен уке. Тенге гӹнят, 

йыды.м мӓ тӹдӹм освобождаенӓ, вет халаштыш пӹтӓриш 
пункт, кышкы мӓ наступленим ӹштенӓ, тюрьма лиэш. Тен- 
гелӓ, решӹмӹ, тӓнгвлӓ. Мӹнь, председатель ылмемдон, кӹ- 
зӹток делашкы шагалаш тӓлӓндӓ предлагаем. Но, мӓлӓннӓ" 
ӹнян лижӹ манын, тӓгӹцтӓ ответӹм ядам: тидӹлӓн тӓ под 
чиняйӓлтӹдӓ?

Чобот Раевский вӹкӹ обижӓйӓлтӹмлӓ апжалеш.
— Махань сомнени лин кердеш? Ма, партийный дисцип- 

линӹм мӓ ана пӓлӹ?
Раевский слабкан йӹрӓлтӓ. Тӹдӹ стӧл логӹц кӹньӹлеш, 

Метельский докы миӓ дӓ тӹдӹн пулшыш кидшӹм пурын 
пиштӓ.

— Келесӹ, доктор, перевязкым ӹштӓш цилӓ керӓлӹм 
тӹнь достанен кердӓт? Вӹр йОктарыдеок эртӓрӓш акли 
вет...

— Ма келеш, мӹнь цилӓ достанем. Кӹзӹт мӹлӓм кышкы 
кеӓш шудет?

— Изи ӹрвезӹ ит ли, Метельский. Веремӓ агыл! Вокза- 
лыш ке, немецвлӓм анжал анжы. Железнодорожный док- 
тор ылметдон офицервлӓдонат тӹнь попалтен кердӓт. Ма- 
хань нӹнӹн настроеништӹ? Пӓлӓш яжо ылнежӹ, легионер- 
влӓдон кредӓлӓш тӹнгӓлмӹкӹшӓ, мам нӹнӹ ӹштӓш тьшгӓ- 
лӹт.
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Нӹнӹ сеньӹкӹш иквӓреш лӓктӹт. Вады лин. Юр юрын. 
Юалгы дӓ начкы.

— Погода яжо,—Раевский келесӓ.—Ну, тӓнгвлӓ, вадеш ӹн- 
декш цӓш якте айырленӓ. Тӹнь, Григорий Михайлович, ӹш- 
кӹмедӹн деповскийвлӓэт докы ке. Пусть ик вӹц эдем партин 
членвлӓ тишкӹ толыт. Тенге келеш; мӓнмӓн тиштӹ опора 
лижӹ. Кӱн оружи улы, пусть сагашты нӓлӹт... А теве тӹ- 
ньӹн цӹгӓкетӓт чонгештӓ!—Раевский пышкыдын йӹрӓлтӓ.

Кушӹцӹн Олеса кыргыжын вала.
— Мам тӹньӹ, ӓти, шуденӓт, мӹнь цилӓ ӹштенӓм,—тӹ- 

дӹ шулештӹл келесӓ.
Тӹдӹ йӓл гӹц шеклӓнӓлӹн. Начкы платьежы кӓпшӹ тер- 

вен пижӹн шӹнзӹнӓт, тӹдӹ комнатыш пырен кеӓш талашен.
— А Раймонд кышты?—Раевский тӹдӹм ядеш.
— Мӓ тӹдӹндон халашты иктӓ кок цӓш шоэш айырлыш- 

на. Тӹдӹ кӹзӹт посӧлкышты... Ядвига Богдановна тӓм- 
дӓн тошты квартирӹшкӹдӓ тамахань-ӓнят пумага вӹдӹл- 
тӹшӹм намал кеш... Раймонд келесӓш шудӓш: тюрьма 
доны—вӹц эдем дӓ пулемет. Мӹнь Воробейко докы кыр- 
гыж пырышым, тӹдӹ пароБОз лиэш манын келесӹш,—Оле- 
са талашен пелештӓ дӓ комнатыш пырен кеӓ.

— Яжо тӹньӹн ӹдӹрет,—Чобот сылыкын шулӓлтӓ. Б1ш- 
кӹмжӹн тидьш тетяжӹ уке ылын.

— Тау. Б1жӓл, иктӹ веле мӹньӹн. А ӹдӹр такшы худа 
агыл,—лицӓжӹм трук кыптыртен, Ковалло олен попалта.

Юр когоракын пыра. Сеньӹкӹшкӓт шӓвӹктен шӹнден.
Метельский шляпӓжӹм цатрак темдӓлеш дӓ резиновый 

плащыжым полдыштен шӹндӓ.
— Кешнӓ?
Раевский будка якте сӹнзӓжӹдон нӹнӹм провожая. Нӹ- 

нӹ кок векӹ айырлымыкышты веле, тӹдӹ пӧртӹш пыра.
Олеса выргемжӹмӓт вашталтен поспеен дэ кӹдежшӹ гӹц 

тидӹн докы лӓктеш.
— А тӹнь, наверны, нимат качтелат?—начкы калявачшым 

пынзалал, тӹдӹ шекӹн пелештӓ.—^Мӹнь сейчас роколмам 
шолтем дӓ шуктым кавштам намал толам... Ӓтям камакаш- 
кы роколмам шӹндӓш нигнамат ак ӓшӹндӓрӹ. Мӹнь вет 
тӹдӹлӓн йӓмдӹлен коденӓм,—недовольныйла кайын, шутя- 
дон тӹдӹ попа.

Пиш когон шӹдешкен шӹцшӹ Могельницкий, нагайка 
мычащыжыдон кем комзыжым лочке шиэш.

— Иӹлерӓк тумайы, пане Струмил! Мӹньӹн веремӓэм уке. 
Ти безобразим тӹнь допускаенӓт, дӓ, лу минутышты гудок 
саслымым ат цӓрӹ гӹнь, тӹньӹм луэн шуаш вӓрештеш.

Эдвард ужеш, механикын пылвуйжы кыце цӹтӹрӓш тӹн- 
гӓлеш, тӹдӹ лицӓшкӹжӓт ак анжал.
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маоь.

— Помилуй, пане полковник, а маханьы мӹньӹн тиштӹ 
виноватемжӹ?

— Оправдаяш ит цацы, а келесӹ, кыце тӹдӹм тӹшецӹн 
-пыргед лыкмыла.

— Мӹнь шукы тумаенӓм...
“  Худан тумаенӓт,—Эдвард тӹдӹм лоэштӓрен шуа.
Нӹнӹ машинный отделеништӹ шалгенӹт.
— Тӹдӹн докы парым колташ акли вӓл?
— Тӹдӹ машинный отделним выключаен шуэн,—йӓнг 

ясыжыдон Струмил попалта.
Дӓ трӱк, ышмажым ородыла кӓрен шуэн, Струмил тӹн- 

тшӹ ганьы лин шагалеш дӓ вара лепкӓжӹм сусун севӓл 
колта.

— Улы, монам! Яра веле, пан полковник ышым пуш. Мӓ 
шӹкшӹм питӹрен шӹнденӓ. Тӹнӓм тӹдӹг шӹкшеш шулӓл- 
тен колта...

— Давай, действуйы!
Котельный окнявлӓ гӹц шӹ1кш лӓктӓш цӓрнӹмӹк, пел цӓ- 

шӹштӹ, Эдвард приказым пуа:
— Проверяйӹдӓ!
Запасный амаса пачылтеш, тышец капрал дӓ сагажы ко- 

тельныйыш пырен лӓкшӹ икманяр легионер лӓктӹн шага- 
,лыт, кахырен дӓ лицӓжӹм кыптыртыл, сӹнзӓвӹдшӹ веле 
йога, капрал пелештӓ:

— Иктӹмӓт шӹнӓ мо, пане полковник.
— Ма-а?—Эдвард сӹгӹрӓл колта, дӓ парнявлӓжӓт лызыр- 

лозыр шактат, нагайка вурдыжым кормештен шӹндӓ.
Котельный гӹц йылыш пыш лӓктеш. Эдвард трук сӓрнӓл 

кеӓ, дӓ, иктӹн вӹкӓт ак анжал, амаса докы кеӓ.
Котельныйыш Заремба, Врона, Зайончковский дӓ Стру- 

■мил пырат. Эдвард, ваштыр гань юрымат ак анжы, кудви- 
чӹ мычкы каштеш.

— Ну?—Заремба дон Врона мӹнгеш толмыкы, Эдвард 
шӹдӹн ядеш.

Зайончковский дон Струмил тӹдӹн сӹнзӓэшӹжӹ кайза- 
шат лудӹнӹт.

— Тӹдӹ лачокшымок уке... Дӓ кышкы шӹлӹн, тумаен 
мышташат акли.

Б1нде, гудок саслаш цӓрнӹмӹк, айыртемӹнок тырла чу- 
чеш.

— Тенге гӹнь, тӹштӹ иктӓт уке ылын? Ӓль кыцелӓ ци- 
лӓ тидӹм ынгылымла?

— Ылын, но кышкы кеен—тумаен мышташат акли...—За- 
ремба кидшӹм веле шӓрӓлтӓ.

— Значит, тӓ тӹдӹм шӹлтендӓ?
— Тидӹ лин кердте—цилӓ амасашты эдемвлӓ шалгенӹт. 

Нимат ам ынгылы, пане полковник...
— Боевой офицер ат ыл ылгецӹ, мӹнь тӹньдонет, пору-
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чик, вес статян попынем. Папе Врона, халаэш порӓдкым 
ӹштӹмӹкӹпӓ, поручикым луцкы суткаэш строгий арестдоп 
пыртеп шӹшдӓш шӱдем. Эй, кӱ тӹштӹц пуда импим!

Водокачка допышы томашкы эдемвлӓ седок толыныт. 
Пӹтӓриок Ядвига толып. Олеса кухпяшты камака сага мы- 
гедӹлмӹ! лошты, марыжылан цилӓ повостьвлӓм ть1Дӹ1 ша-> 
йышт поспейӓ.

Тӹдӹн паштек Воробейко толеш. Пальто лӹвецӹшжӹ тӹ- 
дӹ погеп пиштӹмӹ двухстволкым дӓ патронташым лыктеш. 
Стволым приклад тервеп пижыктеп, тӹдӹ пичӓлжӹм рӓйӓ 
дӓ стӧл вӹкӹ пкштӓ.

— Патронвлӓм картечьдоп мӹпь ряепӓм. Коклы ашкылеш 
смелан лӱлӓш лиэш. Мадоп лулӹт, йыдым ат пӓльг, а юкшы 
ситӓлыкок лиэш. Тӹпгӓлтӹшеш яра! Тидӹжӹ закускаэш,— 
немецкий патропан обоймым кӹшӓпжӹ, гӹц лыктын, тӹдӹ 
важны келесӓ.—Вьщ штук... Пашкуды ӹрвезь! гӹц кӹчен 
пӓлӹпӓм. Тагышты поген, чорт игӹ. Тӹдӹлӓн малап келеш? 
Мӓлӓпнӓжӹ пиш когон керӓл... ВьЬӹтлӓн ик патроп рӓдӹ. 
пуэнӓӓт, каждый икӓнӓ гӹц лӱэн кердеш...

Воробейко обоймым стӧл вӹкӹ переген пиштӓ. Мычкы- 
жы вӹд ӓнгӹрлӓ йога. Тенге гӹпят, машипистӹп помощпик 
яжо настроепиӓн ылеш. Тӹдӹ сӹпзӓхалвлӓжӹм потикӓлӓ 
тӓрвӓтӹлеш дӓ, нержӹм ньыстке ӹштен, талашен шайыш- 
теш, махань отчаянный эдемвлӓм тьщӹ канда. ,

— Кемӓшток кем подошвлӓм тарвал нӓль1т,—титец силан 
шаям тьщь! ак мо.—Теве яжонок пьщкемӹш. г кемь1кӹ, 
мӹнь нӹнӹм кандем. А кӹзӹтшӹт ӓ и ӹ п ь  мӹнгешок кыргы- 
жам. Тӹштӹ кыды-тидӹжӹдоп попалташ эче келеш дӓ па- 
ровозымат йӓмдӹлӹмлӓ. Немецвлӓ агыл ылгецӹ, такешӓт 
агыл ылнежӹ... Йори гань вет чортшы пӹшӹнм кандеп! Нӹ- 
пӹлӓп апзыкыла кеӓш ходышты уке маныт—тӹштӹ нӹшӹ!- 
лӓп папвлӓ пробкам шӹндӓт... Ну, мӹнь кешь1м,—тӹдӹ та- 
лашеп лӓктьш кеӓ.

Но сепьӹкӹш лӓкмӹкӹ, мӹнгеш толеш.
— Винтовкым иктӓжӹм камера гӹц тӓлӓпдӓ кандымла 

агыл? А то иктӓ стерва толешӓт, кредӓлӓштӓ нимадаат уке 
лиэш.

Раевский вуйжым мыкик ӹштӓ.
Воробейко мӹнгеш толмашеш пӧрть1штӹ Раймонд дӓ эче 

икмапяр рабочий уже ылыт. Нӹнӹн лошты—сары ӱпӓн ку- 
жы млоец, кыдым Раймонд ӓтяжь! акзык нӓльш миӓ.

— Тидӹ Пшепичек. Тидӹ тӹлӓт Патлай гишӓп дӓ молы 
тӓпгвлӓ гишӓпӓт шайышт пуа. Мӹ1пь тидӹм Степовой доны 
случайпы вӓш липӓм.

Раевский млоецӹп кидшӹм цаткыдып кормештӓ.
— Тидӹжӹ,—пырышы рабочийвлӓ докыла сьшзӓжӹдоп ан-
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жыктен, Раймонд олен келесӓ,—пулеметчиквлӓ. Ӓшӹндӓрет, 
тӹнь нинӹдон знакомый лиӓш сӓренӓт ыльы? Теве ти ку- 
жы—Степовой, весӹжӹ, усан^—Гнат Верба,—нинӹ тошты 
салтаквлӓ. Нинӹ пулеметыштым частян-частян, мешӓкеш 
оптен канденӹт. Мӓ тӹдӹм водокачкышты сейчас цымырен 
шӹнденӓ. Лентӓ улы, патронвлӓнӓ веле уке... Молывлӓжӹ, 
тӹнь шӱдьшет статян, поздаракын толыт.

Комнатышты тор лин шӹнзеш. Кужы кӓпӓн рабочий Во- 
робейко кандымы винтовкым проверӓйӓ.

•— У ылеш! Штикшым тенге пижӹктӹмлӓ: раз, два и го- 
тово!

Раевский поселкыштышвлӓн настроеништӹ гишӓн рабо- 
чийвлӓм ядыштеш.

Ядвига Олесалан палшаш кеӓ. Пшеничекым сьҥӹрӓлӹн, 
Раймонд тоже кухняшкы кеӓ.

— Теве, Олеса, у тӓнг. Ӓшӹндӓрет?
Пшеничек начкы картузыжылан вӓрӹм ак мо дӓ кидӹш- 

тӹжӹ пӹтӹркӓлӓ. Ӓтяжӹм арестуймы гишӓн тидӹлӓн уже 
шайыштыныт. Шонгы гишӓн тӹдӹ когон беспокоялтын.

— Тишӓк, олмангаэш хоть шӹнзӹмӓдӓ. Тор, идӓ йӓтлӹ 
веле,—Олеса пелештӓ дӓ шолтым роколмажым коршок гӹц 
мискыш пиш куштылгын йӓстӓрен шуа.

Ядвига шуктым капшташкы итӹнӱм опта.
Раймонд шижеш, Андрий гишӓн ӹдӹрлӓн хоть ма дӓ ке- 

лесӓш келешок.
■— Олеса, пӓлет тӹнь, кӱ тидӹ гудокым саслыкта?
■— Ам пӓлӹ, а ма?
— Попат, котельныеш Птаха питӹрнӓлт шӹнзӹн.
б1дӹрӹн шим сӹнзӓхалвлӓжӹ тӓрвӓнен кеӓт. Шокшы кор-

шок парнявлӓжӹм йылатымымат тӹдӹ ак шиж.
— Кыце Андрий? б1шкетшок?
— Мане. Тӹдӹм ӓрен нӓлӹнӹт... Кӹзӹт якте тӹдӹ1 нӹнӹ- 

дон кредӓлеш.
Пшеничек Олеса вӹкӹ сылыкын анжен.
— Кыце тенге, Раймонд? Малын ть1дӹм ӹшкетшӹмок кӧ- 

денӹт? Мам тӹдӹ ӹшкетшӹ ӹштӓ?
Раймонд Олесан сӹнзӓшкӹжӹ анженак кердт. Тидӹкух- 

ня гӹ_ц лӓктӹн кеӓ.
— Ӓти, ӓшӹндӓрет, тӹлӓт мӹнь Андрий Птаха гишӓн по- 

пенӓм_ ыльы?
— Ӓшӹндӓрем.
— Самой тӹ Андрий заводышты гудокым саслыкта. Пуш- 

тыт тӹдӹм. Ядам тӹиьӹм, ӓти, разрешяйӹ мӓлӓннӓ кеӓш...
Раймонд шижеш, тидӹн шайылныжы Олеса шалга.
— Разрешяйӹ мӓлӓннӓ... Сейчас эче поселкы гӹц тӓнгвлӓ 

толыт... Цилӓн Андрюшам пӓлӓт. Мӓлӓннӓ тӹдӹм вурчаш 
келеш.

— Да, ӹрвезӹ Ӹ1жӓл! Нӹнӹ нуштыт тӹдӹм,—амаса сага
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шалгышы кужы кӓпӓн рабочий, Раймонд пулеметчикеш лӹм- 
дӹмӹ, олен келесӓ.

Сигизмундын сӹнзӓхалвлӓжӹ вӓшок цымыргал кеӓт.
— Мӓнмӓн патронвлӓнӓ уке. Дӓ тӹшец пасна частян-час- 

тян выступаяш акли.
Иктӓт ак тӓрвӓнӓл. Раймонд ӓтяжӹ анзылны юк лыктеок 

сарвалышы ганьы шалга.
Раевский ӹдӹрӹн сӹнзӓшкӹжӹ анжалеш.дӓ Олеса тӧрок 

ынгыла, тӹдӹ шаяжым ак вашталты.
■— Госпыди! Неужели тӓмдӓн шӱмдӓ уке!—Олеса олен 

пелештӓ.
Раевский сӧдӧй вуйжым икманяр секундеш кидешӹжӹ 

лелӹн пиштӓ. Усы мычашвлӓжӹ костанын кечӓлт шӹнзӹ- 
нӹт. Олеса ӓшӹндӓрен колта, ти эдем кок йыд амалыде. Тиш- 
кевен яктежӹ эче маняр йыд амалыде эртен! А кыце тӹ- 
дӹ гишӓн ӓтяжӹ яратен дӓ уважаен шайыштеш...

Шоэн йӹрӓлтӹшӹ ти эдем хоть-кынамат тидӹм ласкон 
вӓш лнн. Пӹтӓриш шаналтымжы гишӓн ӹдӹрлӓн намысын 
чучын колта...

Гудок юк трӱкок кӹрӹлт кеӓ. Икманяр веремӓ иктӓт ик 
шамакымат ак пелештеп. Олеса мӓгӹрӓш тӹнгӓлеш дӓ ӹш- 
ке кӹдежӹшкӹжӹ кыргыж пыра. Кроватьыш шынгалтешӓт, 
тӹдӹ эчеӓт когон мӓгрӓш тӹнгӓлеш.

Ядвига тӹдӹм вуйжы гӹц ниӓлтӓ. Пӧртӹшкӹ угӹц у 
эдемвлӓ пырен миӓт. Водокачкын машинный отделени, са- 
рай, кого кӹдеж дӓ кухня толшы эдемвлӓм чуть-чуть шӹнг- 
дӓрӓт. Ковалло, Чоботдӓ нӹнӹн сага железнодорожниквлӓ 
толыт.

Цилӓмок ик вопрос мучыя, малын гудок цӓрнен?
— Пырен шоэвок таки!..
Дӓ трӱкок амасашкы Птаха пырен шагалеш. Тӹдӹн ша- 

йӹлны—Василек.
— Вот и нӓ!—цилӓн цӱдеен колтат.
Тишӓкен Птаха тӓнгвлӓжӹн разочаровани ганьым шижӹн 

колта.
Птаха, тӹньӹ?—кухня гӹц кыргыж лӓктӹн, Раймонд 

сӹгӹрӓл колта.
— А то кӱ ӹше?—Андрий попалта. Кӹвер доны Василек- 

дон когыньыштым вооруженный Воробейко шагалтымлан 
дӓ тишкӹ тинӓрӹ эдем погынымлан тьЛдӹ когон цӱдеен 
колта.

Цилӓн икӓнӓштӹ попаш тӹнгӓлӹт:
— Анжыдок, Птаха заводышты гудокым саслыкта маныт, 

а тидӹ теве гуляен веле каштеш!
Раймондын юкшым колын, Олеса кӹдежшӹ гӹц кыргыж 

лӓктеш. Ковалло лепкӓжӹ лӹвец Андрий вӹкӹ аижалеш.
— Тиштӹ тӹнь гишӓнет ямакым колтат, гудокым сас- 

лыктет маныт, анжет гӹнь, такеш веле?
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— Тенге гӹнь тӹштӹ кӱ-гӹнят весӹ улы. Лӱдмӹ пардон 
тӹ балда-кочегарвлӓ путыен шуэнӹт...

— Ку ӹне урмыжыктен?
— Ӹрвезӹ, виднӹ, смелый!
— Лач настоящий боецок! Замечательный эдем. Тӹ не- 

годяйвлӓ тӹдӹм пуштыныт гӹнь, когон ӹжӓл,—Раевский 
тыргыжланен пелештӓ дӓ кӹньӹл шагалеш.

Орланен колтымашеш Андрийӹн сӹнзӓштӹжӹ пӹцкемӹ- 
шӹн кайын колта. Мучыялт шӹцшӹ, эртӹшӹ икманяр цӓш 
лошток худаланен колтышы, начкы выргемӓн, ку-шӱэш ля- 
вӹрген шӹцшӹ, вуйжым кымык ӹштен, юкмат ак лык тӹ- 
дӹ шалга. Тидӹжӹм иктӓт цаклыде. Лиӓлтеш вет тенге: 
иктӓ-мадон когон тыргыжланен шӹцшӹ эдемвлӓ тыр об- 
становкышты сӹнзӓэш тӧрок кайшашлыкымок ак цаклеп.

Птаха гишӓн выртышток монден шуат. Случайжат таке- 
шӹ случаеш веле лӓктӹн. Тӹдӹм героеш шотленӹт, а тӹ- 
дӹ такеш гуляен каштшеш веле лӓктӹн. Тидӹ цилӓнӹмок 
недовольствым тӓрвӓтӓ, ошибка гишӓн цилӓлӓн обиднӓн да- 
же чучеш.

Олеса сӹнзӓвӹдшӹ гишӓн намысланен колта: вет тидӹм 
цилӓн ужыныт дӓ тӹдӹ гишӓн тамамат шанен кердӹт. Пта- 
ха техень положениш вӓрештмӓш, Андрий ӹшкежӹ тиш- 
тӹ хоть виноват агыл гӹнят, Олесан самолюбим карштаре- 
нок пышкыл колта.

Тӹдӹ Андрийӹн ӹжӓл фигурыжым обиднӓн анжалеш. ,Д ӓ 
мам мӹнь тидӹн вӹлнӹ яжожым ужынам? Ороды постол шал- 
га! Лучы кен колтем ылнежӹ!“ тӹдӹ шӹдӹн тумая.

Раймонд ӹдӹрӹн сӹнзӓшкӹ анжалаш шеклӓнен, сӹнзӓжӹм 
шӹлтӓш цацен. Тидӹлӓн кӓньӹсӹр ылын.

Василек ӹзӓжӹн пулш шайыц цудейен анжылтеш. Тӹдӹ ак 
ынгылы, кыцелӓ Андрий цилӓ тидӹм тырха. „Нӹнӹн ста- 
тян гӹнь, мӓ заводыштыжат ылтелна? Мӹньӹн парнявлӓэм 
ку-шуэш шушыргенӹт теве, тидӹ нӹнӹлӓн такешӓт агыл“, 
тамалын-ӓнят лӹмӹнок парнявлӓжӹ гишӓн тӹдӹ ӓшӹндӓрӓ. 
„Эче ӓвӓм шиӓш тӹнгӓлеш“ тӹдӹ ойхын шаналта дӓ мӓг- 
рӓл колтышашыжы веле улы. Тӹдӹ нышкашат тӹнгӓлӹн 
уже.

Андрий вуйжым лултӓлеш.
Олеса ужеш, тӹдӹн лицӓжӹтрукок ошем кеӓ. Тӹдӹлыв- 

шалт кеӓ дӓ, кенвазаш ӹнжӹ ли манын, стеням тӹкӹлен 
шагалеш.

„Ма тидӹ, йукшӹ ылеш тама? Тидӹ эче ситӹде!“ Олеса 
лӱдӹн шаналта... дӓ тӹнӓмок тамам-ӓнят весӹм шижӹн кол- 
та. Олесалан тӹдӹ ӹжӓлӹн чучын колта. Тӹдӹ Андрий до- 
кы миӓ дӓ олен келесӓ:

— Мам тӹнь тиштӹ шалгет? Кухняшкы кемӓ, Б1ндежӹ 
кун статян ылат вӓл! Тоже герой...
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Андрий ик ашкылым анзык ӹштӓ, Олесам кидшӹдон ӧр- 
дӹжӹш карангда.

— Тенге, значит, мӹньӹм тӓ йӹрӓш монда? Мӹнь ӹлӹ- 
мӓшемӓт ӹжӓлӓйделам... Тӓ цилӓн кыргыж шӹлӹндӓ, ӹш- 
кетемӹм врагвлӓлӓн пушташышты кодендӓ! Мӹнь ӹшкете- 
мок нӹнӹдон кредӓлӹнӓм, тӓ гӹцтӓ палшыкым выченӓм, а 
тӓ тиштӹ йонгешт шӹнзендӓ... Б1ндежӹ мыскылаш шага- 
лында...—Андрий сӹнзӓвӹдшӹм нелеш.

Цилӓн тӹдӹн Бӹкӹ укӹц анжал шӹндӓт. Шывшыл шӹн- 
дӹмӹ кӓрш кӹл ганьы тӹдӹн юкшы, тыргыжланымашыжы, 
мучыялт шӹцшӹ цилӓ кӓпшӹ—цилӓ тидӹ Андрий вӹкӹ ӹн- 
де вес статян анжалыкта.

Птаха большы попен ак кердт. Лывшалт-лывшалт, тӹдӹ 
кухняшкы пыра, тӹдӹн вашт—Олесан комнатыш. Тиштӹ 
Андрий седӹрӓшкӹ вален вазеш дӓ шамтымы ганьы киӓ. 
Лӱдӹн колтыщы Олеса тӹдӹм ядышташ тьшгӓлеш, но ни- 
мамат нӓлен нӓлӹн ак кердт.

Зато тӹдӹн шакшым Василек Раймон дон Пшеничеклӓн 
кухняшты цилӓ шайыштын. Изи свидетельӹм Раевский до- 
кы виден нӓнгеӓт. Б1рӓлӓл шомыкыжы, ӹшке рассказшым 
Василек угӹц шайышт пуа дӓ приваялеш:

— А пичӓлжӹм Андрюша сагажок нӓлӹн, цуратат! Пичӓл 
сарай шайылны шалга. Сейчас кандем,—дӓ тӹшӓкок тӹдӹ 
амаса тӱгӹ лӓктӹн кеӓ.

Шукат ак ли, тӹдӹ толеш.
— Теве! Рӓйӹмӹ!
Сигизмунд Олесан комнатыш кеӓ. Птаха со эче седӹрӓш- 

ток киэн.
Раевский кок кидшӹдонат тьщӹн вуйжым лӱлтӓлеш. Мло- 

ецӹн сӹнзӓжӹ гӹщ сӹнзӓвӹд тьырге лӓктӹн.
— Тӹнь молодчина ылат, Птаха! Мӹнь ӹшке шамаквлӓ- 

эм мӹнгеш ам нӓл... А тӓнгвлӓэтшӹлӓн самыньым ӹштӹ- 
мӹштӹ гишӓн простяш келеш.

Птаха тӹдӹн кидшӹм кыча.
— Тидӹ мӹнь саслыктенӓм,—тӹдӹ пӹжгӓлтӓ.
— Б1нде тидӹ гишӓн иктӓт ак сомневайы.
Раевский ӹшкӹмжӹн кидӹштӹжӹ Птахан пуал шӹцшӹ 

кидшьгм шижеш.
— Кидетшӹ тӹньӹн ма лин?
— Тӹдӹм мӹнь шокшы вӹдеш йылатен колтенӓм.
— Тӹнь тишӓкок кодат дӓ кӓнӓлтет. Бойышты участвуй- 

маш гӹц тӹньӹм мӹнь освобождаем. БЦрӓмӓшвлӓм перегӹ^

VIII ГЛАВА
Ушкӱж шелӹм оптен шӹндӹмӹ шун ӓтӹ тӹрӹм коптил- 

кын якшар йӹлмӹжӹ ныла. Коридор стеняштӹ тамахань ко- 
го кекӹн ӹмӹлкӓ шылдырвлӓжӹдон икладын лывшедӓ.
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Пылвуйжым кидвлӓжӹдон кычен шӹнденӓт, Сарра изи 
тылым анжа. Меер дратвыдон кем комзым ырга.

Амаса шайылны, изи кӹдежӹштӹ тыр лиэш. Тӹштӹ ама- 
лаш вазыныт. Нӹнӹлӓн юкым ӹштӓш ӹнжӹ ли манын, Ме- 
ер йориок техень тыр пӓшӓ.м ӹштӓ. Шонгы ӓтяжӹ хвораен 
колтен. Цилӓ ти лелӹ ӹлӹмӓш, —квартир гӹц лыктын кол- 
тымаш, вес квартирӹш кемӓш—тӹдӹм лаксыртен колтен. 
Тошты заказчиквлӓ тишкӹ ак толеп—мӹндӹр, а увлӓжӹм 
йӹлеок ат мо. Яжон ровотайшы кемыргызын лӹмжӹ шукы 
ивлӓ мычкы веле цаткыдем шоэш. У вӓрӹштӹ цилӓ угӹц 
тӓнгӓлмӹлӓ.

Лелӹ, когон лелӹ, кынам тӹлӓт кутлу нӹл и...
Махань сусум, яжом кужы курымжы мычкы ӓтяжӹ ужын? 

Сарра тӹдӹн шаявлӓжӹм ӓшӹндӓрӓ. Ӓтяжӹн ӹлӹмӓшӹжӹ 
луды, икстатян тыгыды пу пыдавлӓ ганьы эртен. Молот юк, 
кавашты пыш, мыгыр тупшы дӓ пӓшӓ, ир жерӓ гӹц пӹц 
йыд якте каторжный пӓшӓ.

Дӓ тидӹ луатик иӓшӹжӹ годшен...
Стеняштӹ кек седок шылдырвлӓжӹдон махая.
Сарра сӹнзӓжӹм кымен шӹндӓ. Неужели тидӹмӓт, Меерӹ- 

мӓт, Мойшемӓт, якшар вуян изи Мойшем, техень пуйры- 
машок выча? Шукердӹ, кынам тидӹ изи ӹдӹрок эче ылын, 
папажы тидӹлӓн попен: „Пуйрымаш—тидӹ ынгылаш ли- 
тӹмӹ хына, дӓ каждый ӹдӹрок тӹдӹм тыргыжланен выча. 
Пуйрымашым йымы ӹшке колта. Тӹдӹ гӹц ытлаш акли. 
Дӓ тӹдӹм шӹдештӓрӓш ак кел. Маняры пурын эдем тӹдӹм 
принимая, тӹнӓрӹ тӹдӹ милостян лиэш“...

Папа тагынамок колен. Тӹдӹн ямаквлӓжӹ мондалтыныт, 
изи ӹдӹр вуеш ӱдӹмӹ библейский семенавлӓ шачышым пу- 
телыт. Дӓ теве кӹзӹт, ти ӱштӹ шӹжӹ вадын, тӹ пуйры- 
маш толын шагалжы, Сарра тӹдӹн анзылны амасам тӧрок 
чӱчӹн шӹндӹнежӹ. Тӹдӹ такшат пӓлӓ, жестяник, Фаль- 
шток тидӹн ӹлӹмӓшӹжӹм отравляяш веле нинӹндокы каш- 
теш. Фальшток ӹшкӹмжӹм пӓлӓ — тӹдӹн мастерскойжы 
улы, дӓ млоецшӓт худаок агыл. Лачок хоть, ӓвӓжӹ тӹдӹн 
лач ведьмаок ылеш (кӹзӹтӓт тӹдӹ эргӹжӹм шиэш), но вӓ- 
тӹжӹ дон тӹ ведьма лоштышты кыце ӹлӓш тӹнгӓлӹт— 
Фальштоклан махань дела? Тӹдӹн кым рабочий, пӧрт... Тӹ- 
дӹлӓн ӹдӹрӹм нӓлӓш келеш. А малын Сарра худа ӹдӹр? 
Тидӹ тетявлӓм тӹдӹлӓн ӹштӓ дӓ тотлы качкышым йӓмдӹ- 
лӓ. А вӹц иштӹ тидӹ папа лиэш гӹнь, ма вара, — еврей 
ӹдӹрӹн техекьӹ пуйырмаш, ӓтяжӹн вет ӹдӹржӹ гӹц 
пасна нимажат уке...

Тӓгӱ-ӓнят амасам олен севӓлеш. Меер сӓрнӓл анжалеш.
Ӹнде стеняштӹ курныжын гань нерӓн, аварген шӹцшӹ 

ӱпӓн Меерӹн вуйжы пока гӹц каеш.
— Тидӹ Раймонд. Тӹдӹ... мӹньӹм ӱжӓш толын,—вӓржӹ 

гӹц кӹньӹлӹн, Сарра олен келесӓ.
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Раймонд ӹшке сагажы шӹжӹ йыдын юалгы пышыжым 
канден.

— Мӹнь сейчас чиӓлӓлӓм,—Сарра вес кӹдежӹш амасам 
олен пачеш.

Раймонд Меерлӓн кидшӹм виктӓлтӓ дӓ тӹдӹн ваштареш 
ӓтяжӹн пӧкенеш шӹнзеш.

Жакеткӹм чиэн, Сарра лӓктеш. Меер шӹртешӹжӹ варым 
шӹрӓ. Сарра ужеш—тӹдӹ довольна агыл.

— Кышкы тӓ юр вашт кедӓ... дӓ йыд шукы лимӹкӹ. Ве- 
ремӓмок монда!—тидӹжӹм Меер еврейский йӹлмӹдон пе- 
лештӓ.

Тенге гӹнят, ма гишӓн попымыжым Раймонд ынгыла, дӓ 
якшарген кеӓ. Сарра икманяр жеп шаналтен шалга дӓ вара 
олен ядеш:

— Тидӹлӓн келесӓш лиэш?
— Мӹнь ам пӓлӹ,—Раймонд тыргыжланен келесӓ.
— Мӹнь шанымемдон лиэш, —Сарра решӓ.—Колышт доко, 

Меер, ик выртеш шӹртедӹм кодалал!
— Мӹньӹн срочный заказ, мӹньӹн веремӓэм уке...
—■ Меер, тагачы халашты восстани тӓрвӓнӓ...—Б1шкӹмжӹн 

ганьок, Меерӹн кого дӓ шим сӹнзӓвлӓжӹ тидӹн вӹлЗн 
тӹнгшӹ ганьы шагал колтымым ужын, Сарра попаш цӓр- 
нен колта.

— Восстани? А кышец тӹнь пӓлет? Дӓ...—Тӹдӹ шаяжым 
ак кашарты.

Сарра тӹдӹн пулшышкыжы кидшӹм тӹкнӹктӓ:
— Меер, ӓнят, тӹнят сагана кеет?
— Кышкы?
— Кеет гӹнь, келесенӓ.
Ясы эдемлӓ тӹрвӹжӹм вочык ӹштен, Меер сӹнзӓжӹм 

пытькаш тӹнгӓлеш.-Нигышкат мӹнь ам ке!—вардон шӹ- 
рен шӹндӹмӹ дратвыжым чьшь шывшедӹл, тӹдӹ пелештӓ,

Стеняштӹ кек ӹшӹлкӓ пел шылдыржым шалалтен колта.
— Дӓ тӹнят ат ке... Амалаш кеок... Тидӹлӓнжӹ келесӹг 

пускай анзыкыжым тишкӹ ак кашт... Мане, мане, пускай 
ак кашт! Тӹньӹм сӓкӓлтӹктӹмем мӹньӹн ак шо,—лудӹн 
дӓ шӹдӹн тӹдӹ пӹжгӓлтӓ.

Раймонд ынгылыдымы шаямколыштеш дӓ тӹдӹш смысыл- 
жым ынгылаш цаца. Тидӹн векӹ чуть цаклымла 
анжыктымжы гӹц веле Раймонд ынгыла, Меер тидӹ гишӓн 
попен.

— Ма вара, код, мӹнь кеем. Мӹнь техень ат ыл машане- 
нӓм...—Сарра „трус“ манын лӹмдӹнежӹ, но ти шӓмакым 
пелештен ак кердт.

Кем комзан колодка Меерын пылвуй вӹлец седӹрӓшкӹ 
кенвазеш. Цилӓн амасашкы лӱдӹн анжалыт.

— Тӹньӹ семня гишӓн шаналтышаш... ӓтят гишӓн! Тӹнь- 
ӹн ма, цилӓнӓм пӹчкеден оптыктымет шоэш? Кышты тӹньӹн
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совестетшӹ? Ма тӹлӓт тӹштӹ келеш?—большы дӓ боль- 
шы тыргыжланен, тӹдӹ пӹжгӓ.

— Мӹньӹн совестем? Мӹнь ӹлӹнем, Меер. Б1лӹнем! Ти- 
дӹ совестьым ямдымаш ма?

— Ха! Б1лӹнет? А ӹшке колаш кеет...
— Мӹньӹ пакылажат тенге ам кердт! Соок шужен каш- 

таш, незерӹштӹ ӹлӓш... Хоть ку, кӱн кидӹштӹ власть дӓ 
окса улы гӹнь, тӹньӹн шӱмӹшкет чымыжы... Келесӓй, ма- 
лан техень шукш шотышты ӹлӹшӓш, кыдым каждый гади- 
на пӹзӹрӓл шуэн кердеш? Лучы мӹньӹм ӧлицӓштӹ пускай . 
пуштыт!—тенгеок олен дӓ тыргыжланен Сарраат попа.

— Ку тӹлӓт тидӹм тымден?
— Б1лӹмӓш тымден, ти проклятый ӹлӹмӓш...
— Тӹнь гӹцет ышанрак эдемвлӓӓт нимат ӹштен кердте- 

лыт, а тӹньӹ сӓндӓлӹкӹм сӓрӓл колташ тумает?
Сарра кӹньӹл шагалеш.
— Нимат ӹштен кертделыт? Тӹнь иктӓжӹ ӹштен пумым 

вычет. А ӹшкежӹ Шпильманвлӓ дӓ Баранкевичвлӓ анзылны 
авалянылнет? Пуйрымашым шудалаш дӓ мышкындыдон 
крозаш, вет тидӹжӹм иктӓт ак уж... А мӓ нӹнӹм пӹтӓрӓш 
сӧренӓ! Вет нӹнӹжӹ тӹньӹнӓт врагвлӓэт ылыт. Малын тӹнь 
нӹнӹн вӹкӹ кидетшӹм лултӓлӓш лудӓт? Кышты тӹньӹн 
совестетшӹ.

Меер Сарра вӹкӹ тыргыжланен анжалеш.
— Мӹньӹн совестем—тидӹ семня.—Тӹдӹвар лаштыкым 

тоша парнявлӓжӹдон тыргыжланен непцӹртӹлеш.—Мӓ гӹц- 
нӓ пасна нӹнӹ качте колат. Ынгылет? Колат! Дӓ иктӓтнӹ- 
нӹлӓн ак палшы... Кенеток гӹнь—ке! Тӹдӹ амаса докы- 
ла кидшӹм шӹдӹн шалалта.—Ке, ке! А мӹнь еврей ылам, 
незер кем ыргызы... Мӹньӹн родинем уке, кыдын верц 
вуй пиштӓш келеш... Руш кугижӓ ыльы — мӹньӹм пи 
шотепт поктылыныт. Немецвлӓ толыныт—тӹдок. Б1нде по- 
ляквлӓ—ӧлицӓшкӓт лӓктӓш лудӹш. Ну, а нӹнӹ вӓреш гет- 
манын гайдамаквлӓжӹ толевӹ гӹнь, мӓлӓннӓ куштылгы 
лиэш? Мӹньӹ ам пӓлӹ, махань тӹштӹ восстани дӓ ку кум 
поктыл колтынежӹ. Мӹнь пӓлем толькы, еврей тоныжы 
шӹнзӹшӓшлык...

— Ти йыдын рабочийвлӓ тӓрвӓнӓт.
— Рабочийвлӓ?—нимат ынгылыдымла Меер ядеш.
Вокзалышты паровоз кужын шишкалта. Ик выртеш тыр-

ла. Вара эче кым гӓнӓ мытыкын сӹгӹрӓлеш. Тӹ юквлӓ 
тишкӹ пиш раскыдынок ак шактеп. Раймонд пӹсӹн кӹ- 
ньӹл шагалеш.

— Прощай, Меер!—Сарра тыргыжланен пелештӓ.
— Тенге гӹнь, тӹнь кееток?—Меерын юкшы цӹтӹрӓлт кеӓ.
Меер тӹдӹм сылыкын анжалеш. Сарра ик выртеш выча-

лал шалга.
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— Шин шуат тӓмдӓм. Мададон вара тӓ нӹнӹн ваштареш 
кедӓ?—чуть шакта тӹдӹ мӧгӹмЗктӓлеш.

Вара, якшарген шӹцшӹ сӹнзӓвлӓжӹдон пытькен, пӱгӹнӓ- 
леш дӓ шаргадон ыргымы сапожный кӹзӹм лӱлтӓлеш.

— Гидӹм хоть нӓлӹмӓ...
Нӹнӹн паштех амаса чӱчӹлтеш. Меер шукы жеп тӓрвӓ- 

нӹдеок шӹнзӓ. Лудӹшлӓ, худа шанымашвлӓ тӹдӹн вуйжы 
гӹц йӹлеок ак лӓкеп.

Комнатышты шалген, икӓнӓ-иктӹ дервен цат пӹзӹрген, 
вӹцлӹ эдем нӓрӹ шӹнген кердӹнӹт. Молывлӓжӹ кувичӹш- 
тӹ, сенькӹштӹ дӓ машинный отделениш пырымы ӓнгӹштӹ 
шалгенӹт. Цилӓн штиквлӓм пижӹктӹмӹ винтовкывлӓдон 
ылыныт.

Переезд векӹлӓ ылшы окням Олеса одеялдон кӓрен 
шӹнден.

Андрий, Григорий Михайловичын кукшы выргемӹм чиэ- 
нӓт—тидӹжӹм ӹштӓш тӹдӹлӓн Ковалло шуден,—-йӓлвлӓ сага 
кухняшты шалген. Василекланат Олеса ӓтяжӹн ялашым мон 
дӓ ӹшкӹмжӹн тошты мӹжӓржӹм пуэн. Кӹзӹтшӹ тӹдӹ ял 
вургышкыжы Олесан цылкавлӓм шывшеш. Тишток тӹдӹн 
сага Олесан ботинкывлӓжӹ шӹнзӓт. Кок шумбелӹн нӧрен 
шӹцшӹ, лявӹрӓн выргемӹштӹм Олеса цыланыш шуэн колтен.

—■ Ну и кужывлӓ!—мызге шулештӹл, Василек попа.
Тӹдӹ талаша. Сӧдӧй усан кужы кугуза мам попа, колыш- 

талнежӹ.
— Мӹнь шанымемдон, тӓнгвлӓ, шукы попаш ак кел,— 

Раевский келесӓ.—Каждыйок тивдкӹ тӓ логӹцдӓ доброволь- 
ны толын, дӓ каждыйок пӓлӓ, малын толын. Давайте, тӓнг- 
влӓ, пыток решенӓ; кун ш^^мжӹ бойым тырхен ак кердт, пус- 
кай кеӓ. А ку ти грабительвлӓм пӹтӓрӓш решен, ку веко- 
вой врагвлӓдон кредӓлӓш решен, бой гӹц ак шӹл манын, 
пускай ӹшкӹмжӹн рабочий шамакшым пуа.—Раевский 
тырлалалеш.—А ку кыргыж шӹлеш...—тӹдӹ тӓнгвлӓжӹн ли- 
цӓшкӹшгӹ ядмыла анжалеш.

— Тӹхеььвлӓм луӓш тӹнгӓлӹнӓ,—тӹдӹн шаяжым Степо- 
вый кашарта.

Раевский тӹдӹм сӹнзӓжӹдон кӹчӓл моэш.
— Мане, ку кыргыжеш, тӹдӹ трус велеӓт агыл, тӹдӹ 

предатель лиэш.
Кидшӹдон винтовкеш тӹкӹлӓлт, Раевский окня сагашал- 

ген. Тӹдӹ юкшым когоэмдӹдеок, молнӓмшы статянок ӹш- 
кӹмжӹм кычен, каждый шамакшым раскыдын попен, ӹшке 
шанымашыжым келесен пуаш сек проста шамаквлӓм кӹ- 
■чӓл шайыштын.

Кымда пулшан, цилӓ пӓлӹшӹн гань сӹнзӓн ти эдем ӹш- 
кеӓт ладна ылынат, йӓлӹнӓт ӹшке силаштылан ӹнянӹмӓш 
кушкын. Эдем тидӹ ӹшке докыжы простажыдон йӓлӹм
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шыпшын, тидӹ уты-ситӹм попыде дӓ ӹшкӹмжӹн правота- 
жылан пыт ӹнянен,—техень качествывлӓм революционный 
кредӓлмӓшлӓн цилӓ ӹлӹмӓшӹштӹм пушы эдемвлӓнӹм уж- 
аш лиэш.

Ковалло цӓшӹм анжалеш.
— Зыгмунд, веремӓ шоэш. 
Раевский калпакым чиӓ.
— Мане, тӓнгвлӓ, ■—тӹдӹ чӹнь келесӓ. — Вара кыргыж

шӹлмешкӹ!, лучы кӹзӹток кок гӓнӓ тумаялаш дӓ веремӓш- 
тӹ карангаш...

Иктӓт ак тӓрвӓнӹ.
Тӹдӹ тӓнгвлӓжӹш, нӹнӹн верц шытырланымла, вуй гӹц 

ял якте анжалеш.
Каеш, шукыжок нӹнӹн логьщ фронтышты ылтелыт. Пи- 

чӓлӹштӹм магазинный коробкам токыштыла ӹштен кычат, 
пряжӓвлӓм когон шывшыл шӹндӹмӹ, кидӹмӓт шыралаш 
акли. Но лицӓштӹ гӹц каеш—шиэдӓлӓш йӓмдӹ ылыт! Вот 
хоть комдык нерӓн ти млоец, кепкыжым пӹлӹшӹжӹ як- 
теок шывшыл валтен шӹндӹшӹ,—винтовкым ӹшке тервен- 
жӹ, ӹдӹрӹм вуйта, элтӓлен шӹнден. Сӹнзӓвлӓжӹ пингӹдӹн 
анжат, но изи ӹрвезӹлӓ пачылдалмы тӹрвӹвлӓжӹ луаткӓн- 
дӓкш иӓш ылмыжым раскыдын анжыктат.

Шайылны шалгышы шарга картузан кукшынди рабочий 
цилӓ верцӹн келесӓ:

— Кок векӹлӓ тумайылаш мӓнмӓн дела агыл. Кӱн гайкы- 
жы слабка гӹпь, нӹнӹ торанышты кодыныт. А ку тишкӹ 
толын гӹнь, ТӸ1ДӸ мӹнгеш токыжы кеӓш толте.

Раевский винтовкыжым пулш вӹкӹшӹ пиштӓ.
— Тӓнгвлӓ, мӓнмӓн решенинӓм кудвичӹштӹшвлӓлӓн дӓ 

молывлӓлӓьӓт келесӹдӓ. Командиреш революционный коми- 
тет мӹььом назначен. А тӓ кок помощникым айыредӓ.

— Чобот!
— Степовый!
— Большы уке?
— Уке!
— Тенге гӹнь выступаенӓ. Кӱн патронвлӓ улы, нӹнӹ ан- 

зыц кеӓт. Складым хватенӓ, тӹшец поселкыш, а варажы 
тюрьмашкы. Каждый лу эдем £1шке командиржӹм пӓлӓ?

— Конечны!
— Пӓленӓ!..

Шудӹ кутлу кым эдем пӹцкемӹш йыдышкы кеӓт. Нӹ- 
нӹн ял юкышты юр дон мардеж шужгымдон ярла.

Ковалло пӧрт гӹц осгаткаэш лӓктеш. Тӹдӹ ӹдӹржӹмӓт 
ак элтӓлӹ, Птаха дон Ядвига анзылны тама яжола ак чуч.

яВеремӓштӹ агыл шонгы чорт кымылжым тӓрвӓтен кол- 
тен. Анжы веле, мӓгрӓлӓт эче колта“ манын шаналтен кер-
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дӹт. Тӹдӹ пӓлӹмӹ комнатым йӹрвӓш анжалеш дӓ, ял лӹ» 
вӓкӹжӹ анжен, ладнала кайын келесӓ:

— Тӹнь, ӹдӹрем... ит лӱд!.. Кечӹвӓлеш толына. А тӹнь 
тӹ веремӓэш мӓлӓннӓ роколмам жарал дӓ охырецӹм лык... 
Ну, здорова ли...

Порогы доны эче икӓнӓ сӓрнӓлеш. Олесан сӹнзӓштӹжӹ— 
сӹнзӓвӹд цицок.

— Ну вот эче! Келесӹшӹм вет, кечӹвӓлеш толам...—Дӓ 
талашен приваялеш...—Тӹнь, Андрий, тиштӹ анжалал. Кӹ- 
лӹм пиштеп шӹц дӓ иктӹмӓт ит колты. Мӹнь тӹлӓт пичӓ- 
лӹм кодынем, но тидӹ худа веле лиэш. Тавар улы, сеньӹ- 
кӹштӹ...^—Ташкалтышышты тӹдӹ Андрийлӓн олен келесӓ:— 
Удача ак ли гӹнь, Олесам, Ядвига Бэгдановнам дӓ ма-шо- 
ным нӓлӹн, Сосновкышкы чӱктӹ.

— А томажым кыце?
— А чорт с ним! Шин шуат гӹнь, тиштӹ ӹлӓш соикток 

акли лиэш. Тӹнь ӹдӹрӹм перегӹ...
— Григорий Михайлович, мӹнь...
— Пӓлем, тӹнь... Вот и анжы... А если мӹньӹм...
Ковалло тырлалеш. Нӹнӹ калитка докат уже шоныт>

Андрий тьотям ак уж.
— Тӹнь тӹдӹлӓн ӹзӓжӹ шотеш ли.
Юр юк вашт Андрий чуть веле колеш:
— Тӹдӹ гӹц пасна, мӹньӹн иктӓт уке.
— Мӹньӹнӓт, тӹдӹ гӹц пасна...
— Ну, тӹштӹ ужына, кӹзӹтшӹ—анжы...
Андрий мӹнгеш пӧртӹш пыра. Амасам крӱклӹнежӹ, но 

ак кердт. Пӹтӓри веле эче парнявлӓжӹ тырхыдымла карш- 
тымым тӹдӹ шижӹн колта.

— Олеса, кӹлӹм пиштӓй, мӹньӹш кидэм пуал шӹнзӹн, 
чортешӹжь!!

Кого кӹдежӹштӹш тылым йӧртен шуат. Ядвига окня са- 
га шӹшзеш. Паровоз корныжы мычкы платформыдон завод 
докыла кеӓ гӹнь, значит патронвлӓм нӓлӹнӹт...

Сигизмунд ӹдрӓмӓшвлӓлӓн кодаш шӱден. Тидӹ марыжы 
сага кӹзӹт ылгецӹ, тидӹлӓн ладнарак линежьь Анзылны 
кужы дӓ лӱдӹшлӓ йыд...

— Кидвлӓэдьш анжыктай! Иымы перегок, малын тӹнь 
юкьш ат лык?—Олеса лӱдӹн сӹгӹрӓл колта.

Ть1дӹ Метельский кодымы пакетӹш талашен намал то- 
леш, ь1жӓлӓймӓшеш лицӓжӹм кыптыртен, Андрийӹн йылӓ- 
тен колтымы парнявлӓжӹ:м пышкыдын пидӓш тӹнгӓлеш, 
парнявлӓ мычкыжы лаштыкын-лаштыкын шӹлвлӓ тарвалт 
кечӓлт ШӸНЗӸНӸ1Т.

Василек мылтке нерен шй[нзӓ.
— Кухняшкы кеок, топчан вӹлӓн амалаш вацок,—Ан- 

дрий ласкон келесӓ.
Василек шижӹн колта.
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— Ӓнят, мӹлӓм токына кемӹлӓ? Ӓвӓм парым пуа векӓт! 
Кышты, манеш, кӹзӹт якте сӓрненӓт?—ӹрвезӹ сылыкын 
попалта.

— Нимат ак ли. Амалаш вацок. Иргодым иквӓрешок ке- 
нӓ. Келесенӓм вет,^—кӹчдонат иктӓт ак тӹкӓл! Тӹнь статя- 
нет гӹнь, ӓвӓмӹн пӓшӓжӓт лач шиӓш веле.

— Тӹлӓт нимат уке, а мӹлӓмжӹ шӹрерӓкӹнок попаза...
— Тӹньжӹ ма, кайышетвлӓ гишӓн вует гӹц ӹшкӹмедӹм 

ниӓлтӹктӹнет?
Василек когешнӹм ганьы лиэш, нержӹм шокшыжыдон 

ӹштӹлеш дӓ, юкымат ак лык, кухняшкы кеӓ. Вӓрӹшкӹжӹ 
мйэн веле шоэш, тӹшӓкенок амален кеӓ.

Андрий, пӱжӹм пырыл шӹндеьӓт, анжа, 'кыцелӓ Олесан 
пӹсӹ парнявлӓжӹ, тидӹн кидӹшкӹжӹ пышкыдын тӹкнен, 
тарвалт шӹцшӹ шӹл лаштыквлӓм айырат дӓ лым ганьы 
ош марльым ялштат. Вӹдӹлӓш кӓньӹл лижӹ манын, тӹдӹ 
седӹрӓэш шӹнзӹн. Андрий тӹдӹн вӹкӹ кӱшӹц анжа дӓ 
ужеш: изиш цӹтӹрӓл колтымжок ӹдӹрӹн пиш яжо сӹнзӓ- 
вынвлӓжӹм тӓрвӓтен колта, дӓ тӹдӹн нежный тӹрвӹвлӓжӹ 
цӹтӹрӓш тӹнгӓлӹт. Андрий тӹ тӹрвӹвлӓм нигнамат эче 
шывшалте. Тӹдӹ шывшалаш нигӹцеӓт смейӹде, тӹдӹ пӓ- 
лен—ӹшкӹмӹм изиш хоть воляшкы колтышаш гӹнь, Олеса 
ак простьы. Дӓ, ӹдӹрдон когыньышты лоштыш дружбам 
перегӓш манын, тӹдӹ ӹшкӹмжӹм пыток кычен.

Олеса перевязкым ӹшген пӹтӓрӓ. Бинт мычашым пӹчкӓш 
кайыцлан пӱгӹнӓлмӹкӹжӹ, тӹдӹ попалта:

— А тӹнь когон тырхен кердӓт...
Лач ик выртеш веле Андрий блузы шелӹк гӹц ӹдӹрӹн 

кукшӹ онгжым ужеш дӓ тӹдӹлӓн ясын чучеш, тӹдӹ тыр- 
гыжланен колта. Ти дерзость, кыды гишӓн ӹшкежӹ тӹдӹ 
виноватат агыл, тӹдӹм шеклӓндӓрен колта. Дӓ тӹдӹн 
шӱмжӹ когон сылыкланен колта.

— Мӓ лиц? Ӓль мӹнь тӹньӹм карштарышым?
— Мане. Но большы мӹнь агым...
— Вот вет, махань мӹнь ылам—шырал шӹнденӓм, пӓлӹ- 

деламат.
Андрий юкымат ак лык.
— Тӹнь вац, кӓнӓлтӓл, а мӹнь Ядвига Богдановна докы 

келдӓлӓм. Ну, мӹнь тылым йӧртем...
Вуйжым кидӹшкӹжӹ пиштен, шукы жеп эче тӹдӹ стӧл 

тӹрӹштӹ лелӹ шанымашвлӓжӹдон шӹнзӓ. Вара, Олеса 
шӓрен пумы вӓрӹш седӹрӓшкӹ лелӹн вазеш дӓ шукы жеп 
амалаш цацен киӓ.

,Малын мӹнь тидӹн тервен пижӹн шӹнзӹнӓм? Вуйта 
тндӹ гӹц пасна свет вӹлнӹ яжо ӹдӹрвлӓ уке“.

Олеса вӹлнӹ нимат техень йӓл гӹц айыртемӹн уке, ма- 
нын Ацдрий ӹшкӹмжӹм ӹшке ӹняндӓрӹнежӹ. „Тӹдӹ гӹц 
яжовлӓ улы. Шамак толшеш Соллогуб Пашам ӓль Коноп-
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лянский Маринӓм нӓлшӓш. Тыл гань ӹдӹрвлӓ! Ласковлӓ дӓ 
нӹнӹдон мадылдалашат лиэш. Дӓ цевер ӹдӹрвлӓ чӹдӹ ма? 
Но вот—Олеса тервен тидӹлӓн пижӓш келеш ылын. Ваш- 
тылеш, мыскыла, командывая... Парнядонат тӹдӹм ит тӹ- 
кӓл! Дӓ тидӹ цилӓок тырха, тидӹ, кыдын верц техень агыл 
ӹдӹрвлӓн йӓнгӹштӹ эче йыла“.

Ти шанымашвлӓ паштек Андрийлӓн эчеӓт обиднӓрӓкӹн 
чучеш.

„Планетемжок, виднӹ, мӹньӹн техеньӹ. Цилӓ вочык 
кеӓ“.

Пеле нерӹкӓлӹмӹ лошты тидӹ шамтымы ганьы лин кол- 
та, тенге гӹнят тыргыжландарышы шам тидӹн вуйыш ик 
выртеш омынла' толын колта. Тидӹ ӹдӹрӹн пиш цевер 
сӹнзӓвынвлӓжӹ, тӹдӹн мыскылымла йӹрен анжышы, азда- 
рышы сӹнзӓвлӓжӹ ылыныт...

Ё1дӹрӓмӓшвлӓ, тыргыжланен дӓ ясыланен, юк лыктеок 
окня сага шалгенӹт.

Ядвига Олесалан амалалаш шӱдӓ:
— Иктӓ-мам колам гӹнь, мӹнь тӓмдӓм кӹньӹлтем.” 
Кухняшты Василек пиш тотлын амален. Олеса кӹдежӹш-

кӹжӹ ял нарня мычан пыра. Пӧртӹштӹш тыр тидӹм пӹ- 
зӹртӹмлӓ чучеш. Тидӹ ӹшлӓнжӹ вӓрӹмӓт ак мо.

Ӓтяжӹ Раевскийдон вӓш лимӹ пӹтӓриш кечӹ гӹцок лӱ- 
дӹш ти пӧртӹш яжон нырен шӹнзӹн. Олеса ӓтяжӹм пиш 
когон, шӱмжӹ вашт яратен. Ӓтяжӹ гишӓн шанымаш ик ми- 
нутешӓт тӹдӹн вуйжы гӹц лӓкте.

Андрийӹм шижтӓрӓш ӹнжӹ ли манын, ӹдӹр койкашкы- 
жы олен вазеш.

Но Птаха амалыде. Тӹдӹн кидвлӓжӹ пиш когон карште- 
нӹт.

— Тӹнь ат амалы?—Андрийын тӓрвӓнӓлмӹжӹм цаклен, 
Олеса ядеш.
, — Агым.

— Кидет каршта?
— Кид мӹлӓм ма такеш? Тиштӹ! шӱм изишешӓт покойьш 

ак пу.
Андрий седӹрӓэш шӹнзеш дӓ вуйжым сылыкын сӓкӓлтӓ.
— Тӹнь ма гишӓн нопет?—Олеса тӹдӹн вӹкӹлӓ пӱгӹ- 

нӓлеш.
— Мӹнь седӹм попем, ӹлӹмӓштӹ счастье уке. Лач ир- 

сӓ обидӓ веле... Дӓ чорт пӓлӓ, малан ти эдемвлӓ свет вӹл- 
нӹжӹ ӹлӓт? Хоть кыш анжал, цилӓ вӓре несправедли- 
вость...

Олесаат шӹнзеш. Андрий тӹдӹм сагажок шижеш. Б1ш- 
кӹмжӹн обидӓжӹм пиш когон тӹдӹлӓн шайышт пумыжы 
шон колта.
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„Цилӓ тидӹлӓн келесен пуэм дӓ кеем. Пускай тӹштӹ 
мӹньӹм пуштыт“.

Кӹньӹлӓш манын тӹдӹ кидшӹм виктӓлтӓ дӓ Олесан 
пылвуеш тӹкнен колта. Дӓ тӹшӓкенок Олесан кидшӹ вӹ- 
дӹл шӹндӹмӹ тидӹн кид вӹкӹ вазеш. Карштарен колтащ 
ӹнжӹ ли манын, тӹдӹ Андрийын кидшӹм пылвуйжӹ вӹлец 
переген карангда.

Андрий цилӓ монда—орланымжымат дӓ шӹдешкӹмжӹмӓт. 
Тӹдӹн ӹнделач ик шанымаш веле кодеш: техень яратымы, 
цевер дӓ ӹшкӹмӹн гань ӹдӹр тӹдӹн тервен кидшӹм хоть 
т ӹ к н ь 1к т ӹ 1Ж ӹ1 дӓ ик ласко шамакым хоть пелештӹжӹ.

— Олеса,—сылыкын дӓ олен тӹдӹ келесӓ.— Олеса, тӹнь 
малын тенгелӓ?

— Ма гишӓн тӹ1нь попет?
— Олеса, тӹнь гӹ1цет пасна, вес счастье мӹньӹн уке.
Андрий тӹдӹн пылвуйвлӓжӹм элтӓлен шӹндӓ. Тӹдӹжӹ!

ваштареш ак ли. Кыце вара ти шушыр кидвлӓм шӹшӓл 
колтет.

— Андрий,—ТӸ1ДӸ1 пӹ1жгӓлтӓ.
Андрий тӹ)рвӹжӹ1м ТӸ1ДӸШ пылвуешӹ1жӹ1 ӓнгӓлтӓ. Кӹ1жгӹ1 

мӹ1нер тидӹ1лӓн оскорбительныйла чучеш. Цилӓ монден 
шуэн, кид карштымжымат ак шиж, тӹдӹ1 пылвуйым цат^кы- 
дын элтӓлен шӹ1ндӓ.

— Андрий!
Но Андрий ТӸ1ДӸН пылвуйжым шывшалешӓт уже, дӓ 

ТӸДӸ1М карангдаш моло шанашат уке. Нима вычыдеок те- 
хень положениш вӓрештшӹ1 ӹ1дӹ1р Ӧрӹ1н колтым ганьы 
лиэш, дӓ ородыш кешӹ1 постол ти млоецдон мам ӹ1штӹмлӓ 
ӹшкеӓт ак пӓлӹ1.

— Олеса... Мӹ1нььш яратымем...
Тыргыжланен колтышы Олеса трук кӹньӹл шагалеш. 

Андрий ТӸ1ДӸ1М колталта. Нимат келесӹ1деок, ӹдӹ1р Ядвига 
докы кеӓ.

„Ну, мам мӹшь ӹ1штӹ1шӹ1м? Б1нде цилӓ пӹ1тӹ1ш. Ну и 
пусть!“—Андрий КИДШӸ1М веле шалалта.

Тырхыдымы карштыш Ӹ1шкӹ1мжӹ1м ӓшӹ1ндӓрӹ1ктӓ. Андрий 
вӓрӹ1шкӹ кеивазеш. Щӱмжӹ1 когон шин

„Соок тенге—цилӓ тупынешлӓ. Ну и пусть. Иргодькм 
кеем дӓ нигнамат большы ам кайзы—ӹ1шлӓнжӹ1 Ӹ1шке тӹдӹ 
келесӓ, но келесӹмжӹлӓн ӹ1шкеӓт ак ӹ1нянӹ1.— Кынам теве 
шӹргет мычкы ТӸДӸ1 цонген пуа, тӹ1нӓм, ӓнят, кеет. Тӹнӓ- 
мӓт эче анжалына... А тидӹ1м вычен шометшӹ кӹ1зӹток 
уже каеш.

Дӓ мам ТӸ1ДӸ мӹ1нь гишӓнем тумая?
Эдемвлӓ бойыш кенӹт. Ӓнят, колымашкы,.. Б1дӹ1р ӓтяжӹ! 

гишӓн ясылана, а тидь! Ӹ1дӹ1рӹ1м ясыландара. Вес веремӓм 
мон кердте“.
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Трӱк, тумаялтеок ӹшкӹмжӹм тенге худан видӹмӹжӹ 
гишӓн тӹдӹм совестьшы мучыяш тӹнгӓлеш.

,А кынам ӹне тӹдӹлӓн келесӹмлӓ ылын? Ӓнят, иргодым- 
жы мӹнь живой ам л и“. Вет тагачыжат чудыдон веле тӹдӹ 
колымаш гӹц спасаялтын.

Тагышты мӹндӹрнӹ тама-ӓнят олен пыдешт кеӓ. Андрий 
колышташ тӹнгӓлеш. Вара пылвуй мычкы шагалеш.

„Тӹнгӓлӓлтӹ, Биднӹ?“ вуйышкыжы пырен кеӓ. Тӹдӹ кӹ- 
ньӹл шагалеш, кидшӹм перегӓлӹн, нима ужтеок, амасаш- 
кыла ашкедеш.

Комнатышты кок ӹдрӓмӓшге окня сага пӹзӹрген шага- 
лыныт.

— Тидӹ мӹньӹ,—стӧл вӹкӹ шыралтын, Андрий келесӓ.
— Мӹнь форточкым пачам,—Ядвига пӹжгӓлтӓ.
Лывыргы пыш пырен кеӓ. Юр юреш. Пиш тыр дӓ пӹц-

кемӹш. Тенгелӓ, юк лыктеок дӓ пыт колышт, шукы жеп 
кымытын шалгат.

— Анжыда, тӹве тылвлӓ! Тидӹ паровоз! Тенге гӹнь 
кердӹнӹт!—Олеса сусун пелештӓ.

Нимат кайтымы пӹцкемӹштӹ кок сӹнзӓ кайын колтат. 
Кушнӹ, когон шӱлештӹл дӓ пӹрхен-пӹрхен, тамахань чу- 
довище эртӹмлӓ веле чучеш.

Нӹнӹ пакыла ружген кешӹ юкым колыштыт.

Хала амален.
Вӹд йогымы дӓ юр юрмы юквлӓ лошты трӱк теве кӹтӹ- 

кӹн севӓлмӹ ганьы шактен колта. А ик вырт эртӹмӹкӹжӹ, 
тӓгӱ листӹ левӓш вӹкӹ кӱ пыдыргывлӓм кӹшкӓ машанет, 
шодыге шакташ тӹнгӓлеш.

Тамахань-ӓнят беспокойный сторож поселка мычкы сӓр- 
нӹлӓш тӹнгӓлеш. Лочик-лочикшӹдон эдемвлӓм шижтӓрӓ, 
окня-амасавлӓм шиэш, цилӓм ял вӹкӹ кӹньӹлтӓ. Апай га- 
ньы, пуста ӧлицӓвлӓ попаш тӹнгӓлӹт. Тыл-сотывлӓ тьолге 
кайыт. Эдемвлӓ ак каеп, но нӹнӹн юкышты шакта. Нӹнӹ 
утла чӹнь попаш тӹнгӓлӹнӹт. Сержант Кобыльский кыце 
пингӹдӹн амален ылнежӹ, тӹдӹмӓт юквлӓ кӹньӹлтенӹт. 
Штаб гӹц тӹдӹ цӓрӓ ялаок кыргыж лӓктӹн. Тиштӹ шар- 
гагем дӓ шинель гишӓн тумаяш уке—яледӹм хоть намал 
кеӓш лижӹ...

Окня стьоклавлӓ цонгырге вилӹт. Ӧлицӓ шолеш. Штаб то- 
ман кӹртни левӓш вӹлнӹ тӓгӱ-ӓнят тамахань дикий танецӹм 
кушта машанет.

Кобыльский анзылнок тама-ӓнят тьол-л кайын колта дӓ 
пиш когон пыдешт кеӓ.

Тӹдӹ вӓрӹштӹжӹ тӹргештӹл шалга, пӱгӹнӓлӹн, ӧлицӓ 
гач колталта дӓ капкашкы пырен кеӓ.

Шукы пичӓл юк лошкы икладын ылшы, пингӹдӹ юк пы-
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•рен кеӓ. Тидӹ тюрьма капкашкыла пулемет гӹц Степовый 
вактын.

— Анзыкы, тӓнгвлӓ!—Раевскийын силан юкшы шактен 
колта.

Ти пӹцкемӹш йыдышты ӓтяжӹм ямден шумаш гӹц лӱ- 
дӹн, Раймонд тӹдӹн сагаок площадь гач кыргыжеш. Кап- 
ка доны, тӓгӱн-ӓнят кӓпӹшкӹ шынгалтын, чуть ак кенвац, 
дӓ ӓтяжӹ сага кудвичӹш пырен кеӓ. Тюрьмашкы пырымы 
анзылны—фонарьвлӓ.

Амасавлӓ гӹц лӱлӹт. Ӓтяжӹ тӹш кыргыжеш. Шайылны— 
шаргагем ял юквлӓ. Кынде лӱлмӓш. Штик юквлӓ. Тӓгум 
поктен шоныт. Саслат... Амаса анзылны ик выртеш кре- 
дӓлмӓш...

Раймонд ӓтяжӹ вӹкӹ целен шӹндӹшӹ легионерым штик- 
дон шырал колта.

— Шидӓ шлӓхтым! Сӹмӹрӹдӓ нӹнӹм, в бога мать1—ко- 
рндорыш кыргыж пырен, Чобот сӹгӹрӓл колта.

Легионервлӓ, тӹдӹн штикшы гӹц спасаялт, цилӓ векӹ 
кыргыжыт, Раевский ташкалтыш мычкы кӱшкӓт уже кыр- 
гыжеш. Пӹлӹц^ тӹнгӹш кен колтышы картузан ӹрвезӹ эдем 
тӹдӹм чкнь эртен кеӓ.

Чоботын бас юкшы коридор мычкы мӱгӹрӓлтеш:
— Эй, Патлай, кышты ылат? Юкым ну. Мӓ сӹнгеннӓ... 

Патла-а-а-й!
Дзӧбек, кыргыжмашток пулш вӹлецшӹ погонвлӓжӹм 

кышкед, шайыл дворышты кыргыжталеш. Тӹдӹн вуйышты- 
жы ик шам веле: „Конец... Конец... Сейчас нӹнӹ тишкӹ
пырат. Кыш пырен кемӹлӓ?“

Нигышкат кеӓш акли—тупик.
Тӹдӹ уборныйыш нырен кеӓ. Уксынзаш мӹндӹр агыл 

ӱпшӓ, но нышым анжаш уке, дӓ тӹдӹ йӓмӹш вален кеӓ. 
Тӹштӹ ныгыдышкыжок самой пыра дӓ анга шайыкырак 
шӹлеш, тырхыдымы пышеш ӹшке теве-теве шулӓлтен кол- 
та. Но шанымаш иктӹ веле-кы це гӹнят живой кодаш.

Тюремный начальникын канцеляри остаткаэш нӓлмӹ 
ылын. Тишкӹ цилӓн талашенӹт. Тиштӹжӹ освобождаймы 
Пшигодский, Патлай дӓ Пшигодский сага камерышты хы- 
тырышы богатырь-крестьянин Цибуля ылыныт.

Степовый дӓ вес пулеметчик, Гнат Верба, капка ӓнгеш 
кодыныт.

Гнатын ӹнде ӹшкӹмжӹн пулеметшы ылын, тюрьмашкы 
атакым ӹштӹм годым легионервлӓ гӹц шывшын нӓлмӹ. 
Ладыра кӓпӓн Верба пулемет сага хлопочайылеш.

— Мӹньӹм сагада нӓлдӓй,—Сарра шеклӓнӓл келесӓ.—- 
Мам шудедӓ, мӹнь цилӓ ӹштем.

Каклянен шӹнзӹмӓштӹжӹ, пулемет кыцелӓ сӓрнӹмӹм 
проверӓйшӹ Верба тӹдӹн вӹкӹ цудеен анжалеш.

Изиш тумаялмыкыжы, ӹняндӓрӹмлӓ келесӓ;
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— БЦрӓмӓш дела агыл тидӹ. Пулемет—тидӹ ыргым .ма- 
шинӓ агыл, барышня.

Ти шаяэш Сарра шӱмжӹ вашт орланен колта. Тӹдӹ ка- 
рангеш.

— Малын тӹнь тӹдӹм обижӓйшӹц?—Раймонд Вербым 
йӓтлӹмлӓ пелештӓ.

Нинӹн докы рабочийвлӓ дӓ Пшеничек толын шагалыт..
— Шӹлӹн поспеен тӹ келтӹмӓш!— шӹдӹн дӓ тыргыжла- 

нен тӹдӹ сӹгӹрӓл колта.
— Ку шӹлӹн?—Степовый ядеш.
— Дӓ ТӸ1 мерзавец... кекӹн гань нерӓн... Кыце тӹдӹ?—дӓ 

ӓшӹндӓрен колта:—Дзӧбек! Цилӓ вӓре кӹчӓлӹннӓ—уке. А 
пленныйвлӓ попат, тишток ылын.

Верба лентӓм пижӹктӓ дӓ яжоракын шӹнзеш.
— Степовый, пробылан левӓш вӹкӹ ик очередьым колтен 

анжем...
Дӓ тӹшӓкок пулемет строчаш тӹнгӓлеш.
— Цилӓ кындонок ылеш.
Степовый ӓшӹндӓрен колта.
— Пшеничек, канцеляриш кыргыж! Проба манын келесӹ.. 

Такшы цилӓ спокойны, панвлӓ эче шӱлӹшӹштӹм нӓлӹн 
поспейделыт...

Коридорышты Пшеничек Раевскийын юкшым колеш.
— Завод дон тюрьмаэш укрепляйӓлтӓш, сосновскийвлӓ 

дон холмянскийвлӓн толмым вычаш манын предложени ни- 
маланат ак яры! Пӹсӹн действуяш келеш, нӹнӹ шӱлӹшӹш- 
тӹм нӓлӹн ӹнжӹштӹ поспееп. Ирокеш хала мӓнмӓн ли- 
шӓшлӹк. Кӹзӹтшӹ, нӹнӹ ӧрт гӹц кемӹштӹ годым, шиӓш 
дӓ шйӓш келеш. Ӓшӹндӓрӹдӓ, пелӹжок салтаквлӓ и.меньяш- 
тӹ ылыт. Скоры нӹнӹ тишкӹ толыт...

Тӹдӹм таманяр юк лоэштӓрен колта.
Дӓ цилӓ нӹнӹ Чоботын бас юкшы лоэш ямын кеӓт.
— Факт! Мӹнь шанымемдон, шиӓш гӹнь, шам гӹц кол- 

тымешкӹ шиӓш келеш. Панвлӓм вокзал докы поктыл кол- 
тенӓ!

Цилӓн кӹньӹлӹт. Раевский остатка приказанивлӓм пуэн 
миӓ.

— Подводывлӓм винтовкывлӓдон тишкӹ кандаш. Аресто- 
ванныйвлӓ логӹц, ку желая гӹнь, пускай вооружаялтыт... 
Тӹнь, Цибуля тӓнг, заводышты имним нӓлӓтӓт, Сосновкыш- 
кы кыдалат. Щабель тӹштӹ тагышак пижӹн шӹнзӹн... А 
тӹньӹн тӓнгвлӓэтшӹ пускай тишӓкен кодыт дӓ мӓлӓннӓ 
палшат. Нӹнӹлӓн сейчас оружим пуат. Чобот, вӹцлӹ эде- 
мӹм нӓл дӓ пазар вӓр гӹц рекӓ докыла наступайы. Вокзал 
докы нӹнӹм пӹзӹртӹдӓ. А мӓ управыш паступаенӓ... Свя- 
ЗӸ.М кычыда. Парольым ӓштӹдӓ. Идӓ монды—ревкӧм заво- 
дышты лиэш.
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Цилӓн амасашкы шынгалтыт. Пшигодский Раевский докы 
миӓ.

— Мӹлӓмжӹ кышкы... Хмурый тӓнг?
Тӹдӹн лицӓжӹ кӓкӓ веле.
— Тидӹжьш тиштӹ? кӓкӓвлӓм анжыктен, Раевский ядеш.
— Мане,—Пшигодский нӹцкӓтӓн пелештӓ.—Сагаэт кодаш 

разрешяйӹ?
— Яра.
— Ӓнят, мӓ, комиссар тӓнг, именьйӓшкӹ севӓл колтенӓ? 

Тӹштӹ цилӓ семня хӓлӓ хватенӓ. Нӹнӹм мӓ расходыш кол- 
тенӓ гӹнь, дела веселӓрӓкӹн кеӓш тӹнгӓлеш,—пӹцкӓтӓн 
ТӸДӸ1 поналта.

Пшигодскийӹм ти делашкы махань ненависть шӹкӓ, Раев- 
ский тӧрок шижеш.

— Уке, акли. Пь1тӓри халам нӓлӹнӓ, вара...
Пшигодский юк лыктеок винтовкым нӓлеш лӓ кӹдӓлешӹ-

жӹ патронташым пиш когон шӹдӹн ӹштӓл шӹндӓ.
Коридорышты Раевскийӹм Цибуля вычен.
— Тӹнь, ужамат, тиштӹ старший ылат?—тӹдӹ ядеш.
— Мане, ть1 постол,—Раевский йӹрӓлтӓ.
— Мьшьӹ Сосновкышкы ам ке. Йыдым нӹнӹнлапа пын- 

дашкыштат эче вӓрештӓт... Тиштӹ мӓ тӹлӓт палшалтенӓ, 
сотеммӹ семӹньжӹ мӹнь тӓрвӓнем. Кыцелӓ дела, тӹнӓм 
пӓлӹрӓк лиэш.

„Перегӓлӹн кашшы мужик,“ Раевский шаналта.
— ТЯмдӓн хресӓььвлӓдӓ, тиштӹ тюрьмашты шӹнзӹшӹ- 

влӓ, иктӓ коклын погынат, ну вот нӹнӹдон и команды- 
вайы...

Заремба телефон ручкам арышы ганьы сӓрӓ.
— Алло! Ллл('1—трубкам кидшӹдон ӓрев, тӹдӹ сасла.
Лӱлмӹ юк лишӹлемӹн.
— Алло! Именья? Юкымат ак пуэп, пся их мать! Цилӓн 

кен колтенӹт, тӹнь цилӓ верц тиштӹ кредӓл... Алло! Име- 
нья! Ик юкат уке... Заремба худа шаявлӓдон шудал кӹшкӓ.

Амасашты пичӓл кидӓн Врона кайьш колта.
— Шуок трубкаэдӹм, поручик! Вет нӹнь! проводвлӓм 

пӹчкеден шуэнӹт. Кенӓ йӹлерӓк.
Окнявлӓ тьонге мырен пыдырген кеӓт.
— Ужат тӹве, управым пуаш вӓрештеш. А то тиштӹ каля 

лӱдӹштӹшлӓок пуктен шуат. Вокзал докы отступаенӓ. Ти 
чортвлӓ пазар вецӹн йӹр ӓрӓт. Азӹрдон пӹзӹрӓл шӹндӓ- 
тӓт, тӹнӓм цӓкнен ана керд лиэш... А Могельницкий тоже 
яжо—токыжы кашташ тымень шӹнзӹн. Дӓ пел отрядшӹ- 
мок ӹшкежӹ сага урда,—ташкалтыш мычкы кыргыжмаш- 
тыжы Заремба шӹщӹн сасла.
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— Б1ШКӸМӸН тыгыр кӓп докы лишӹлрӓк,—Врона вашта- 
решӹжӹ попалта.
Ӧлицӓштӹ Заремба шагал колта.

— Ну, шаналты доко, капитан, кӱвлӓдон воюйымла?— 
Теве ти руннервлӓдон? Тоже салтак ылыт, пся крев!—тӹ- 
дӹ шӹдӹн шӹвӓл колта.

— Намозы ылмышты, лачок тидӹ, поручик. Мӹньӹн ик 
рота баварецвлӓэм ылгецӹ, ти сволочьвлӓм йӹле мӹнь 
ладнангдарынем ылнежӹ.

Заремба тӹдӹм шокшыжы гӹц роалта.
— Шагал доко, немецвлӓ гӹц палшыкым ядшаш гӹнь, 

ма лиэш вӓл?
Лӱлмӓш седок когоэмӹн.
— Ак кеп. Разве провокацидон нӓлӓш лиэш...
Нинӹн докы икманяр легионервлӓ кыргыж толыт.
— Нӹнӹ Приречнешкӓт шоныт, пан поручик, — шӱлеш- 

тӹл, иктӹт келесӓ.
, — Молчать!—тӹдӹн вӹкӹ Заремба сӹгӹрӓл колта.—Эй, 
тӓ! Кыш кыргыжыда, пся ваша...

Лишнӹрӓкок, цилӓ заглушаен, пулемет строчаш тӹнгӓ- 
леш. Вуйвлӓ вӹлнӹ кӱшнӹ пульывлӓ шишкаш тӹнгӓлӹт.

Ь1ндежӹ Зарембаат дӓ Вронаат кыргыжаш тӹнгӓлӹт.
Нӹнӹн анзылны, кӱ кыце мышта, легионервлӓ кыргыжыт. 

А шайыцынжы лӱмӹ юквлӓ седок лишемӹт.
Вокзал лишнӹш площадкаэш Заремба дон Врона шагалыт.
— Ти трусвлӓн кыргыжмым цӓрӓш келеш!—Врона сӹгӹ- 

рӓл колта.
— Тишкӹ, мӹнь докем! Мӹнь докем!—Заремба сӹгӹрӓл 

колта дӓ первый попазышымок вуйжы гӹц револьвердон 
севӓл колта.—Тӹнь кышкы? Шагал, тӹлӓт попем! Мӹньтӹ- 
лӓт кыргыж анжыктем, пся твоя мать!

Севӓл колтымы эдемжӹ сасла.
— Ит ши, тидӹ мӹнь ылам, пан поручик!
Заремба шудал кӹшкӓ.
— Подпоручик Зайончковский! Кышты тӹньӹн салтак- 

влӓэт? Ядам, кышты салтаквлӓэт? Тӹнь офицер агыл, а 
опонга ылат... Марш анзыкыла!

Мӹндӹрнӓт агыл Вронаат кыргыжшывлӓм лоэн. Изин- 
Ьлен нӹнӹ порядкым шӹнден шоктат дӓ, вокзалым нӓлӹн, 
тӹшец лӱлӓш тӹнгӓлӹт.

IX ГЛАВА

Могельницкийвлӓн столовыйышты ужиныенӹт. Токо веле 
толшы Эдвард халаштыш происшествивлӓ гишӓн шайыш- 
тын. Прислуга тишток ылмы стесняен тӹдӹм.
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Зато Владислав молнамшылажок хвален понгын:
— Нӹнӹлӓн ӹнде год мычкешӹштӹ ситӓ! Мане, мӓ яжон 

ровотайышна...
Людвига юкат уке шӹнзӓ дӓ нимат почти ак кач. Баран* 

кевич, гречиха шӹрӓшдон жарымы сасна игӹм качмашты- 
жы, шонгы графлан жалывая:

— Мам ӹнде свеклыэмдон ӹштӹмлӓ, ам пӓлӹ. А са- 
кыржы... Кышкы сакырым цикӹмлӓ? Мане!—Дӓ трӱк тӹ- 
дӹ тамам неприятныйым ӓшӹндӓрен колта.—Тӹнь пӓлет,— 
Эдвард докыла тӹдӹ сӓрнӓлеш,—тагачы мӹлӓм запискӓм 
намал канденӹт, тӹштӹжӹ тамахань-ӓнят каптенармус, не- 
мецкий эшелоныштышы, сейчасок куд вагон сакырым кру- 
заш дӓ нӹнӹм немецкий эшелонеш кӹлдӓш приказым пуа... 
Кыце тидӹ тӹлӓт шӱмешет пижеш—куд вагон сакырым! 
Ну, тилец хӓртӹмӹ кыце эче лимӹлӓ?!

Эдвардын лицӓжӹ пӹцкӓтӓэм кеӓ.
■—■ Дӓ мам вара пан Баранкевич ӹштӓш тумая?—-отец 

Иероним йойын ядеш.
Сакыр завод хозам ти ядмаш цӱдейӹктен колта.
— Кыце мам ӹштӓш? Куд вагоным агыл, ик маклака са- 

кырымат мӹнь ам пу.
— Тӹнӓм нӹнӹ ӹшкеок нӓлӹт,—жарымы сасна игӹ лашты- 

кым аккуратны пӹчкӹлдӓл, отец Иероним ойхын попалта.
— Мӹнь ӹнянем, пан Эдвард тенге ӹштӓш волям ак пу!
Эдвард юкымат ак лык.
— Куд вагон—тидӹ эче ма такеш. Мӓнмӓнӹм теве цилӓ 

шывшын нӓлӹнӹт, дӓ ӹшкежӓт мӓ чуть веле ытленнӓ,— 
шонгы Зайончковский сотарымла нелештӓ.—Мӹнь шаны- 
мемдон пан Эдвард ӹшке отрядшӹм нӹтӓриок мӓнмӓн имень- 
йӓшкӹнӓ колта. Мӹнь тидӹм иргодымок ӹштӓш ядам, кӹзӹт 
эче хресӓньвлӓ кравымыштым таен шоктыделыт.

Баранкевич качкашат цӓрнен колта.
— Тенге гӹнь, тӓ статянда, куд вагон сакыр—пустяк? 

Куд тӹжем пуд! Куд тӹжем пуд,—вилкажым цӹтӹртен, 
тӹдӹ логер пындаш юкын попа.—Тидӹ коклы кӓндӓкш тӹ- 
жем кӓндӓкшудӹ тӓнгӓ золтыдон...

•— Мане, но тидӹжӹ вет состояниэдӹн изи лаштыкщы 
веле, мӓнмӓжӹнӹм цилӓ шывшын нӓлӹнӹт,^—■пани Зайон- 
чковская ак тырхы, попалтен колта.

Баранкевич тӹдӹн векӹлӓ трӱк сӓрнӓл шӹнзеш.
— Ит йӓтлӹ веле... Ге... умм... да! Но пани мӹнь гӹцем 

яжон, виднӹ, мӹньӹн состояниэм пӓлӓ.
Ти неприятный сценым пырен шагалшы Юзеф лоэштӓрен 

шуа.
— Пан майор дон пан обер-лейтенант ныраш разрешеним 

ядыт. Нӹнӹ вокзалыш кеӓт дӓ прощаяш шанат,—тьотя уг- 
рюмы келесӓ.

Могельницкийвлӓ икӓнӓ-иктӹштӹм анжалыт.
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— Келесӹ—пырышты,—Эдвард кӹтӹкӹн отвечая.
Немецвлӓм стӧл лошкы шьшдӓт. Шая прамой ак ке.
— Идӓ йӓтлӹ, господавлӓ, тагачы толшы эшелон коман- 

дирӹн фамклижӹм тӓ пӓледӓ?—Эдвард офицервлӓ гӹцтрук 
ядеш.

— Полковник Пфляумер,—майор охотанок агыл келесӓ.
— Эшелон тагачы кеӓ?—Баранкевич тамахань ӹнянӹ- 

мӓшдон ядеш.
Зонненбург йӹрӓлтӓш цаца;
— Ти гишӓн обычны ак попеп...
— Ит йӓтлӹ веле, мӹнь просты интересуен колтышым,— 

Баранкевич обижӓйӓлт кеӓ.
Юзеф угӹц пыра.
— Прощеньем ядам, капка доны тамахань мыктешкӹвлӓ 

шалгат. Караул начальник нӹнӹдон попаш тӹньӹм лӓктӓш 
ядеш, ясновельможный пане,—Владислав докы обращаен, 
тӹдӹ келесӓ.

Владислав талашен лӓктӹн кеӓ.
— Кыце ӹнде, эскадронный имнивлӓдӓм мӓлӓннӓ тӓ вы- 

жаледӓ?—лейтенант докыла пӱгӹнӓл, шонгы граф олен 
ядеш.

Зонненбург Н1ӸНӸ гӹц палны шӹнзен.
— Кыце ть1лӓт келесӹшӓш... Тидӹ кынеш ак толрак. Гос- 

подин майор тидӹн ваштареш ылеш...
— Но вет тӹнь тидӹм тӹдӹ гьщ паснаок ӹштен кердӓт. 

Вет тӓжӹ кедӓ. Пелжь! нӓрь1 . салтаквлӓдӓ шӹльшӹт, молы- 
влӓжӓт токышты талашат. Кышкы вара тӓлӓндӓ имнивлӓм 
шыБшедӓш? Вет тӓжӹ поезддон кедӓ.

— Мӹнь ынгылем, господин граф, но дела...
— Тулӹмӓшгӹц— гӹдӹн вӓреш граф келесӓ.
— Мане, пожалуй, тиштӓкенӓт. Мӹкь суммыжым тӹлӓт 

келесенӓм—ньшлӹ тӹжем маркы. Но маркын ценӓжӹ вала. 
Мӹнь лудӓм, Берлинӹш мимӹкӹ, нӹньщон бутербродым 
веле нӓлӹн кердӓт лиэш. Б1шкеок шаналты, ӹндекшлу яжо 
имнилӓн ТИДЬ1 когон шулды.

Казимир Могельницкий шӹдӹн кахралта.
— Но вет тӓ нӹнӹм сагада соикток ада нӓл. Маншаш, 

тӓ ти йыдын кедӓ,—имнивлӓжь! мӓлӓннӓ такешок вет ко- 
дыт...

Хытыраш тӹнгӓлшӹ хынавлӓнӹнӹн попымыштым шотыш 
нӓлтелыт.

Ышыштыжы Шмультке шудал кӹшкӓ, но ӹшкӹмжӹм ки- 
дӹш кычен, отвечая:

— Конечны, ана нӓл. Лачок хоть, мӹнь тишӓкен икманяр 
кечеш кодын керднем. Эшелон паштек походный порядкы- 
дон мӓнмӓн франкфуртский полкна толеш, кыштакен, маня-
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ры мӹнь пӓлем, тӹньӹн эргӹц служа. Нӹнӹм ак кычалеп 
гӹнь, икманяр кечӹштӹ нӹнӹ тиштӹ лит...

Шонгы граф тыргыжланен колта. Хоть ма дӓ немецвлӓн 
имништӹм Эдвард тидӹлӓн нӓлӓш шӱден.

— Ну, яра, мӹнь вӹцлӹ тӹжем маркым пуаш согласын 
ылам, так, пурым ӹштӹм шотеш. Вет мӓ тӹнь донет пуры 
знакомыйвлӓ ылына.

— Ит йӓтлӹ веле, граф, господин майор мӹлӓм знакым 
пуа,--мӓлӓннӓ кеӓш жеп шон... Пӓлет, тӹлӓтӓт мӹнь пурым 
ӹштӹнем. Тидӹ лоштына веле лижӹ, но мӹнь тӹлӓт келе- 
сем: господин майор цилӓ имнивлӓм лул шуаш приказым 
пуэн... Но тӹньӹ тӹжем тӓнгӓм золотыдон пуэт гӹнь,—лӹ- 
мӹнок золтыдон,—тӹнӓм мӹнь тӹдӹн приказшым ам вы- 
полняйӹ, дӓ тӹньӹн эргӹц ӹшлӓнжӹкерӓл имнивлӓм полу- 
чая. Решӹ!

Амаса пачылтеш. Бладислав кыргыж пыра.
— Приятный хынавлӓ, Эдвард! Тӹштӹ Роман Потоцкий 

ӹшкӹмжӹн спутниквлӓжӹдон ылеш.
Эдвард талашец кӹньӹл кеӓ.
Хынавлӓ пӹжген попаш тӹнгӓлӹт. Могущественный маг- 

нат 1) толмы цилӓм тыргыжландарен колтен.
— Мам тӹнь эче? Шудемӓ!—шонгы граф Юзефлӓн ке- 

лесӓ.
Комнатӹш таманяр эдем военныйвлӓ пырат. Анзылнок— 

кого кӓпӓн Роман Потоцкий, вӹлӓнжӹ погонтымы ӧфицер- 
ский луды мундирӹм дӓ симсӹ рейтузым чиэн. Ялыштыжы 
цонге мырышы шпоран, кужы комзан шаргагемвлӓ. Сабля 
дон револьвержӹм тӹдӹ вестибюлеш коден.

Потоцкий эдемвлӓм пӹсӹн анжал миӓ. Йойын анжышы 
луды сӹнзӓвлӓжӹ ик выртеш Людвига вӹлӓн шагалал кол- 
тат, варажы немецвлӓ вӹкӹ ванжен кеӓт. Тӹрвӹвлӓжӹм 
вӓш пӹзӹрӓл шӹндӓ.

Эдвард тӹдӹн докы миӓӓт уже.
— Мӓнмӓн томаштына тӹньӹм ужаш когон сусу ылам.
Потоцкий дон спутниквлӓжӹм цилӓлӓн представляйӓт.
— Ну, пан Иосифын махань здороважы?
— Тау, ӓтям здорова,—Потоцкий келесӓ.
Зоненбург стӧл логӹц кӹньӹлеш.
— Цевер кодта! Мӓ кенӓ,—кидшӹм пуэн, шонгы графлан 

Шмультке келесӓ.
— Ах, да!—Могельницкий ӓштен колта.—Мӹнь тӓмдӓм ик- 

маняр минутеш кодылдалаш ядам. Мӹнь эргӹмдон попал- 
тем.

— Яра, мӓ кӹзӹт чиэнӓ веле...
Немецвлӓ цилӓлӓн икӓнӓштӹ кымалыт дӓ лӓктӹн кеӓт.

1) Вельможа, пиш паян помещик.
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Толшывлӓ стӧл йӹр шӹнзӹт. Эдвард Потоцкййлӓн ынгыл- 
дара:

— Нинӹ мӓнмӓн томаштына ӹленӹт. Кӹзӹтшӹ вокзалыш 
кеӓт—тӹштӹ нӹнӹн эшелонышты...

Потоцкий немецвлӓ лӓктӹн кемӹ амасашкы шӹдӹн ан- 
жалеш.

— Пӓлем. Нннӹ гншӓн мӓлӓннӓ кымлы уштышым нмнин 
кеӓш вӓрештӹ. Пнлсудчнквлӓн отряд, кӹверӹм пыдыртен 
шумыдон, нннӹн корныштым пнтрен шӹнден. А тӓ нннӹ- 
дон, ужамат, ада соредӓл?—тӹдӹ мыскылымла прнваен ке- 
лесӓ.

Эдвард тндӹм цакла.
— Соредӓлӓш сила келеш, тидӹжӹ мӹньӹн уке. Варажы, 

нинӹ гӹц паснаок кредӓлӓш улы,
Шая лошкы шонгы граф пыра:
— Лоэштӓрӹмем гишӓн простьы, Эддн, нолейтенант йм-. 

нивлӓжӹлӓн тӹжем тӓнгӓм золтыдон кӹчӓ. Тенге агыл гӹнь...
Потоцкнй анзылны ӓтяжӹн тенге попымы Эдвардлан яжо- 

ла ак чуч, дӓ тӹдӹ ӓтяжӹлӓн шаяжым кашарташ ак пу:
— Мам келеш, ӹштӹ.
Тьотя, кнчкӹж-кнчкӹж, кӹньӹлеш. Тӹдӹн докы палшаш 

амаса дорц Юзеф талаша.
— Шайышт пу мӓлӓннӓ, граф, Варшавышты махань но- 

вость?—Эдвард ядеш.
— Махань новость Варшавышты? Тӧрӹм попышаш гӹнь, 

ти ядмашеш отвечаяш мӹлӓм трудна. Новостьвлӓ шукы!— 
Потоцкий шая гӹц карангмыла келесӓ дӓ Эдвардлан олен 
попалта:—Мӹньӹлӓнем тӹньдонет ӹшкететдонок попалташ 
келеш.

— Яра,^—тенгеок олен Эдвард пелештӓ.

Эдвардын кабинетӹш пуэргӹвлӓ веле погыненӹт. Баран- 
кевнч, отец Иероним дӓ Зайончковский гӹц пасна, тиштӹ 
Шепетовка гӹц, Старо-Константннов гӹц дӓ Антоннн гӹц 
шӹлӹн ытлышы помещиквлӓ нкманяр эдем ылыныт.

Потоцкнй, кндвлӓжӹм ялаш кӹшӓнӹшкӹжӹ керӹлӹнӓт, 
кабннет мычкы каштеш дӓ, соок Эдвард докы обращаен, 
вуйта тидӹм веле тиштӹ тӹдӹ шотеш пнштӓ, попа:

— Тӓ ядыда, кӱ техень Пилсудский? Толмем анзыц мӹнь 
тӹдӹндӧн попышым. Тндӹ—снлан эдем. —̂ Потоцкий стӧл 
доран шагалалеш дӓ слон лу гӹц ӹштӹмӹ рам кӧргӹш- 
тӹш Людвиган нзн портретшӹм анжен шалга.—Мане, силан 
эдем, дӓ тӹдӹм шотыш нӓлте акли...

Баранкевнч, молнамшылажок, нима шеклӓнӹдеок шая лош- 
кы пыра:

— Но, попат, тӹдӹ соцналист?
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Потоцкий тӹдӹн вӹкӹ шотеш пиштӹдӹмлӓ анжалеш дӓ 
ваштыл колта.

— Пилсудский—социалист? Ку вара тӓмдӓм тидӹндон 
лӱдӹктен колтен?

— А разве тӹдӹ эртӹшӹ ивлӓ лошты ППС-дон пижедӹл- 
те? — Баранкевич верцӹн орланен колтен, Зайончковский 
ядеш.

Потоцкий Людвиган портретшӹм стӧл вӹкӹ переген ша- 
галта.

— Мам тӹдӹ перви ӹштен, мӹнь ам пӓлӹ. Эдем глу- 
постьвлӓм чӹдӹ ӹштӓ ма? Мӹнь иктӹм веле пӓлем—дӓ ти- 
дӹжӹ ик мӹньӹн шанымаш веле агыл, — Пилсудский сек 
пӹтӓриок польский патриот, а тидӹ пиш важны. Дӓ госу- 
дарствын начальникшӹ, маншаш, князь Сапега агыл, а тӹ- 
дӹ ли гӹнь, конечны, куштылгырак лишӓшлык, лачок хоть, 
тидӹжӹ приятныйрак линежӹ.

Отец Иероним, молнамшылаок, лыкышты шӹнзӹмӓштӹ- 
жӹ, перегӓлӹн ядеш:

— Ит йӓтлӹ веле, вельможный пане, а тӹдӹн желаниде- 
ок генерал Пилсудский ӹшке партижӹн кидӹштӹ, Дашик- 
ский постол демагогвлӓ кидӹштӹ, мадыш шотышты лимӓш 
гӹц тиштӹ лӱдӹш уке вара?

Потоцкий икманяр секунда отец Иероним вӹкӹ тусарым- 
ла анжа.

— Аха, духовный ӓтя тоже политикыдон занимая...
Магнатын ӹшлӓнжӹ утла когон ӹнянӹмлӓ попымыжы

Эдвардлан шӱмеш кӱтӹмлӓ чучеш.
— Отец Иероним чоте интересный вопросым пуш,—тӹ- 

дӹ келесӓ.
— Тӓмдӓн шанымашта, Юзеф, Пилсудский гишӓнӓт дӓ 

ППС гишӓнӓт самынь ылеш! Мӹнь шанымаштем, тӹдӹ мӓ 
докына большырак лишӹл ылеш. А ППС-шы цилӓ хӓлӓок 
тӹдӹн кидӹштӹ ылеш, тидӹ масса лошты тӹдӹлӓн ӹнянӹ- 
мӓшӹм пыртышы средство веле ылеш. Цилӓ тидӹ черньлӓн! 
Чернь тӹдӹлӓн ӹнянӓ гӹнь, мӓлӓннӓжӹ яжо веле. Б1жӓл 
гӹнят, маневрируяш вӓрештеш... Тӹдӹн тӹкӹжӹ — пилсуд- 
чиквлӓ манмы военный организаци. Нӹнӹн лошты, лачок, 
чӹдӹ агыл пепеэсовецвлӓ ылыт, но нӹнӹ, ӹшкеок пӓледӓ, 
техень социалиствлӓ... Пилсудский мӓ донна веле делам 
имейӓ, вет мӓнмӓн силана дӓ золтына улы! Тӹдӹ гишӓн пӓ- 
лӓштӓ лижӹ маный, мӹнь шайышт пуэм, кыцелӓ прави- 
тельствым ӹштӹмӹ.

— О, пожалуйста! Тиштӹ, ти проклятый пӹцкемӹш лы- 
кышты, нимат колаш акли...—цилӓн шанымашымок Баран- 
кевич келесен пуа.

— Конечны, молнамшы статянок, портфельвлӓ верц кре- 
дӓлмӓш тӹнгӓлӓлтӹн. Князь Сапега попа, претендентвлӓ 
чуть веле икӓнӓ иктӹштӹн лицӓштӹм шин шӹндӹделыт,—
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цилӓ тӹ национал-демократвлӓ, людовецвлӓ дӓ молывлӓжӓт. 
Тӹнӓм Пилсудский легионервлӓн кокшы бригадын капита- 
ным—Морачевскийӹм токыжы шуден дӓ келесен: „Тӹньӹм 
мӹнь премьер-министреш назначенӓм. Шагал во фронт!“ Мо- 
рачевский честӹм пуа. „Кен кердӓт!“ Премьер-министр кем 
кавалжы вӹлнӹ сӓрнӓлӹн дӓ лӓктӹн кен... Ь1нянен кердӹдӓ, 
самой тӹ Морачевский, кыдын вӹкӹ кыды-тидӹ господа 
демократвлӓ ӹшкӹмӹштӹнлӓ анжат, Пилсудский ак шудӹ 
гӹнь, юк лыкташат ак смейӹ!..

Эдвард пероскыжым йӧртӓ.
— А планвлӓжӹ тӹдӹн маханьвлӓ? Кыце тӹдӹ мӓнмӓн 

действишкӹнӓ анжа?
Потоцкий Эдвард туре шагал колта.
— Тидӹ гишӓн тӹнь спокойна лин кердӓт, граф. Попат,— 

тидӹжӹ конечны факт ылеш.—Пилсудский государствен- 
ный начальник званим принимаймыжы годым келесен: „Поль- 
ский меч Польшын границӓм Балтийский гӹц Черный тан- 
гыж якте чертен шоктымешкӹ, мӹнь ти званим вӹлецем 
ам карангды.“ Дӓ бунтуяш тӹнгӓлшӹ черньькм мӓ сӹнгӹш- 
нӓ гӹнь, тӹдӹ тидӹм лачокшымат ӹштӓ.—Потоцкий окня 
туре шагал колта дӓ, лицӓжӹм кьштыртен, пулӓ веремӓ 
пӹцкемӹш йыдышкы анжа.

— Ма, мӓнмӓн положенинӓ техеньок худа ма?—лудмӹжӹм 
тайыдеок Казимир Могельницкий ядеш дӓшулӓлтен колтым- 
лаок кахраш тӹнгӓлеш.

Потоцкий тӹдӹн кахырен пӹтӓрӹмӹжӹм выча. Но кахы- 
рымжы со когоэмеш веле. Тьотя кидшӹдон логержьш кы- 
чал-кычал колта.

Пӧкенӹгштӹ пӹцкӓтӓн шӹнзӹшӹ Эдвард тыргыжланен 
тӹдӹн докыла сӓрьӓлеш.

Потоцкий цӹтӹрӹшӹ тьотя ВӸ1КӸ йӹрнӹмӹлӓ, уштӹ ан- 
жалтышдон анжа. Остаткажым Могелььицкий хоргаш праха.

— Тӹьь, граф, ядат, маханьы мӓнмӓн положенинӓ,—По- 
тоцкий тыргыжлакен тӹнгӓлеш, дӓ тӹдӹн сӹнзӓштӹжӹ пиш 
кого шӹдӹ каеш.—Мӹнь шанымемдон, тӹнят шижӓт, ял лӹ- 
вӓлнӹнӓ земля кыце цӹтӹрӓлтеш. Тидӹ землетрясени ылеш, 
гӧсподавлӓ! Но кого лудӹшӹжок, пожалуй, тиштӓкен ылеш, 
тидӹ ик мӓ донына веле агыл. Перви кышкы гӹнят шӹлӓш 
лиэш ылын гӹнь, кӹзӹтшӹ тидӹм ӹштӓш ночти акли. Дӓ 
мӓлӓинӓ иктӹ веле кодеш—арен кепӹкӹтӧм тырлыкташ!— 
Потоцкий пӹсӹн стӧл докы ашкед миӓ. Варшавышты техень 
господавлӓӓт улы, нӹнӹ ӹшке шундӹкӹштӹм пакуен шӹнде- 
нӹт дӓ лӓктӹн кеӓш билетвлӓмӓт нӓлӹнӹт...—Тӹдӹ шӹдӹн 
ваштыл колта.—Толькы пӓлӹагыл, кышкы нӹнӹ шӹлнештӹ. 
Мӹнь ам пӓлӹ, маханьы тӓмдӓн настроенидӓ, но мӹнь пӓ-- 
лем, Потоцкийвлӓ, а мӓ саганажы Сангушвлӓ, Радзивиллвлӓ, 
Замойскивлӓ, Тышкевичвлӓ, Браницкийвлӓ,—цилӓн ку Поль- 
шышты лӹмлӹ дӓ паян дӓ кун именйӹштӹ тиштӓкен, Ук-
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раинӹштӹ ылеш,—мӓнмӓн товрашкына хамский кидӹштӹм 
виктӹшӹвлӓм цилӓштӹм пӹтӓрен шумешкӹ, мӓ оружинӓм 
ана шу! Мане, мӓ ти кидӹм дӓ вуйжымат роал шуэнӓ!

Эдвард Потоцкий вӹкӹ тӹрӹнь анжалеш.
,Мане, тидӹн ямдашыжы шукы улы! Таманяр лу сакыр 

заводвлӓ, тамаьяр шудӹ тӹжем десятинӓ земля, пел милли- 
ард тӓьгӓ окса,—тидӹ конечны шиэдӓлӓш тӹнгӓлеш. Мӹнь 
несчастный вӹц миллион верц рисковаем гӹнь, тидӹлӓнжӹ 
йымы ӹшкеок шӱден“, тӹдӹ шаналта.

— Гэ... умм... да! Тидӹ яжон келесӹмӹ. Лӹмӹнок—кидӹм 
дӓ вуйжымат, ха-ха-ха! Но вет тидӹлӓнжӹ Варшавышты 
ти мазуриквлӓм —социалиствлӓм властьышкы колташ ак 
кел. Мӹьь ӹшкежӹ Игнатий Дашинскийӹм Пилсудский 
министреш назначымым кольымат, кечӹ мычкы мӹньӹн шӱ- 
мем карштен кашты, — молнамшылаок, грубы дӓ утлаок 
чӹнь Баранкевич пона.—Ну, манам, тӹдӹм министрӹм ӹш- 
теьӹт гӹнь, пурым вычаш уке!

Ти чорт ӹшке доныжы Люблинӹштӹ ситӓлыкок лявӹр- 
тӹл коден... Гэ... умм... да! Кӓндӓкш цӓшӓн пӓшӓ кечӹ! Кы- 
де тӹлӓт шӱмешет тидӹ пижеш? А мӹьь луаткокцӓшӓн пӓ- 
шӓ кечӹдонат лаксыргем веле. А нӹнӹ...

Потоцкий, кидшӹм трӱк шалалтен, тӹдӹм цӓрен шуа.
— Мӹнь ужам, пан цилӓ упрощая. Польский социалист- 

влӓн партин вождь, тӓмдӓм лӱдӹктӹшӹ Дашинский, ӹш- 
лӓнжӹ статян пиш полезный эдем. Техень сумасшедший 
вӹд пӧртемӹштӹ, кышкы Польша попазен, тӹдӹ гаьь 
эдемвлӓ веле мӓнмӓм ытарен кердӹт. А тӹнь тӹдӹм келеш- 
акелешок вырсет. Игнатий Дашинский лачокок лӱдӹшлӓ 
эдем ылгецӹ, Пилсудский министреш тӹдӹм ак назначы 
ылын,—-уже шӹдешкӓш тӹнгӓлӹн, тӹдӹ попалта.

— Гэ... умм... да! Но!
Потоцкий Баранкевичлӓн попаш ак пу.
— Пан телеграфный штолмы ганьы ылеш. Ит йӓтлӹ 

веле, тӹньӹм обижӓйӓш манын агыл тидӹм мӹнь келе- 
СӸ1ШӸМ. Пыт убежденим ӹшкӹмӹнӹм имейӓш—яжо дела, 
но тенгеок агыл,—Потоцкий мыскылымла йӹрӓлтӓ.—Кстати, 
пан ладнаг кердеш: восемнадцатый ноябрӹн Дашинский 
отставкыш лӓктӹн.

— Малын?—отец Иероним интересуен колта.
— Виднӹ, тӹдӹлӓн кӹзӹт министр лиӓш кынеш ак тол. Тӓ 

ынгыледӓ, вет тӹдӹ все-таки „народын представитель", а 
ППС-шы керек ма гӹнят оппозицилӓ мадшашлык. Шамак 
толшеш, украинецвлӓдон, белоруссвлӓдон дӓ литовецвлӓдон 
кӹзӹток войнам тӓрвӓтӓш шанымашнам кыдыжы ак яреш 
шотлат. Маныт, чернь большы ӹнежӹ воюйы. Дӓ ма чернь! 
Буржуа дон помещиквлӓӓт даже южшы, кӱн именьйӓштӹлӓн 
кӹзӹтеш лӱдӹш ак угрожайы, мӓнмӓн планнам утла риско-

131



ванныеш шотлат. Но техень цӹвӹвлӓжӹ, мӓнмӓн цӓшешнӓ, 
пиш шукынок агылеп. Тенге гӹнят, оксаштым лыктын пу- 
аш мӓ нӹнӹм соикток заставенӓ. Ӹшке средствынадонок 
веле целый полквлӓм мӓ создаваенӓ дӓ нӹнӹн шундӹкӹштӹм 
нерегенӓ манын шанат гӹнь, нӹнӹ когон самынеш лӓктӹт.

Шӹрӹмӹлӓ попымы ти догадкам Баранкевич ӹшке шо- 
тышкыжы нӓлӹн колта.

— Гэ... умм... да1 Но состояништӹ цилӓнок иканьы агыл 
вет.

Баранкевич сейчас иктӓ-махань дерзостьым Потоцкийлӓн 
келесен кердмӹм шижӹн, Эдвард шая лошкы пырен кеӓ.

— Тидӹ секрет агыл гӹнь, келесӹ, граф, тишецӹн тӹнь 
кышкы кеӓш тумает?

— Тӓлӓндӓ мӹнь ӹшке машрутем келесен кердӓм. Мӹнь 
Здолбуновыш кеем. Тӹштӹ мӹньӹн нолкем формируялтеш, 
кыдындон мӹнь командуяш тӹнгӓлӓм. Кстати, тӹньӹн отря- 
дыштыш командирвлӓм офицереш утверждайыкташ рапор- 
тым государствын начальник докы тӹнь колтенӓт?—Потоц- 
кий ядеш,

— Уке,—Эдвард келесӓ,—А Пилсудский обязательны ут- 
верждайшашлык ма?

— Мане, но тӹдӹ тӹньӹм тыргыжландаршашлык агыл. 
Тӹдӹ юк лыктеок тидӹм ӹштӓ. Кӹзӹт техень веремя, фор- 
мальностьвлӓм пишок кычаш уке. Тӹнятполкым формиру- 
яш тумает? Пу, вот! Польский армин полковник чинжӹ тӹ- 
лӓт уже йӓмдӹ.

Эдвард шӹдешкен колта.
— Мӹнь, граф, вӹц и гвардин полковник званим нама- 

лыштам, а кӹзӹтшӹ—французский службан нолковник 
ылам. Дӓ ти лӹмӹм токо кӱэштмӹ тӹ генерал мӹлӓм пуаш 
сӧрӓ ӓль агеш, мӹнь ядаш амат тумайы...

Потоцкий тӹрвӹжӹм нырыл шӹндӓ.
— Дела тӹньӹн, граф. Тенге гӹнят, приличилӓн тидӹм 

ӹштӓш лиэш. Тидӹ армин авторитетшӹм цаткыдемдӓ. Мӹ- 
лӓнем Пилсудский тоже йымы агыл. Тенге гӹнят, полков- 
никын званим мӹнь принимаенӓм, мӹньӹн шӱмбелвлӓэм то- 
же. Дӓ тиштӹ нима худамат ам уж,—тӹдӹ кукшын келесӓ.

Тӹдӹ кем кавалвлӓжӹм шолт севӓл шӹндӓ.
— Б1нде ӹшкетдӓмок тӓмдӓм кодаш разрешӓйӹ, граф. 

Мӹнь дӓ мӹньӹн спутниквлӓэм кӓнӓлтӹшӓшлык ылына, 
вет сотеммӹ семӹньок мӓ корныш тӓрвӓненӓ.

Эдвард ӹшкеок Потоцкийӹм пасна тӹдӹлӓн назначымы 
комнатышкы провожаен кеӓ.

Коктынок вӓшӓ-вӓшӓ кодмыкышты, Потоцкий келесӓ:
— Ти госнодавлӓ анзылны цилӓок шайышташ керӓлеш 

мӹнь шӹм шотлы. Пӹнӹн йӹлмӹштӹ пишок цаткыдын ял- 
штымы агыл, седӹндон сек главныйжы гишӓн мӹнь юкы- 
мат шӹм лык. Тӹнь тиштӹ изишеш кодылдалаш ат отказы?
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— Пожалуйста! Мӹнь тӹньӹм колыштам, граф.
Нӹнӹ стӧл лошкы шӹнзӹт.
— Пилсудский Польшын цилӓ территори кымдыкешок 

немецвлӓм разоружаяш нриказым пумым тӹнь пӓлет?—По- 
•тоцкий ядеш.

— Мане. Но вет тидӹм южнамжы ӹштӓш акли. Шамак 
толшы, мӹшььш силаэм ак ситӹ.

Потоцкий Эдвард вӹкӹ ӹнянӹдӹмлӓ анжалеш. .
— Скоры князь Раздивилл толеш. Тӹлецпасна икманяры 

легионерский тыгыды отрядвлӓ тожетишкок толыт. Эше- 
лоным ик кым кечеш кычал кердӹдӓ гӹнь, тӹнӓм нӹнӹм 
разоружаяш лиэш. Мӓлӓннӓ вет орудивлӓ, боеприпасвлӓ ке- 
лӹт...

— Пӓлӹмӓн, мӹлӓнем палшат гӹнь, мӹнь нӹнӹм разору- 
жаем. Но шотыш нӓлӓш келеш—йьфвӓш солавлӓштӹ пов- 
станческий движени тӹнгӓлӓлтеш. Шамак толшеш, коклы 
уштышаш вӓрӹштӹ кого сола Сосновка улы, тӹштӹ 
Зайончковский панын именьежӹ!. Зайончковский хресӓньвлӓн 
спорный шудым дӓ ыржаштым шывшын нӓлӹн, дӓ хресӓньвлӓ- 
жӹ кидӹшкӹштӹ шенььшвлӓм хватенӹт. Тӹдӹнцилӓжӹ лу 
легионер нӓрӹ веле ылын. Пӓлӹмӓн, нӹнӹ ваштареш шалген 
тырхен кердтелыт. Ти велдӹк хресӓньвлӓ легионервлӓм ра- 
зоружаенӹт дӓ шин шӹнденӹт, Зайончковскийвлӓжӹ чуть- 
чутьытленӹт. Холмянка солашты—тожетенгеок. А Павлод- 
зиштӹ настоящий восстани тӓрвӓнен: тьтштӹ помещикым 
пуштыныт дӓ цилӓ легионервлӓ.м лул пиштенӹт.

Потоцкий, тӹрвӹвлӓжӹм цат пӹзӹрӓлӹн, тӹдӹм колыш- 
теш.

— Цилӓ тидӹ тыгыды неприятностьвлӓ... Но мӹнь укра- 
инский делавлӓ гишӓн ть1Лӓт келесӹнем.—Потоцкий келесӓ.

— Мӹнь колыштам.
— Тӹнь, конечны, пӓлет, первый ноябрӹн галичанвлӓ За- 

падный Украинский республикым ь1штӹмӓшӹм объявляенӹт.
— Тидӹ гишӓн отец Иероним мӹлӓм попен.
— Да, кстати, махань тидӹ монах?
— Тидӹ иезуит... *) Тӹдӹлӓн кардинал 2) ӹнянӓ. Тӹдӹин- 

форматор худа агыл.
— А-а! Мӹнь тенгеок и шаненӓм. Тӹдӹ, конечны, шелӓнг 

шӹщшӹ тӹ заводчик гӹц ышанрак ылеш... Но мӹнь вес 
шаяшкы ванжен кешӹм! Варшавышты шотлат, Галицим сек 
пӹтӓриок мӓлӓннӓ нӓлӓш келеш, — тӹштӹ нефть, кӹртни... 
Мӓ пӹтӓри-андак ти план ваштарещ ылына ыльы,—вет шу- 
кыжок мӓнмӓн именьйӹвлӓнӓ Галицшитӹ агыл,а Волыниш- 
тӹ, Подолиштӹ ылыт. Но пилсудчиквлӓ мӓнмӓм ӹняндӓре-

1) „О бщ ество И исуса" ыанмы католнческий религнозны й общ ествы н  
член.

Католический церкӹ н высший чин—епископ ,
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вӹ, маныт: Галиция паштек тӹшӓкок Украиныш кенӓ. Мӓ 
тидӹм интересуйшы шукы эдемвлӓдон тумайышна дӓ те- 
хень выводыш мишнӓ, Галицим ьӓлмӓш мӓнмӓн планнам 
изишӓт ак пыдырты, анеш, мӓ обеспеченный тилым имеяш 
тӹнгӓлӹнӓ. Мӓ согласуйшна, но техень условидоь: Галицишкӹ 
Пилсудский ӹшкӹмжӹн резерввлӓжӹм дӓ галицийский по- 
мещиквлӓн отрядвлӓм колта, а мӓжӹ ӹшке силанам Волы- 
нишкӹ дӓ Подолишкӹ колтенӓ.

Эдвард ярыктымла вуйжым мыкик ӹштӓ.
— Тидӹ сцраведливы. „Великодержвная Польша* манмы 

отвлеченный поняти верц кредӓлмешкӹ каждый ӹшке по- 
местьежӹ верц когоракын кредӓлӓш тӹнгӓлеш.

Потоцкий йӹрӓлтӓ.
— А Москвадон махань дела? —Эдвард ядеш.
Потоцкийӹн лицӓжӹ гӹц йӹрӓлтӹш сразы ямын кеӓ.
— Москвадон кого война лиэш. Пилсудский амалымаш- 

тыжат ваполеоновский корным ужеш... Ну, Москва якте 
агыл гӹнят, хоть Смоленск якте.

Ти гӓнӓкшӹ Эдвард йӹрӓлтӓ.
— А кыце тӹнь шанет, исторический сравнени тидӹ опас- 

ный агыл вара?
— Агыл! Тӹнӓм положени весӹ ылын. Ӹнянӹ, Варшавыш- 

ты пиш ородок агылеп. Москвам кӹртни колцашкы пӹзӹр- 
тӓт, дӓ тидӹндон воспользывыяш Пилсудскийӹн хитростьшы 
ситӓ—тӹдӹ порадка лаштык русский землям Польшылан 
пӹчкӹн нӓлнежӹ. Беда тӹштӹ веле, кого войналан порохна 
мӓнмӓн уке... А тӹштӹ Украина эче.

— Дӓ, тӹнь, граф, мӹлӓм шайышт пуаш сӧрӹшӹц...
— Ужат теве, иктӹм тӹнгӓлӓт—весӹшкӹжӓт анжал. Мам 

тӹнь Симон Петлюра гишӓн пӓлет?
— Ти субъект кӹзӹт Украинский директория манмым 

вуйлалтымжы гӹц пасна нимат ночти ам пӓлӹ, — Эдвард 
келесӓ.

Потоцкий тамам-ӓнят кӹшӓнӹштӹжӹ кӹчӓлеш.
— Ти эдем гишӓн тӹлӓт шайышт пуаш келеш. Веттӹлӓ- 

нет тӹдӹндон делам имейӓш попаза. Кӹзӹт тӹдӹн банды- 
влӓжӹ Волыньым дӓ Подолим цилӓ хӓлӓ ганьок пӱэн шӹн- 
денӹт. Красныйвлӓ тӹштӹ вӓре-вӓре, группывлӓдон ылыт... 
Теве сирмӓш!—тӹдӹ бумажникшӹ гӹц нӹлӹтеш тодылмы 
пумагам лыктеш.—Мытыкын сирӓлтӹмӹ характеристика, ти- 
дӹм князь Сапега тӹлӓнет пуаш шӱден, киевский мӓнмӓн 
агентурынан донесени гӹц вазымы копи ылеш.

Эдвард листӹм нӓлеш.
— Мӹлӓнем тӹдӹ гишӓн Парижӹшток эче, военный ми- 

нистерствышты попевӹ. Ти авантюрист имештӹ, Киевь^ш- 
ты Центральная рада манмы ылмы годым, генерал Табуим 
яжонок алтален.
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— Совершенны верны. Тӹнь лыдын анжы доко, тӹштӹ 
тӹдӹн портретшӹм яжон анжыктен пумы.

Эдвард олен лыдеш;
— „Правильный чертаан тӹдӹн кужикӓ лицӓжӹ айырте- 

мӹн нимадонжат ак айырлалт. Тӹдӹн луды, келгӹ сӹнзӓ- 
влӓжӹ йӓлӹн сӹнзӓ анжал гыш гӹц шӹлӹт. Кого онгылашы- 
жы, янгылышыла кечӓлтшӹ ӱл тӹрвӹжӹ, кого дӓ шӓрлӓкӓ 
пӹлӹшвлӓжӹ—нимажат вождьын энергим, смелостьым, ре- 
шимостьым ак анжыкты. Кого ышан эдем агыл, политиче- 
ский кого комбинацивлӓ гӹц большы тӹдӹ интригывлӓм 
ярата. Петлюра подпольный изи „событивлӓм йӓмдӹлӹмӓш- 
тӹ айыртемӹнок мастер ылеш, тӹ веремӓнок противопо- 
ложный кок линим виден мышта, шанымыжым йӹле ӹштӓ, дӓ 
ТИДӸЖӸ1Д0 Н противниквлӓжӹм веле агыл, тӓнгвлӓжӹмӓт 
даже цӱдейӹктӓ. Эгоист дӓ честолюбец, тӹдӹ ӹшкӹмӹгн 
личный интересшӹм службан долг гӹц соок кӱшӓн шӹндӓ. 
Когоат агыл образованим получаенӓт, так тӹдӹ заурядный 
эдемеш ти шамакын скверный, узкий смыслдон и кодын“— 
Эдвард Потоцкий вӹкӹ цартакан анжалеш дӓ пакыла лы- 
деш:

„Петлюра 1877 ин Полтавышты, зажиточный казацкий 
семняэш шачын дӓ ик семинаришты тыменьӹн, кыштакен 
национальный украинский движени йӓмдӹлӓлтӹн. 1905 и 
годшы революци правый социал-демократым тӹдӹм заста- 
нен. Остатка ивлӓн пасна книгӓэш лӓкшӹ статьявлӓжӹ вӹ- 
лец анжен гӹнь, силажыдон тӹнӓм слабка ылшы украинский 
интеллигенци лоштат, публицист тӹдӹ кого калибрап ылте. 
Тӹдӹ Киевышты ӓрня вуй гӹц лӓкшӹ „Сломо“-м редакти- 
руя, вара Москвашты „Украинская жизнь“ журналым, кы- 
ды война тӹнгӓлмӹ андак верноподаннический воззванивлӓм 
пецӓтлен. Седӹндон Петлюра фронтым таки ужте. Тӹдӹм 
мӹндӹр тилыштыш административный пӓшӓшкӹ мобилизуе- 
нӹт, кыштакен тӹдӹ война пӹтӹмӹм ладнанок вычен. 1917 
ин июньын тӹдӹ Центральный радан правительствышты во- 
енный деладон генеральный секретарь постышты шалген. 
Тӹдӹ ӹшкӹмжӹм Керенскийлӓ видӓш цацен,—кӓп кычы- 
маштыжы, кид шалалтымаштыжы тӹдӹлӓн подражаен. Ке- 
ренский паштек, наполеоновский позым принимаен, Петлю- 
ра салтаквлӓн митингвлӓштӹ ораторствуя. Восстаним тӓр- 
вӓтӹшӹ рабочийвлӓ дон хресӓньвлӓ Центральный радам 
Киев гӹц доктыл колтымыкышты, Петлюра большевик- 
влӓм нима ӹжӓлӓйдеок преследуйшывлӓн ик активный сто- 
ронникшӹ лиэш дӓ Центральный радашты крайний правый- 
влӓм вуйлалташ тӹнгӓлеш. 1918 ин Петлюра трукок фран- 
цузский ориентацим немецкийдон вашталтен колта дӓ Киев- 
ышкы мӹнгеш немецкий оккупационный войскы сага то- 
леш. Тиштӹ тӹдӹ худанок агыл Скоропадский гетман до- 
ран вӓрӹм моэш дӓ, шукат ак эртӹ, тӹдӹндон скандалым
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тӓрвӓтӓ дӓ ик веремӓэш тюрьмашкы гюпаза. 'Б1шкӹмжӹм 
немецвлӓ дӓ гетман ваштареш „кредӓлшеш“ выдаваен, кы- 
дывлӓн ялгавалыштым ӹшкежӹ тенгечӹ веле эче нылен, 
тюрьмашты шӹнзӹмжӹм тӹдӹ ловкан используен. Дирек- 
ториштӹ тӹдӹ сек правый, дӓ директоришты фактически 
Винниченко агыл, а тӹдӹ вуйлалтен, дӓ вообхцежӓт Винни- 
ченкон карангмыжы —дела решӓлтшӹ, дӓ тӹнӓм Петлюра тӹ- 
дӹн вӓржӹм занимая. Кӹзӹт ти авантюрист дӓдемагог пов- 
станческий движеним немецвлӓ дӓ помещиквлӓ ваштареш 
карьеристский цельжӹдон пользывыя. Тӹдӹ нима гӹцӓт ак 
йӹрнӹ дӓ лозунгвлӓм кӹшкӓ: „Самостийный Украина верц“ 
„Долой польский панвлӓм", вес вецӹнжӹ—„Долой москаль- 
влӓм“ дӓ молымат ти постолвлӓм. Деникинын штабыштыш 
мӓнмӓн агентурына сообщая: Петлюра генерал Деникин до- 
кы ӹшкӹмжӹн эмиссаржым колтен дӓ тӹдӹлӓн палшы- 
кым пуаш лин. Но попат, Деникинжӹ тӹдӹндон делам име- 
йӓш отказен. Мӓ шаненӓ, ситалык моральный дӓ материаль- 
ный вознагражденидон Петлюрам ӹшке векӹ сӓрӓш лиэш, 
дӓ тӹдӹ польский царствылан служаш тӹнгӓлеш, толькы 
тӹдӹн паштек яжон анжаш келеш, а то тиэдем, ӹшлӓнжӹ 
выгодылан, хоть махань хозам любой минутын алтален кер- 
деш.

Варшавышты цилӓ тидӹм шотыш нӓлӓш келеш. Эчеӓт ке- 
лесенӓ: керӓл семӹнь тӹдӹм обрабатывыймыкы, Петлюра 
Польшылан служен кердеш. Хотя ирсӓ хресӓньвлӓ гӹц ве- 
ле ылшы тӹдӹн войскыжы мӓ ваштарешнӓ настроенный 
ылеш, но политикӹжӹм вуйын-вуйстык шагалтен мыш- 
тымжым „головной атаман“ икӓнӓ веле агыл анжыктен. 
Петлюра лачокок кредӓлеш гӹнь, лач большевиквлӓ ваш- 
тареш веле—кыдывлӓм тӹдӹ сӹнзӓ мычанжат ужын ак 
кердт дӓ кыдывлӓм пиш старательны пуштеш. Мӓ шотле- 
нӓ, Волынский дӓ Подольский губернявлӓм хоть хватен 
нӓлӓш кӹзӹт самой веремӓ. Россия цилӓ силажым вес фронт- 
влӓшкӹ колтымым используяш келеш. Ӓшӹндӓрен пуэнӓ, 
партизанский красный полквлӓ ик армишкӹ ушнымыкыш- 
ты, тидӹм ӹштӓш труднарак лиэш. Петлюровский отряд- 
влӓм югышкыла цаклыктыдеок шӹкӓш келеш, дӓ кӹзӹт 
петлюровецвлӓ бойвлӓдон дӓ еврейский погромвлӓдон зани- 
маймышты годым, Волынин северный частьым тӹдӹн бан- 
дывлӓ гӹц ирӹктӓш дӓ Речь Посполитын власты.гм вос- 
станавливаяш лиэш“.

Эдвард сирмӓшӹм стӧл вӹкӹ пиштӓ.
— Ма вара, тидӹ мӓлӓннӓ чотеок кынеш толеш,—тумая- 

лын, тӹдӹ келесӓ.
— Тенге гӹнь, тӹнят мӓдонна согласын ылат.—Потоцкий 

ӹлӹж кемӹ ганьы лин колта.
— Мане!
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— Б1нде тӹнь ынгылет, мӓнмӓн политикына маханьы ли- 
шӓшлык; кӹзӹт силана эче чӹдӹ годым, Россия дон Укра- 
инын уездвлӓм иктӹ паштек весӹм отимаен миэн, йывырт 
действыяш. Белоруссиштӹ нӹнӹн войскышты уке ганьок. 
Российылан кӹзӹт мӓ войнам ана объявляйӹ, а каждыйслу- 
чайым используен, красный частьвлӓм Белоруссия гьщ

•Литва гӹц шӹкӓш тӹнгӓлӹнӓ. Тидӹлӓнен иностранный де- 
лавлӓм видӹшӹ у министр пан Василевский советский пра- 
вительство ваштареш печатьышты ка.мпаним уже тӓрвӓтен. 
Дӓ как-раз тидӹлӓн причиныжӓт улы!

— Маханьы?—Эдвард ядеш.
— Нӹнӹ Москвашты Регенционный радан посланникшӹ 

Ледницкий ӹшке заместителешӹжӹ Москваэш кодымы пан 
Жарновскийӹм дипломатический привилеги гӹц карангде- 
нӹт. Василевский, международный правам нарушаймашеш 
большевиквлӓм обвиняен, юкымтӓрвӓтен уже, Жарновскн- 
йӹм правашкы восстанавливаяш дӓ носольствын архивым 
мӹнгеш пуаш терген, кок ультиматумым колтен.

Эдвард тӹдӹн вӹкӹ цУдеен анжалеш.
— Тырлай, мӹнь тӹньӹм шӹм ынгылы. Вет Жарновский 

лачокыштыжы Польшын представитель агыл, а немецкий 
оккупантвлӓн представитель ылын? Вет мӓнмӓн государст- 
вына Регенционный радам вне закона объявляен.

Потоцкий ваштыл колта.
— Мӓлӓннӓ тидӹ понятны. Тидӹтенге. Регенционный ра- 

да „в розницу и на вывоз“ Польшым немецвлӓлӓн вы- 
жалышьГ немецкий лакейвлӓ гӹц ыл.мыжым Польшышты ку 
ак пӓлӹ. Лачок хоть, нӹнӹ вне закона объявляймӹ ылыт, 
но, ти решени семӹнь, Москвашты Жарновскийым вне за- 
кона объявляймӹ шотдон посольский полномочивлӓ гӹц ка- 
рангдымаш фактшы дипломатвлӓлӓн международный права- 
влӓм нарушаймаш гишӓн саслаш тӹнгӓлӓшӹштӹ ситӓлык 
ылеш, хотя здравый смыслжылан тидӹ понятны агыл. Но де- 
лажы вет махань-гӹнят зацепкым момашты ылеш. Боль- 
шевиквлӓ Польшын честьӹм оскорбляйӓт, посолвлӓм аресту- 
ят дӓ молы ти постолвлӓ гишӓн мӓнмӓн газетвлӓнӓ саслат 
уже... Тидӹ общественный мненим йӓмдӹлӓ, белорусский 
фронтышты мӓнмӓн наступленинӓм изиш хоть оправдая...

Яжоракын шӹнзӓш манын, Эдвард тӓрвӓнӓл колта.
— Конечны, цилӓ тидӹ вес государствыш касая ылгецӹ, 

йӧнтӹмӹ линежӹ. Но большевиквлӓдон кредӓлмӓштӹ цилӓ 
средствывлӓ яжо ылыт!—Тӹдӹ цӓшӹш анжалеш.—Кстати, 
жандармерин начальниклӓн тагачы луатӹндекш красныйым 
луӓш мӹнь приказым пуэнӓм, нӹнӹ кӹзӹт питӹрен шӹндӹмӹ 
ылыт. Разрешӓйӹ, штабыш мӹнь звонялам?

Потоцкий кӹньӹлеш.
— Мӓ эче иргодым кемет анзыцвӓш линӓ?—-Эдвард ядеш.
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— Ана векӓт. Мӓ сотеммӹ семӹньок кенӓ. Мӹньдонем цат- 
кыды связӹм кычаш мӹнь тӹньӹм ядам.

— Шамакым пуэм. Корнышты перегӓлӹнрӓк кедӓ.

' Людвига цӓш шимӹ юкым ойхын колыштеш.
— Езус-Мария! Махань лудӹшлӓ йыд!—тӹдӹ пӹжгӓлтӓ.
Омжы тидӹн викок шоте. Цилӓ ти йыдвлӓ мычкы Эдвард

ӹшке кабинетӹштӹжӹ амален. Кӹзӹтшӹ тӹшӓкен Потоц- 
кийын офицервлӓжӹ вазыныт. Эдвард, наверны, тишкӹ то- 
леш. Тидӹ тӹдӹндон вӓш ӹнежӹ ли. Ма гишӓн нӹнӹ кӹ- 
зӹт попен кердӹт? Дӓ вот тӹдӹ ӹнде марыжы шотеш то- 
леш. Тидӹ эчеӓт юкланымашым тӓрвӓтӓ... Амаса пачмы 
юкым колмыкы, Людвига одеялдон пӹтӹрнӓлт вазеш. Спаль- 
ня амасам пачмы сравач Эдвардын ӹшкӹмжӹнӓт ылын.

Тенге вӓш лимӓш перви желанный ылын. Кӹзӹтшӹ ти- 
дӹ марыжын рабыня ылмым веле шамышкы пырта. Пар- 
сыным чиктен шӹндӹмӹ, слугавлӓлӓн приказывыяш правам 
имейшӹ, ӹшкӹмжӹм изирӓк кугижӓн марьяэш шотлен керд- 
шӹ рабыня тидӹ ылеш дӓ цилӓок тидӹжь! Эдвардын вольы- 
жылан подчиняймӹ лишӓшлык...

Кыцелӓ тидӹ перви приятны ылын дӓ кыцелӓ кӹзӹтшӹ 
лелӹ ылеш!..

Эдвард спальныш пыра.
— Мӹнь тишӓкен кодам,—Людвига ак амалы манын ӹня- 

нен, тӹдӹ келесӓ.
Людвига юкымат ак лык. Тӹдӹжӹ кыдашеш. Пряжӓжӹм 

пиш трӱк шывшыл кедӓрӹмжӹ дорцок Людвига ынгы- 
ла—тӹдӹ шӹдешкӓ.

Тӹдӹ кравать докымиӓ дӓ, одеялым лултӓлӓл, шӹдьшӹм 
вӹкӹ пӓлдӹртӹдеок келесӓ:

— Тагачы мь-шьӹ тӹнь сагаэт линем...
Людвига цӓрӓ пулшышкыжы одеялым лултӓлӓш цаца, но 

марыжын кидшӹ одеялым седӹрӓшкӹ шуэн колта.
— Тидӹ ма техеньӹ, Эдди? Мӹнь тишӓкен тӹньӹм ӹнем 

коды!..—Людвига орланен сӹгӹрӓл колта.
— ,Л мӹнь коднем!
Тӹдӹ койкашкы шӹнзеш дӓ кидшӹм Людвиган онгыш- 

кыжы пиштӓ.
— Каранг, Эдди! Мӹнь тӹньӹм сӹнзӓ мычанемӓт ужын 

ам кердт! Ке!—тӹдӹ кредӓлеш.
— Колышт доко, Людвись, цилӓ тидӹ мӹлӓм утен шон. 

Неужели тӹньтумает, мӹнь анзыкыжымат диванышты, шӹ- 
дедӹм сусудон вашталтымедӹм вычен, амалаш тӹнгӓлӓм 
машанет? Ти состязани мӹньлыкем агыл. Давай лучы ми- 
реенӓ!

Тӹдӹ Людвига докы пугӹнӓ.
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— Каранг мӹнь дорцем!..
Но вӓтӹжӹн пеле цӓрӓ кӓпшӹ тӹдӹм йӱкшӹ ганьымӹш- 

тен колта. Тӹдӹ Людвиган кидшӹм куштылгын карангда 
дӓ силом тӹдӹм нӓлеш... Вара, вӓтӹжӹ докы тупын сӓрнӓ- 
лӹн, тӹшӓкок тӹдӹ амален кеӓ.

Орланен шӹцшӹ Людвига мӓгӹрӓ. Сек кого ясыжок тиш- 
тӹ ылын: тӹдӹ ӹшкӹмжӹм слабкаэш, марыжын грубый на- 
силиэш сӹнзӓвӹддон веле отвечаен кердмӹм чувствыя.

Эдвард тӹдӹлӓн отвратительный ылын. Дӓ тӹдӹ, тидӹе 
женский гордостьшым оскорбляймӹ паштек, амален кер- 
деш! Тӹдӹн приказдон ти йыдын эдемвлӓм лӱэн шуат, 
тидӓт тӹдӹм ак беспокойы! Когон йӹрнен, Людвига кро- 
вать тӹрӹшкок карангеш, марыжы шижӹн колтымаш гӹц 
лӱдӹн, олен кӹньӹлеш дӓ ӹшке кӹдежӹшкӹжӹ кеӓ. Тӹш- 
тӹ диван оголеш кытьырген вазеш дӓ шукы жеп юктеок 
мӓгӹрӓ.

I

Токо веле караул гӹц толшы Адам ӱштӹ чӓйӹм йӱэш. 
Вӓтӹжӹ дон Хеля уже амалат. Флигельӹштӹ эчеӓт шукы 
ӧрдӹж эдемвлӓ ылыт—тиштӓкен граф Потоцкийын конвой- 
ныйвлӓжӹ коклы кым эдем амаленӹт.

Тӹдӹ сыкырым шӹдӹн пырыштеш дӓ нимат ужтымы 
сӹнзӓвлӓжӹдон ӹшке анзыкыжы анжа.

Окняшкы стучалыт. Адам ӧркӓнен кӹньӹлеш дӓ амаса 
пачаш кеӓ.

Порогышты Францпска шалгалта. Тӹдӹ токо веле хала 
гӹц толын.

Адам юк лыктеок тӹдӹм кӹдежӹш пыртен колта, ама- 
сам чӱчеш дӓ пӹцкӓтӓн ядеш:

— Ну, ма?
Франциска пулш вӹлецшӹ начкы савыцым талашен нӓ- 

лӹн шуа.
— Нимат уке!—ойхы юкдон тӹдӹ поналта. — Мӹнь тӹ- 

дӹм ужтелам—ӹш пыртеп.
Качкын пӹтӓрдӹмӹ лаштыкшым кидешӹжӹ цат кормеш- 

тен, Адам сылыкын анжен шалга.
— Тишкӹ тӹньӹм ӱжӓш толевӹ...
— Малын?—Франциска шӹдӹн ядеш.
Адам онгылашлувлӓжӹм тӓрвӓтӓлеш дӓ, сӹнзӓжӹм ӧр- 

дӹжӹш ӹштен, келесӓ:
— Потоцкийлӓн амалым вӓрӹм йӓмдӹлӓш ӓтям шӱдӹш.
Франциска келгӹн шулӓлтӓ, шулӓшӹжӹ тӹдӹлӓн лелӹ

вуйта.
—■ Вӓрӹм шӓрӓш?—Тӹдӹн логержӹ пӹзӹргӓ. Тӹдӹ сӹн- 

зӓ мычанжат ужын кердтӹмӹ анжалтышдон Адамым анжал 
шӹндӓ.—Тӹньжӹ мам келесӹшӹц?
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— Толмыкет миэт маньым.
Францискан луды кого сӹнзӓвлӓжӹ жаргын кайын кол- 

тат. Тама-ӓнят кычен цӓрен кердтӹмӹ лудӹшлӓ нӹнӹн 
вӹлнӹ кайын колта.

— Цилӓн тӓ сволочь ылыда!—сӹнзӓ мычанжат ужын кер- 
тӹмлӓ тӹдь1 пӹжгӓ.—Тӹньжӓт, тӹньӹн ӓтятшӓт... прокля- 
тый шонгы пи!..

Адам тӹдӹн дорцын каранг кеӓ.
— Малын тӹньӹ Хелям колтыделат?
— Тӹтдӹ ак мышты...—нимат ынгылыдымла Адам мӧгӹ- 

мӓктӓ.
— Мышта! Тӹ келтӹмӓш Владислав тымден уже... Тӓжӹ 

вет цилӓнӓм тиштӹ выжалендӓ... Тӹньӹн цӓшешет, Барбара 
лицӓжӹдон цевер лите, а то тӹдӹндонат, кун шоэш, цилӓн 
амалынештӹ...

— Мам тӹнь попет?
— Тӹнь Хеля гӹц яд—тӹдӹ келесӓ... Махань пуйырмаш 

мӹньӹм тишкӹ поктыл канден?
Адам тӹдӹн вӹкӹ шӹдӹн анжал шӹндӓ.
— Мам анжет? Шумбеледӹм, ӓнят, кӹзӹт сӓкӓт, а тьшь, 

графский кишкӓшкӹ иктӓжӹ кӹзӹм ӹнжӹ колталты манын, 
пи ганьы оролет... Проклятый холуй! — Франциска тӹдӹм 
шӹкӓл колта дӓ тугӹ кыргыж лӓктеш.

Францискан шаявлӓэш отравляялт шӹцшӹ Адамӹдӹржӹм 
шӹдӹн кӹньӹлтӓ.

X ГЛАВА
Водокачка доны кымытын, тыргыжланен дӓ цӹтӹрен, лул- 

мӹ юквлӓ шӹреэммьш колыштыныт. Тевеуже вокзал доны 
цудыгат. Штурмала когоэм мишӹ ти юквлӓштӹ шум вашт 
кредӓлмӓш чувствыялтеш. Андрий, кидшӹм онгешӹжӹ пӹ- 
зӹрӓлӹн, юк лыктеок шалга.

— Малын нӹнӹ мӓнмӓм тишӓк шуэн коденӹт? Шалгаш 
дӓ вычаш—ку сӹшгӓ, ку вара техеньӹм ужын? Нӹнӹн 
статян мӹнь нималан ярдымы ылам,—орланым дон ойхы 
ярелӓ тӹдӹ келесӓ.

Сагажы шалгышы Ядвига тӹдӹм токыжыла шывшылеш 
дӓ ӓвӓлӓ ладнангдара.

— Мам ӹштӹмлӓ? Мӓлӓннӓ тишӓкен кодаш шуденӹт.
Олеса юкымат ак лык. Кудвичӹштӹ эдем юквлӓ дӓ, Анд-

рийлӓн чучеш, имни хоргым юк шактен колтат. Олеса Пта- 
хам пулшыжы гӹц хватя.

— Андрий, ма тидӹ?
Птахалан уштӹн чучын колта. „А трук тидӹ шляхвлӓ? 

Тӹнӓм цилӓ ямеш“, шумжӹ пӹзӹргӓл кемӹм шижӹн, тӹдӹ 
тумая.
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— Амасам севӓлӹт.
Андрий, пӧкенвлӓ вӹкӹ миэн тӹкнен, амасашкыла ашке- 

деш. Тиштӓкен седӹрӓштӹ тавар киэн.
• Григорий Михайлович! Тидӹ мӹньӹ, Щабель. Пачыма!
■ А Щабель!—Олеса сусун сӹгӹрӓл колта дӓ амаса до- 

кы кыргыж миӓ.
— Ку тидӹ?— Андрий Олесам шагалта.

Тидӹ мӓнмӓнвлӓ... Мӹнь сейчас пачам.—Дӓ тӹ1Дӹ крю- 
кӹмӓт уже колталта.

— Ну вот, мӹнят тольым,—тӓгӱ-ӓнят кужы, ужаш литӹ- 
мӹ келесӓ.

— Мӓнмӓнвлӓ кевӓт уже,—Олеса пелештӓ.
Колына! Мӓ опоздаен колтеннӓ—холмянскийвлӓдон со 

торгейӹшнӓ. Нӹнӹ Могельницкийвлӓ докы ходоквлӓм кол- 
тынештӹ ыльы. Маныт, тӹнь мӓнмӓм ит тӹкӓл—мӓӓт тӹ- 
ньӹм ана тӹкӓл. Нӹнӹм ынгылдарен шалгымна лоштыжы ве- 
ремӓ эртен кеш... Олеса, тыльш чӱктӓлтет гӹнь веле,—дӓ 
Щабель спичкӓм ыдыралеш.

Ик выртеш тӹдӹ Андрийым ужеш.
— Тидӹ кӱ?—ӹьянӹдӹмлӓ тӹдӹ ядеш.

Тидӹ Андрий,—Олеса тамалын-ӓнят шеклӓнен колта.— 
Тидӹм ӓтям тишӓкен кодыш.

Щабель паштек комнатыш изи кӓпӓн тапката хресӓнь пыра.
— Здрасьте хозавлӓ!
Щабель Ядвнган кидшӹм кыча.

Тидӹ Евтихий Сачок, Сосновка гӹц,—хресӓнь докыла 
вуйжым ӹштен, тӹдӹ попалта.

Олеса тыл чӱктӹмӓн лампым стӧл вӹкӹ шӹндӓ дӓ окня- 
влӓм талашен кӓрӓш тӹнгӓлеш.

Мӓ сагана вӹцлӹ эдем нӓрӹ сосновскийвлӓ дӓ кымлы 
нӓрӹ холмянскийвлӓ. Нинӹлӓн сейчас винтовкывлӓм пуаш 
келеш,—Щабель попа.

Ядвига тӹдӹм ӧрдӹшкӹрӓк нӓнгеӓ.
— Раевский тӓнг келесӹш: тӓлӓндӓ патронвлӓм кемӓш- 

ток рекӓ лишӓн шуэн кодат. Тӹнь ь1шке отрядедӹм Мо- 
гельницкийвлӓн усадьбыш нӓнге манын тӹдӹ тӹлӓт келе- 
сӓш шӱдӹш. Тидӹндонжы, халам мӓнмӓнвлӓ хватьымеш- 
кӹштӹ, ик часть легионервлӓ тӹшӓкок кычал кодымы лит. 
А тӓжӹ сек пӹтӓриок фольваркым хватен нӓлӓш цацыда. 
Тӹштӹ немецкий имнивлӓ шалгат...

Щабель Сачок докыла пӹсӹн сӓрнӓл шагалеш.
— Сейчас винтовкывлӓм нӓлӹнӓ дӓ фольваркышкы кенӓ. 

Цилӓ хлопецвлӓлӓн келесӹ, тӹштӹ яжо имнивлӓм мона...
— Тидӹ яжо дела!—Сачок сусу лин колта.—Тама имни- 

влӓэм мӹньӹн акшаклаш тӹнгӓлӹнӹт, мыжыржы мӹлӓм 
как раз...

— Ну, яра, яра! Кешнӓ. Колат, халашты ма кеӓ? Тиштӹ 
льорген шалгаш уке...
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Нӹнӹ кудвичӹш лӓктӹт, тӹштӹжӹ нӹнӹм хресӓньвлӓ 
выченӹт. Птаха пыт решенок Ядвигалан келесӓ:

— Мӹнь нинӹ сага кеем.
— Кыце кеет? А кидетшӹ?—Ядвига шытырланен колта.
— А мӓ ӹшкетнӓ кодына? Яжо защитник! Тӹнӓм мӹнят 

кеем. Мӹнь ӹшкетем тишӓк нимадонат ам код,—Олеса шӹ- 
дешкен колта.

-т- Тӹнӓм мӹлӓмӓт кеӓш келеш,—Ядвига олен келесӓ.
— Вот цилӓн иквӓреш и кенӓ. Мӹньӹн кодмем ак шо, 

мӹлӓм тиштӹ лудӹш,- Олеса упрямлӓнӓ.
— Кышкы вара кеет? Тӹштӹ война вет,—Андрий намыс- 

ланен келесӓ.
— Ну, ма вара! Ядвига Богдановнадон марля оптьшан 

тӹ сумкым нӓлӹнӓдӓ, кӱшушырга, нӹнӹлӓн палшен пуэнӓ.
Мам келесӹмлӓ, Андрий ак пӓлӹ.
— А Григорий Михайлович мӹлӓм мам келесӓ?
— Малын тӹлӓт? Мӹнь ӹшкеок тӹдӹн анзылны отвеча- 

ем! Ядвига Богдановна, кешнӓ.
Раевская пальтомат уже чиӓ.
— Олеса, вургымла кидем гӹц ялштышым шутӓй,—Ан- 

дрий ядеш.
— Кыце шутӓш? Вет кидетшӹ йылатен колтымы.
— Тӹнь мӹлӓм кок парням, теве тидӹвлӓм шутӹ, затво- 

рым тӓрвӓтен кердӓш лижӹ.
— Мӹнь ам шутӹ,—тиштӹ цилӓ пай ганьы лин шӹнзӹн.
Андрий Ядвига докы миӓ.
— Тӹньӹм ядам, шутӓй. А то мӹнь пуэмдон кышкед 

шуэм.
Ядвига икманяр выртеш тӹдӹн вӹкӹ анжа, дӓ шутӓш 

тӹнгӓлеш.
— Мӹнь изиш кодем, теве тишӓк...
Щабель пыра.
— Цилӓ в порядке—патронвлӓ, винтовкывлӓ улы! Сейчас 

тӓрвӓненӓ... Юр цӓрнӓ...
— Мӓӓт тӓ сагада,—Ядвига келесӓ.
Птаха кудвичӹш кыргыж лӓктеш дӓ винтовкым намал 

пырта. Пинжӓк кӹшӓквлӓжӹ циц патроквлӓм шӹшкӹн шӹн- 
дӹмӹ.

— А мӹлӓмжӹ тӹшь кандышыц?—Олеса ядеш.
Нинӹ пӹтӓри эче ти веремӓ лошты сӹнзӓштӹдон вӓш 

лит.
— Тӹлӓнет?—Андрийӓт тӹдӹм сӓрӓл ядеш дӓ йӹрӓлтен 

колта.
Тӹдӹ винтовкыжым йӹлерӓк тӹдӹлӓн кычыкта дӓ тӹдӹн 

жакетка кӹшӓнвлӓшкӹжӹ патронвлӓм талашен шӹшкӓш 
тӹнгӓлеш.

— Сейчас мӹнь тымдалтем тӹньӹм, кыцелӓ ряйӓш келеш. 
Тевети штукым кычет—раз! Вара ӹшкедокетлӓ. Ужат, патрон
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лӓктӹн вазы. Раз—дулышкы керӹл шьшдет... Эчеӓттишкӹ! 
Ӹнде курокым шывшылат—дӓ свет вӹлнӹ ик гад укеӓт уже... 
Прикладым пулшет тервен цаткыдын тӹкӹлӹ. Нӓл, мӹнь 
ӹшлӓнем сейчас, весӹм кандем.

Кеӓш тӹнгӓлмӹкӹ Андрий трук ӓшӹндӓрен колта.
— А Василек? Кыш ӹрвезӹм цикӹмлӓ?—Тидӹ кухняшкы 

кыргыжеш.—Васька, кӹньӹл йӹлерӓк! Шижӹмӓ йа, ом-юа! 
Мӓ кенӓ. Колат? Кенӓ! Тӹнь амаса кӹлӹм пиштӹ дӓ лад- 
нанок амалы. Мӓ скоры толына...

Ом пышан Василек нимат ак ынгылы. Андрий тӹдӹм ама- 
са докат уже шӹкӓ.

— Крюклен шӹндӹ дӓ амалаш вац.
Василек ом пышдон сӹнзӓжӹм пытька дӓ ӹшке турешӹ- 

жӹ тамам мыгымактылеш, дӓ остаткаэшӹжӹ ынгыла: ама- 
са кӹлӹм пиштӹмлӓ дӓ амалаш кемӹлӓ. Тӹдь! тенгеок 
и ӹштӓ.

Щабель фольваркым икӓнӓ лутеок нӓлеш. Нӹнӹн тӹш 
толмышты вуйышкы вилшӹ лым ганьок ылын. Ку оружим 
намал кердеш, усадьбыштышвлӓм цилӓштӹм Эдвард кӹ- 
ньӹлтен дӓ халашкы тӓрвӓнен... Палацеш граф Потоцкий веле 
конвойжыдон кодын. Усадьба йӹр шактен колтышы лулмӹ 
юквлӓм колын, Эдвард отрядшӹм мӹнгеш сӓрӓлеш.

,Ма техень?—тӹдӹ тумая.—Халашты бой? Чорт пӓлӓ, ку 
кудон воюя. Неужели немецвлӓ тӓрвӓненӹт? Ну, а фоль- 
варкыштыжы ку? Тӹдӹ усадьбым йӹрвӓш ӓрен нӓлӓш шудӓ.

Капка доны тӹдӹм Потоцкий вӓш лиэш. Тӹдӹ мыкте 
вӹлнӹ ылын.

— Тӹнь статянет, ма тидӹ, граф?
— Ам пӓлӹ. Халадон связь уке.
Фольварк дорц шоэн лулмӹ юквлӓ шактат. Могельницкий 

йыдым тӹшкӹ кеӓш ак решӹ. Тӹдӹ ирок якте усадьба гӹц 
карангдеок вычаш решӓ.

Фольваркыштыжы тӹ нужвец тама яжоок агыл кеен. 
Фольваркым хватьымык, холмянскийвлӓ дӓ сосновскийвлӓ 
имнивлӓм тӹшӓкок пайылаш тӹнгӓлӹнӹт, дӓ тидӹ гишӓн 
кого спор тӓрвӓнен.

— Пӹтӓри дворыш мӓ пыреннӓ, имнивлӓ манмӓн ылыт!— 
кужы кӓпӓн холмянец сасла, ӹшкежӹ немецкий имни вӹкӹ 
кузен шӹнзӹн носиеенӓт уже дӓ эче кымытым лапшем 
мычкы виден.

Тӹдӹн докы Сачок кыргыж миӓ.
— Пу, манам тӹлӓт! Иктӹм получайметлӓн таум келесӹ. 

А тӹнь цилӓ ыдырал нӓлнет. Мӹньӹн теве имнивлӓэм ак- 
шаквлӓ шалгат, а тӹнь цилӓ хватайнет...

Имнивлӓ гишӓн спор фольварк кымдыкеш тӓрвӓнӓ. Йӓл
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сага цепӹштӹ ылшы дӓ именье докыла лӱлшӹ Щабель пи- 
чӓл юквлӓ шоээммӹ дорцын ынгыла, часть хресӓньвлӓ та- 
гышкы кыргыжыныт. Тӹдӹ капка докы кыргыж миӓ.

— Эй, мужиквлӓ! Ма вара тӓ?
Но тӹдӹм иктӓт ак колышт. Кышты-тиштӹжӹ икӓнӓ ик- 

тӹштӹм прикладдонат уже пукалат. Кужы холмянец ци- 
лӓм йышкырен:

— Нӓлдӓ имнивлӓм да токына колталтенӓ! Пусть нӹнӹ 
молжым ӹшкеок ӹштӓт... Малын вара мӓлӓннӓ канительӹш- 
кӹ пырымла? Айда токына, хлопецвлӓ! А ку тидьш цӓрӓ 
гӹнь, винтовка гӹц лӱлдӓ!

Щабель лӱдӹшӹм поздан ынгылен.
—  Кышкы тӓ кедӓ, хлопецвлӓ? Ма вара тидӹ—выжаледӓ, 

значит?—тӹдӹ сасла.
— Каранг корны гӹц!—кужы холмянец тӹдӹм сӹгӹрӓл 

колта.
— Пускай сосновскийвлӓ имним пуат, тӹнӓм кодына. 

Мӓнмӓнжӹм Могельницкий цилӓ поген нӓлӹн, вӓрешӹштӹ 
нинӹ хот лиштӹ...

— Мам тӹштӹ тидӹндон льорген шалгаш? Айда, хлопец- 
влӓ, токына! А то эче тиштӹ ӓрен нӓлӹт, дӓ вуйдеок ко- 
дат...

Щабельым ӧрдӹжӹш каранден колтат.
Птаха чуть веле Олесам имни ял лӹвец нереген нӓлӹн 

поспейӓ. Холмянецвлӓ, имнивлӓм лывшен, икӓнӓ иктӹштӹ 
вӹкӹ шыралт-шыралт дӓ свет вӹлнӹшӹ сек худа шаявлӓ- 
дон шудал-шудал, нинӹн сагаок кыдал эртӓт. Дӓ ик мину- 
тышты юкыштат нӹнӹн ямеш.

Лӱлмӹ пӹтӓриш юквлӓэшок не.мецвлӓ тӓрвӓнӹлӓш тӹн- 
гӓлӹт. Эшелон мычкы фельдфебельвлӓ кыргыжталыт. Ко- 
мандым пумы мытык шамаквлӓ шактат. Лӱлмӓш айыртемӹ- 
нок когон тӓрвӓнен кемӹкӹ дӓ вокзал докыла лишемӓш 
тӹнгӓлмӹкӹ—штабной классный вагон доны горнист тре- 
вога сигналым пуа.

— Господин полковник, тӹньӹм тамахань военный ужне- 
жӹ, ӹшкӹмжӹм польский офицереш лӹмдӓ.

— Щӱдӹдӓ,—полковник Пфлаумер келесӓ.
— Честь имею представиться... капитан Врона.
— Ти лӱлмӓшӹм кыце ынгылымла? —полковник угрозы- 

дон ядеш.
— Дела тиштӓкен, господин полковвик. Халашты боль- 

шевистский восстани тӓрвӓнен кен. Нӹнӹн делашкышты 
касаяш ӹнжӹ ли манын мӓлӓннӓ ультиматум предъявляй- 
мӹ ыльы. Нӹнӹ тӓмдӓн эшелондам разоружайнештӹ дӓ 
офицервлӓжӹм лӱл оптынештӹ. Мӓ йыд вашт кредӓлӹннӓ,
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но ӹндежӹ тӓ гӹцтӓ палшыкым ядаш вынужден ылына... 
Ти бунтым лоэштӓрӓш манын, мӓ цилӓ ӹштеннӓ. Но мӓн- 
мӓн силана пӹтен, дӓ мӓ халам кодышашлык ылына.

Вокзал доны лулмӹ юкшы тидӹн шамакшым вуйта йори- 
ок подтверждая. Полковник йӹр стальной шлем вуян не- 
мецкий офицервлӓ шалгат.

Немецкий салтаквлӓн цепьвлӓ товарный станци тӹр мыч- 
кы виӓлт вазыт, вес цуца салтак платформышты броне- 
автомобиль дон оруди доны пӧртӹлӹт.

— Так-с,—пӱжӹ вашт Пфлаумер попалта дӓ кодшы си- 
гарыжым шӹвӓл колта.—Нӹнӹ мӓнмӓм разоружайнештӹ? 
Ну тидӹжӹм мӓ эче анжалына...

— Конечны, господин полковник, тӓ тишкӹ ярледӓ гӹнь, 
ти ляврӓ гӹц кишӓжӓт ак код.

Врона офицервлӓ лошты Шмульткем ужеш.
Лейтенант тамам-ӓнят полковниклӓн олен попа.
— Ит йӓтлӹ веле мӹньӹм, фамилиэт кыце маньыц?..
— Капитан Врона,—Шмультке келесӓ.
— Ага! Мӓ обязательны ярленӓ. Нӓл, ӹшкӹмедӹн сал- 

таквлӓэдӹы тӹве тӹшкӹ!—тӹдӹ кидшӹм шалахайышкыла 
шалалта.—Мӓ сейчас операцим тӹнгӓлӹнӓ. Орудим снима- 
яш! Бронеавтомобильӹм рокыш валташ! Господин предсе- 
датель полкового совета, салтаквлӓлӓн бойын причиныжым 
ынгылдарен пу.

Сотеммӓшеш халам рабочийвлӓ нӓлӹнӹт... Могельницки- 
йӹм кычалал, Шабель фольваркеш цаткыдын шьшзьш.

Дӓ кынам теве полный сьшгӹмӓшок лишемеш, вокзалы- 
шты силан залп юквлӓ шактен колтат. Тӹшецӹн халашкы 
тылым дӓ вурсым пӹрхӓт. Икӓнӓшток луцкы нӓрӹ пулемет 
опташ тӹшгӓлӹт.

Немецвлӓ халашкы тӓрвӓнӓт.
Каждый оголеш тьшӹлӓлт, цӓш кыт мычкы Раевский кре- 

дӓлеш. Но ӧлицӓвлӓ мычкы цӓрен кердтӹмӹ бронеавтомо- 
биль кыдалыштешдӓ пулеметвлӓжӹм кудвичӹвлӓшкӹ, пере- 
улоквлӓшкӹ виктӓрӓ.

— Эх, бомбывлӓ уке!—Чобот шь1дешкӓ.
Ӧлицӓ паштек ӧлицӓм коден, восстӓним тӓрвӓтӹшЁЛвлӓ 

цӓкнен миӓт. А жаралгы-луды немецкий цепьвлӓжӹ'[ седок 
икладын пырен миӓт. Халашкы лелӹ снарядвлӓм пӹрхен, 
тенгеок икладын нӹл оруди станциштӹ рӱнгӓт.

— Ма вара, Зигмунд, значит—проиграеннӓ?—Раевский 
сага чӹнь ашкедмӓштӹжӹ Ковалло попалта.

— Мане, тидӹ гӹщ мӹшь сек большы лудӹнӓм. Тиштӹ 
цровокациде дела лите... Метельский тенгечӹ полковой со- 
ветдон попалтынежӹ ылын, но председатель, выжалалтшы 
йӓнгешӹжӹ, тӹдӹм арестуяш крозен. Ь1нде эдемвлӓм пе-
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регӓш келеш. Сосновкыш цӓкнӓш тӹнгӓлӹнӓ. Ирок якте 
хоть ма дӓ хала гӹц лӓктӹн шоаш келеш, а то тишӓк 
ӓрен нӓлӹт...

Хала сотеммӹ анзыл шӹкш лоэш мӱдӓлтӹн. Рабочий- 
влӓн остатка цепьвлӓжӹ пригород гӹц лӓктӹт.

Щабель колышталеш.
— А вет мӓнмӓнвлӓ хала гйц кеӓт... Колат, лӱлмӹ юк- 

влӓ уже хала тӱнӹ шактат? Виднӹ, немецвлӓ шиэдӓлмӓш- 
кӹ пижӹнӹт. Ма вара, тенге гӹнь мӓлӓннӓӓт сотеммӹ як- 
те карангаш келеш... Холмянскийвлӓ тиштӹ ылыт ылгецӹ, ус- 
адьбым пӹзӹрӓлӓш линежӹ, а кӹзӹт мам ӹштет. Передайы, 
карангышты!—Сачоклан тӹдӹ келесӓ.

— Фольваркы.м йылатымла?—ть1ДЬ1жӹ1 ядеш.
— Ак кел. Соикток вет мӓнмӓнок лиэш,—Щабель цӓрӓ.— 

Пускай мыкте вӹкӹ! шӹнзӹхт.
— Ӹдрӓмӓшвлӓжӹм кышкы?—Сачок недовольнан ядеш.
— Нӹнӹмӓт имнивлӓ вӹкӹ шӹнденӓ.
— Тяшть! мьшь ма-шонлан ик подводым йӓмдӹленӓм, 

иктӹм шӹндӓш лиэш!
Щабель Олесалан ймни вӹкь! шӹнзӓш палшалта.
— Ат кенвац?—лавшемӹм виктӓлтӹмжь! годым тӹдӹ 

ядеш.
— Агым, тонына, солашты мӹнь кыдӓлыштынам.
— Ну, пичӓлетшӹм пулш гач сӓкӓлтӹ. Эх, тӹнь гӹцет 

геройский вояка линежӹ!—Щабель шутям Ӹ1штӓ, но тӹшӓ- 
кок серьезный лин колта.

Птаха Олесадон сага-сагаок кыдалеш. Тӹдьшӓн ӹдӹр со 
кенвацмыла чучеш...

Пел цӓшӹштӹ нӹнӹ хала гӹц кешьшлӓдон ярлат.

Палшыкым пумы гишӓн половкник Пфлаумерлан личны 
таум Ь1штӓш Эдвард Могельницкий вокзалыш кыдал миӓ.

— Махань пурым тӓлӓндӓ мӹнь ьгштен кердӓм? Келесӹ 
веле, дӓ цилӓ кӹзӹток ьшттӹмь! лиэш.

Полковник Пфлаумер палшык гӹщ отказа.
— Тау. Ма келеш, мӓнмӓн цилӓ улы. Но мӓ паштекнӓ 

франкфуртский пехотный полк толеш. Господин Щмультке 
попа, тьшьӹн шӱмбелет тӹ полкышты служа. Манярымӹнь 
пӓлем, нӹнӹн качкышышты дӓ шокшы выргемӹштӹ уке. 
Уштӹвлӓ тӹшгӓлӓлтӹт. Вот, нӹньтлӓн палшалтедӓ гӹнь, яжо 
линежӹ.

— Конечны, конечны! —Эдвард тӹщӹм ь^няндӓрӓ.—Господин 
полковник ӹшкӹмжӹн доблестный салтаквлӓжӹм, ӓнят, наг- 
раждаяш разрешая? Мӹнь ььшӹлӓн шӱдь! маркын пуэн 
минем...

— Тидӹ1м лиэш. Мьшь ти пуры шамакет гишӓн полко- 
вой советлӓн келесем. Кстати, мӓ тиштӹ франкфуртовец-
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влӓ толмым вычалаш сӧренӓ дӓ пекарня гӹц сыкырым по- 
лучаймашты мӓлӓьнӓ ӓптӹртӹмӓш ӹнжӹ ли манын ядына.

Могелььицкий кидшӹм козырьокшы докы кычалеш.
— Тӓлӓндӓ сыкырым вокзалышкок кандаш мӹнь прика- 

зым пуэм. Б1нде, мӓнмӓн дамывлӓнӓ дӓ цилӓ семнянӓ шу- 
дӹмӹдон, тӓ льшештӓ мӓнмӓн родовой именьештӹнӓ йори 
ӹштӹмӹ вечерышкы тӹньӹм дӓ господин офицервлӓм при- 
глашаяш разрешайы. Тӓлӓндӓ экипажвлӓ колтымы лит.

— Тау! Мӹнь офицервлӓлӓн келесем. Цилӓ тыр лиэш 
гӹнь, мӓ миэьӓ.

Могельиицкий ӹшке штабшыдон кыдалеш.
— Талашаш келеш, а то варанӹнӹммӓ сӹнген ана кердт 

лиэш,—халашкы мӹнгеш толмыкышты, Могельницкий Вро- 
налан келесӓ.—Кок курьерым Замойский докы колты. Пус- 
кай тӹдӹ ӹшке отрядшӹм Павлодзи дорцын карангда дӓ 
тишкӹ толеш. Пускай мӹньӹн лӹмемдон келесӓт: немец- 
влӓм сӹнген шумыкы, мӹнь тӹдӹлӓн павлодзинецвлӓм шин 
шуаш палшем. А тӹнь, ма келеш, вокзалышты цилӓ йӓмдӹ- 
лӹ. Мӓнмӓн планьа сӹмӹрлӓ гӹнь, халам коден, немецвлӓ- 
лӓн корным пачаш вӓрештеш... Холмянскийвлӓ каймыкыш- 
ты, сӹнзӓдӓ гӹц идӓ колты. Пыт кычыда!

Тумайымжы статян, Потоцкий тӹ кечӹн лӓктӹн кете. 
Халаштыш восстани тӹдӹм кычалалын. Положеним восста- 
навливаймыкы, немецвлӓм разоружаймы гишӓн Потоцкий 
предлагаймы план Эдвардын кабинетӹштӹ обсуждаен лӓк- 
мӹ лин. Тыргыжланен колтышы Потоцкий ӹшке планжым 
ниш пыт защищаенӓт, трусещ лӓкмӓш гӹц лудӹн, Эдвард 
тӹдӹн ваштареш попен кердте.

— Тӹ1,ь манат—риск, но кышты вара тӹдӹ уке? Мӹнь 
ӹшке тӓлӓндӓ палшаш тӹнгӓлӓм дӓ ӹнянем, немецвлӓм 
соикток мӓ разоружаенӓ,^—Потоцкий самоуверенны попен.

Нӹнӹн попымышты лошты отец Иероним доложа, что 
холмяьскийвлӓ дорц делегаци толын. Эдвард нӹнӹм арес- 
туяш шудӓ.

— Мӹнь нӹнььм сӓкӓлтем! Нӹнӹ Холмянкышты мӹньӹн 
фольваркем шин шӓлӓтенӹт дӓ тишть! мӹшь нӓлмем имни- 
влам виден кенӹт!—тӹдь! сӹгӹрӓл колта.

Но тишкӹ трукок Потоцкий ярлен кеӓ.
— Сӓкӓлтӓш нӹнӹм хоть-кынамат лиэш. А мӓнмӓн дела- 

штына ьӹшь1м используяш акли?
Эдвард тӹдӹн вӹкӹ цудеен анжал колта.
— Тӹьь тенге шанет? Но тидӹжӹ вет сброд!
— Ничего, ничего! Пускай отец Иероним нӹнӹдон хы- 

тыралеш. Келесь! нӹнь1лӓн, немецвлӓм разоружаяш вӹцлӹ 
эдемӹм вокзал докы вадешеш нӹнӹ колтат гӹнь, тӹнӓм 
добычын частьшым, оксам дӓ графын прощеньем получа- 
ят,—отец Иероьим докыла сӓрнӓлӹн, Потоцкий приказы- 
выя.—Кыце тидӹм ӹштӹмлӓ, тӹнь ӹшкеок пӓлет...
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Отец Иероним кеӓ, но шукат ак ли, мӹнгеш толеш.
— Вельможный пан ӹшкеок тидӹм келесӹжӹ манын 

нӹнӹ ядыт.
Эдвард Потоцкий вӹкӹ анжалеш.
— Ничего, ке. Тидӹ вет нигышакенӓт ак обязуйы. 
Эдвард кӹньӹлеш.

Вадеш, Могельницкийвлӓн усадьбыш цилӓн ганьок немец- 
кий офицервлӓ пӧгнымыкы, Эдвард дон Потрцкий, йӹрвӓш 
конвойдон ӓрен шӹндӹмӹвлӓ, вокзалыш кыдалыт.

Вечер лӹмеш талашен поген шӹндӹмӹ панвлӓ кыце ли- 
эш тӹнге хынавлӓм занимаят. Веселӓэм кешӹ Юзеф ӓрӓ- 
кӓм ак ьщӓлӓйӹ.

Немецвлӓ изин-Олен ӹрӓш тӹнгӓлӹт.
Шмультке дон Зонненбург Стефания йӹр вӹдӹлӓлтӹт. 

А йой полькыжы нӹнӹн вӹкӹ аздарымла анжа, ваштылеш. 
Дӓ ма кӹзӹт вокзалышты кеӓ, иктӹн вуйышкат ак пыры.

Кужы ялан немецкий салтак ик вагон гӹц весӹш кыр- 
гыжталеш дӓ пачын шумы амасавлӓшкӹ сасла;

— Шудӹ маркы гӹц йӹлерӓк получайда! А то эче ак 
ситӹ лин колта, тӹнӓм вара неренок кодыда. Оксам вок- 
залын первый классышты шӓлӓтенӹт.

Вагонвлӓ охырем кеӓт. Салтаквлӓ первый дон второй 
классын залвлӓм шангок темен шӹндӓт. Фельдфебель фами- 
ливлӓм сӹгӹрӓл миӓ, а управа гӹц ылшы кым служащий 
каждыйлан шӱдӹ маркан пумага оксам кычыктен миӓт. 
Стӧл доны^—шӹкедь1лмӓш, саслымаш, спорымаш. Тӓгӱ-ӓнят 
кок гӓнӓ получаен, тӹдӹм цакленӹт.

Тӹ веремӓ лоштыжы Дзӧбек, кыдын вӹлец кым гӓнӓ 
тӹдӹ момоцашты мышкын гӹ1нят, со эче когон ӱпшен, та- 
маняр жандармдон Воробейком паровоз докы нӓнген.

— Шӹц дӓ эшелон докы нӓнге. Миэн шомыкет, тӧрок 
полный ходым пу, эшелон ик выртышты станци шайык 
лыктын шагалтымы лижӹ. Ик нӹ1Л уштыш ӧрдӹжӹш нӓн- 
гемӹкет, шагал. Анжы тынь, а то...—дӓ тӹдӹ машинистӹн 
помощниклӓн револьвержӹм анжыкта.

— Но вет нӹнӹжӹ пуштыт мӹньӹм!
— Нимат тӹлӓт ак ли, сӹц дӓ кыдал. А попаш тӹнгӓлӓт 

гӹнь, тишӓкок тӹлӓт конец лиэш.
Воробейко, станциэш кодмыжы гишӓн ӹшкӹмжӹм выр- 

сен-вырсен, паровозыш куза.

Станциштӹ уратымла саслымы юквлӓ шактат. Стрелкы- 
влӓштӹ цонгырталтыл, кемӹ семӹнь хӧдым приваен миэн, 
эшелон вокзал дорц чӹнь эртен кеӓ дӓ депо шайылан 
ямеш.
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Салтаквлӓ логӹц кыды-тидӹжӹ поктен шоаш цацен ан- 
жат, но ужыт—поктен шоаш уке, дӓ покташ прахат.

Шукыжок салтаквлӓ оружидеок ылыныт. Унтер-офицер- 
влӓн веле сагашты револьверӹштӹ ылын дӓ кыдыжын—-тесак.

— Измена! Мӓнмӓм выжаленӹт!—цилӓ вецӹн шӹдӓн юк- 
влӓ шактат.

Когон шӹдешкен шӹцшӹ салтаквлӓ совсемок виноват- 
дымы управский служащийвлӓм шин кӹшкӓт, окса стӧлӹ- 
.мӓт сӓрӓл шуат.

Вокзалеш кодшы офицервлӓ логӹц ошалгы лицӓн, сӹн- 
зӓлыкан ик лейтенант порядокым ӹштӓш путаен анжа.

— Ку оружидон, мӹнь докем!
Но уже позда. Вокзалым Могельницкийын отрядшӹ дӓ 

Потоцкийӹн эдемвлӓжӹ ӓрен нӓлӹнӹт. Северӹшкӹлӓжӹ 
холмянскийвлӓ корным ӓрен шӹнденӹт.

Нинӹжӹдон Зарембылан подчиняялтшы кужы хресӓнько- 
мандываен. Заремба ӹшкежӓткоклы легионердон холмянец- 
влӓ сага ылын.

Икманяр залп паштек немецкий салтаквлӓ здани гӹц 
иктӹн-иктӹн лӓктӹт.

Цӓшӓк пелӓкӹштӹ, кым вец ӓрен нӓлмӹ немецвлӓм, шинель- 
теок (нӹнӹм кыдаш нӓлӹнӹт), а кыдыжым эче цӓрӓ ялаок 
станци шайык поктыл лыктыт.

— Колышта!—Заремба сӹгӹрӓл колта.—Ик минутешӓт 
шагалаш уке, анзыкыла кеӓш тӓлӓндӓ шӱдӹмӹ. Фатерланд- 
да якте, ничего, ялынок шода!

Тидӹн ваштареш ик юкымат ак лыкеп.
Таманяр шӱдӹ эдем вуйыштым сылыкын сӓкӓлтенӹтӓт, 

нӹнӹм алталышы эдемвлӓ вӹкӹ кого шӹдӹм таен, лявӹ- 
рӓ мычкы ашкедӹт...

— Ну, мам мӹнь тӹлӓт попышым?—тыргыж имнижӹ вӹл- 
нӹ шӹнзӹмӓштӹ Потоцкий ӹвӹртен попа.—Б1ндеофицер- 
влӓ докы кыдалына. Нӹнӹдонжы мӓ изиш пурырак линӓ. 
Все-таки ӓштӓш келеш, тагачы нӹнӹ ӹшкӹмӹштӹм прилич- 
ны виденӹт. Мӹнь князь Замойскийлӓн сирен колтем, тӹ- 
дӹ нинӹм тырынок колтыжы.

— Ну да, конечны,—Эдвард согласая.

Эшелон пуста полустанок сага эртен кеӓ дӓ ик пел цӓ- 
шӹштӹ пашкуды станцишкӹ миэн шагалеш. Воробейко 
ларовозым шагалта дӓ ташкалтыш гӹц тӹргештӓ.

Эшелон докы цилӓ вецӹн вооруженный эдемвлӓ кыргыжыт.
— Эй, холопецвлӓ; тидӹ ма техень? Кышецӹн состав? 

Анжы, тӹве кок немец! А тӹштӹ эче иктӹ...
Воробейком ӓрен нӓлӹт. Кымда пандашан, пулеметный 

лентӓвлӓм вочык-мелӹк сӓкен шӹнден, кӹдӓлӹштӹжӹ на- 
ган дон бомба кечӓт, тапката эдем ядеш:

— Кӱ техень ылат? Отвечӓйӹ! Мӹнь—атаман Березня.
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— Значит, повстанецвлӓ?—Воробейко сусу лин колта.—А 
мӹньӹ панвлӓн кидӹш попазыделам вӓл манын шанем! Ан- 
жет гӹнь, ӹшкӹмӹнвл4^ докок...—Тӹдӹ сусун йӹрӓлтя.— 
Мӹньтӓлӓндӓ, тӓнгвлӓ, броневикӹм дӓ нӹл орудим шывштен 
канденӓм. Панвлӓм шиӓш ӹвде улы... Мӓнмӓнделана ӹш ли. 
Мӓ, значит, тӓрвӓнӹшнӓ, ӹшкӹмнӓнвлӓм тюрьма гӹц лык- 
на, легионервлӓм вактын ш уш на-дӓ нӓ теве—ти делашкы 
немецвлӓ ярлен кевӹ! Полк хӓлӓ! Конечны, мӓнмӓм шин 
шуэвӹ. Мӓнмӓнвлӓ Сосновкыш карангевӹ, немецвлӓжӹн 
ляхвлӓдон канитель тӓрвӓнӹш. Ляхвлӓ мӹньӹм нашмы гӹц 
хватезӹ—мӹлӓм немецкий эшелсным станци гӹц лыктык- 
тат. Ну, мӹньжӹ тишкевен якте шывштен и тольым. Теве 
тидӹ кыце лиӓлтӹн, тӓнгвлӓ!

Ӓрен шагалшы эдемвлӓ Воробейком юк лыктеок колыш- 
тыт.

•— А тӹнь, случайны, большевиквлӓ логӹц ат ыл?—Ӹш- 
кӹмжӹм Березняэш лӹмдӹшӹ кымда пандашан эдем ядеш.

— Фактическижӹ партейный коммунист ылам,—Воробей- 
ко когоэшнен келесӓ.

— А-а-а, коммунист!—Дӓ панташан эдем худа шаядон 
шудал колта.—Мӓжӹ вет тӓ братядам кӹч лӹвӓкӹ пӹзӹ- 
ренӓ. Нӓлдӓ тидӹм, хлопецвлӓ!

Воробейко нимат ынгылыдымла йӹрвӓш анжылтеш.
— Тӓжӹ маханьвлӓ ылыда?
— Мӓ—петлюровецвлӓ. Техеньвлӓм колтелат, а? Жидов- 

ский прихвостень!—пандашан эдем пӱвлӓжӹм лудӹшлӓ 
кайзыкта.

— Тенге гӹнь, тӓ—контрвлӓ?—вален кешӹ юкдон Воро- 
бейко попалта.

— Кыце мыштет, тӹшге ынгылы. Переезд шайык тидӹм 
нӓнгеӓш дӓ йымышты докы колташ,—панд,ашан эдем кид- 
шӹдон шалалта.

Таманяр эдем Воробейком хватят дӓ ӧрдӹшкӹлӓ нӓнгеӓт.
Эшелонышты уже кравашат тӹнгӓлӹнӹт.
— Тишӓкен что ли лӱэн шуэнӓ? Кышкы эче тидӹм нӓн- 

гемӹлӓ?—ик петлюровец келесӓ.
Воробейко йӹрвӓш ойхын анжалеш.
Переезд шайылны ныр тӹнгӓлӓлтӹн.
Уштӹ, мардежӓн. Вот сейчас тидӹм пуштын шуат, дӓ 

иктӓт тидӹ гишӓн акат пӓлӹ лиэш. Ти шанымашеш Воро- 
бейко лӱдӹн колта. Дӓ цилӓ тидӹ тенге простан ..

— Тӹнь православный ьтлат? Тенге гӹнь хрестӓлок, а то 
сейчас лӱэн шуэнӓ,—петлюровецвлӓ логӹц иктӹ ладнан 
келесӓ.

— Ма гишӓн?—прамой шаналтыдеок Воробейко ядеш.
— Расходыш колташ атаман келесен гӹнь, значит заслу- 

живаенӓт...
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— Мам мӹнь тӓлӓндӓ техеньӹм ӹштенӓм? Товраан эше- 
лоным канденӓм. Рабочий эдемӹм нима деладеок пушташ 
тӓлӓндӓ совестны агыл ма?

— Вет тӹньжӹ коммунист ылат?
Воробейко тупышкыжы лӱэн колтат маиын лудеш дӓ^^то 

иктӹ докы, то весӹ докы сӓрнӓлеш.
— Вет мӓ, рабочийвлӓ, цилӓн большевиквлӓ ылына! Ма 

вара тиштӹ техеньӹжӹ? Мӹньӹн ӓтям курымжы мычкы 
батракышты каштын. Ма гишӓн пушташыжы?

Ик петлюровец тумаялын келесӓ;
— Ӓнят, мӓ тидӹм лачокок колтенӓ? Малан тидӹ мӓлӓн- 

нӓ келеш?
Весӹ шеклӓнӓлӹн попалта:
— Чорт с ним—пускай кеӓ!
Кымшыжы, кыды винтовкыжымат кедӓрен ылын, пичӓл- 

жӹм мӹнгешок пулш вӹкӹжӹ пиштӓ.
■— Кыргыж, дӓ смотри, атаманын сӹнзӓэшӹжӹ ит кайзы. 

А  коммуныжы гӹц лӓк, ороды!
— А тӓ мӹньӹн тупышкем ада колталты? — тӧрокок 

Воробейко ядеш.—Тенге гӹнь, лучы кӹзӹток шумӹшкем 
луэн шелдӓ, ясыланаш ьшжӹ ли. Соикток-—ик конец...

— Кыргыж, кыргыж!
Пӹтӓришӹ лу ашкылым кемӓштӹ Ворбоейко шайыкыла 

анжылтеш. Варажы нырышкыла кьфгыжаш тӹнгӓлеш.

Ирокеш кӹлмӹктен шӹндӓ. Купвлӓ дӓ вӹд лаксаквлӓ 
кӹлмен шӹнзӹнӹт. Сосновкышты, Цибулян пӧртеш штаб 
погынен. Решӓт: ревкомын членвлӓ пӓшӓ видӓш халашкы 
мӹнгеш кеӓт. Рабочийвлӓ, кыдывлӓ ӹшкӹмӹштӹм пӓл- 
дӹртӹдеок кодаш ӹнянен кердӹт, тоже халашкы кеӓт. Ик 
частьшы Цибулян отрядеш кодеш. Молывлӓжӹ Павлодзӹш 
кеӓт. Заседани пӹтӹмӓшеш Холмянка гӹц лудӹшлӓ увер- 
дон ик эдем кыдал толеш: Могельницкий луаткок эдемӹм 
холмянскийвлӓм управа ваштареш сӓкӓлтӓш приказым пу- 
эн. Молывлӓжӹлӓн вӹцлӹ шомнол рядӹ пуэнӹт дӓ, имни- 
влӓштӹм отимаен, токышты колтенӹт.

Патлай, Щабель, Чобот дӓ икманяр рабочий, аравашкы 
пулеметвлӓм шӹнден, Павлодзӹш кеӓт. Степовый, халаш- 
кы мӹнгеш ӹнежӹ кеӓт, нинӹн сага кыдалеш.

Фольваркышты отимаймы кудлу имни гӹц лу имним ве- 
ле Щабель сосновскийвлӓ гӹц кӹчен нӓлӹн кердӹн.

Хала гӹц шывштен лыкмы винтовкывлӓм дӓ патронвлӓм
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арававлӓшкӹ оптат дӓ сола гӹц лӓктӹы кеӓт, Щабелят лу 
мыктешкӹдон корныш тӓрвӓнӓ.

— Тӓ, ӹдӹрвлӓ, мӓ верцнӓ идӓ мӓгрӹ! Скоры толына 
дӓ пурын, счастливы ӹлӓш тӹнгӓлӹнӓ,—Сосновкеш кодшы 
Олесадон дӓ Саррадон прощаймыжы годым, тӹдӹ шутям 
ӹштӓ.

Иктӹ паштек весӹ халашкы Ковалло, Метельский, Ядви- 
га дӓ Раевский толыт.

Водокачка крылецӹштӹ тамахань пӓлдӹмӹ ӹдрӓмӓш 
самовар сага хлопочаен шалгымым ужмыкы, Ковалло по- 
радканок цӱдеен колта.

,Тидӹ эче ма техеньӹ?“ тӹдӹ шаналта.
Тидӹм ужын, ӹдрӓмӓш йӹрӓлтӓ.
— Ужамат, хоза толын? А то йӓлӹн томашты хозяйни- 

чыяш яжо агыл. Мӹнь—Андрийын ӓвӓжӹ, Мария Птаха 
ылам.

— Пуры кечӹ! Теве кыце икӓнӓ иктӹнӓдон знакомый 
лиӓш вӓрештӹ,—Ковалло тӹдӹн кидшӹм пурын кормештӓ.

Андрийын ӓвӓжӹ кужы, силан, дӓ, Коваллом мажы цуде- 
йӹктӓ, ӹрвезӹ ылын.

Шайыц толшы Раевский, кудвичӹш пырымыкыжы, нӹ- 
нӹм когыньыштым оживленны попен шалгымашеш заста- 
ня.

— Ну, вот, мӹнь нӹнӹлӓн и попем: „А чорт пӓлӓ, кышты 
тӹдӹ каштеш! Мӹнь тӹдӹлӓн нянькӓ ам ыл! Тау йымы- 
лан, луатшӹм иӓш ылеш! Мӹнь тӹдӹн верц отвечаяш ам 
шагал. Хватедӓ гӹнь, каваштыжым хоть тӹдӹн вӹлец кыш- 
кедтӓ!" А ӹшкӹмемжӹн шумем йыла. Толькы, шанем, 
нӹнӹ тӹдӹм кычен ак кердтеп, мӹньӹн Андрием вет те- ,̂ 
хень агыл, чтобы нӹнӹн кидӹш попазаш. Ох, ойхыжат мӹ- 
лӓм эргӹвлӓ верц! Ма иктӹжӹ, ма весӹжӹ... Изижӹм хоть 
шин шӹндӓш лиэш, а тӹдӹжӹм мам ӹштет, кынам мӹнь 
гӹцемӓт кого кӓпӓн?

Раевскийым ужын, тӹдӹ тырла.

Ӓрня эртӓ. Тел трукок толын колта. Ядвига ӓкӓжӹ доны 
ӹлӓ. Марцелина польский кооперативышты продавшицӹш- 
тӹ служен. Йымыдылшы, йӓл вӹкӹ лӓктӹмӹ, тӹдӹ шыжар- 
жыдон лишӹл ылте. Молы шонгы ӹдӹрвлӓн ганьок, тӹ- 
дӹн ӹшкӹмжӹн кайышвлӓжӹ ылыныт, тӹдӹ комнатышты- 
жы шӹм котим урден. Каждыйлан нӹнӹлӓн тӹдӹ потикӓлӓ 
лӹмвлӓм пуэн дӓ цилӓ свободный веремӓжӹм нӹнӹн сага 
эртӓрен. Рушӓрня йӹдеок костелышкы каштын дӓ ксендз
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анзылны яжо шотышты ылын. Южнамжы тӹдӹ ксендзын 
экономкыжы докы хыналаш каштын, кыды лач иктӹ веле 
тӹдӹн лишӹл эдемжӓт ылын.

Тагачы вадеш тӹдӹн докы мимӹкӹжӹ, Марцелина 
тӹдӹм торанжы ак застаньы. Амасам кӹжгӹ кӓпӓн, 
цӓрӓ лепкӓн, пуры анжалтышан ксендз ӹшкеок пачеш.

— Пырок, панна Марцелина, пани Ванда сейчас толеш,— 
тӹдӹ попалта.

— Ну, ма тӓ доныда яжо улы?—Марцелина гостиный 
лыкеш шеклӓпӓлӹн пырен шӹцмӹкӹжӹ, ксендз тӹдӹм 
ядеш.

— Нимат уке, тау. Б1нде шыжаремдоп ӹленӓ.
— Ах, вот кыце!—иктӓ-мам хоть попалташ лижӹ манын 

ксендз келесӓ. — Келесӹ, малын мӹнь тӹньӹп шыжаре- 
дӹм ам ӓшӹндӓрӹ?

Марцелина сӹпзӓжӹм кымык ӹштӓ.
— Тӹдӹ костелыш ак кашт, папе ксендже.
— Ах, в'от кыце! Тӹдӹ, кажется, ажак-вӓтӹ? Маняры 

мӹнь ӓшӹндӓрем, шӹжӹм тӹнь тӹдӹн марыжы верц ыдылаш 
ядыпат ыльы.

— Тау йымылап, тӹдӹ ӹлӓ, папе ксендже. Тӹдӹ шукердӹ 
агыл толын.

— Вот кыце!
Ксепдз тыгыды ашкылвлӓдон кӹдеж мычкы каштеш, ӹжӓ- 

лӓйӹмлӓ ядыштеш, ойханла каеш, техень ласко ылеш, 
что кымыл пачылтмыжы ярелӓ Марцелппа мам пӓлӹмӹжӹм 
цилӓ тӹдӹлӓн шайышт пуа.

— Тенге, тепге... Нимат уке, ит ойхыры. Ясы, конечпы, 
когон ясы, йымы гӹц нӹнӹп карангмышты. Тенге гӹнят, 
святой отец цилӓ ӹштен кердеш... Нӹнӹ тидӹн докы мӹн- 
гешок толыт... Мане, худа веремӓ толып,—ксендз сылы- 
кын попалта.

— Пуры вады, отец Иеронпм. Теве телӓт толын. Лымат 
лымеш. Ну, мӹньӹп кӹдежӹшкем ӓлок кенӓ...

— Отец Иероним, цилӓ тидӹ тӹлӓт странныйла ак чуч 
изиш?

— Мане, конечпы. Айыртемӹнок кӹзӹт. Тӹпь манат—тӹ- 
дӹн фамилижӹ Раевская?..

Штатский выргемӹм ч^энӓт, кок кечӹ Дзӧбек Ядвига паш- 
тек оролен каштеш. Йыдеш тӹдӹм Кобыльский ваштал- 
та. Дзӧбек кок гӓпӓ лицӓжӹмок тӹдӹнӹм ужын кердӹн.
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Пидмӹ ош калпакан, ладна ашкылтышан, пышкыды, шӱмеш 
пижшӹ юкан ти цевер дӓ кӹжгӹрӓк ӹдрӓмӓшӹн лицӓ- 
жӹм яжонок тӹдӹ ӓшӹшкӹжӹ пиштен. Тӹдӹ мӹндӹрцӹ- 
нок тидӹм пӓлен кердӹн. Вӹлецӹн анжен Дзӧбек пӹтЗри 
кымлы им тӹдӹлӓн пиштен. Кокшы гӓнӓ лишӹцрӓк 
ужмыкы дӓ ӱпӹштӹжӹ сӧдӧйӹм цаклымыкы, эче вӹц им 
приваен.

Б1дрӓмӓш тидӹ нимамат подозрительныйым ӹштӹде. 
Вады якте мастерскойышты ровотая. Токыжы толшылажы 
лапкашкы пыра. Вара доктор Метельский докы келдӓлеш, 
дӓ вара—опять токыжы. Иыдым нигышкат ак лӓк.

Кокшы кечӹн вадешеш такеш кашмаш Дзӧбеклӓн утен 
колта. Паштек оролаш тӹдӹ ик агентшӹлӓн поручая дӓ 
ӹшкежӹ подробный разведкым тӹнгӓлеш.

Шукат ак эртӹ, тӹдӹ пӓлен нӓлеш: Раевская перви вес 
ӧлицӓштӹ ӹлен, дӓ ӹшкетшӹ агыл—эргӹжӹдон. Ботинкым 
тӧрлӹм лӹмдон тӹдӹ кем ыргызы Михельсон докы йори 
пыра.

Мындыра изин-олен шӱтлӓш тӹнгӓлеш. Капитан Врона 
Шпильман гӹц Сарра гишӓн пӓлӓ.

— А ке.мыргызын ӹдӹржӹ уке! Дӓ седӹ Раевскаян 
эргӹжӹ тоже... Тиштӹ, пане начальник, ире агыл!

Раймонд Раевский гишӓн Баранкевич цилӓ келесӹмӹк, Вро- 
па ӹшкеок расследованим тӹнгӓлеш.

Кымшы кечеш ирокок Ядвига Патлайын вӓштӹжӹ докы 
пыралеш.

— Улы!—Дзӧбек сусу лин колта.
Тндӹ пӹтӓришӹ кого улика ылын. Восстани годым тюрь- 

ма гӹц освобождаймы Патлайын вӓтӹжӹм кӹзӹтеш во- 
ляэшок кодаш решенӹт. Тенге гӹнят, томажым соок оро- 
ленӹт.

— Йойрак ли, а то цилӓ делам лоэштӓрен кердӓт!—Дзӧ- 
бек ӹшкӹмжӹн успехвлӓжӹ гишӓн шайыштмыжы годым Вро- 
на тӹдӹлӓн келесӓ.—Кӹзӹтеш тӹнь нимат ат пӓлӹ лижӹ.

Вес кечеш ирок Врона докы вокзал гӹц дӓ жандармский 
управлени гӹцӓт ик веремӓшток звонят.

— Ти йыдын эчеӓт ревкомын воззванивлӓм клеен шӹн- 
дӹмӹ, тӹштӹжӹ сирӹмӹ: „Рабочий тӓнгвлӓ! Мӓ шиншумы 
ана ыл. Мӓ веремӓэш веле отступаеннӓ. Вычыда—мӓ скоры 
толына. Пусть враг тидӹм пӓлӓ. Шу лижӹ рабочийвлӓн дӓ 
хресӓньвлӓн власть! Революционный комитетын председатель 
Хмурый".

Врона телефон трубкам пиштӓ дӓ тумаяш тӹнгӓлеш. Вара 
листӹн изи короплям лыктеш, ик цӹвештӹш ош порошокым 
тӹшец нӓлеш дӓ нерӹшкӹжӹ тотлын ш р л в ш ы л  шӹндӓ.
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Ядвигам вычалаш манын, Раевский магазин сага, оголеш 
шагалалеш. Тӹдӹжӹ пӓшӓ гӹц кешӹлӓжӹ тишецӹн эртӹ- 
шӓшлык. Нинӹлӓн подалташ келеш ылын. Кӹзӹт якте нӹ- 
нӹ Метельский доны веле вӓш линӹт. Врачын приемныйжы 
тидӹлӓн самой подходяший ылын.

Раевский сага шокшы ыжга-пинжӓкӓн изи эдем шалга. 
Тырын шалгымдон ӹшкӹмӹм цаклыкташ ӹнжӹ ли манын, 
Раевский тошты привичкыжы статян мардеж семӹнь сӓр- 
нӓлеш дӓ цигӓркӓм пижӹктӓш тӹнгӓлеш. Ӧлицӓ мычкы 
мардеж куштылгы лымым вӹстӓрӓ.

— Тылым пуай,-—ыжга-пинжӓкӓн эдем ядеш дӓкӹлмӹшӹ 
парнявлӓжӹдон шулдӓкӓн пероска пачкым лыктеш.

— Пожалуйста.
■— Ти эдем поляк ылмым Раевский шаяжы дорцокцакла. 

Тротуар мычкы эдемвлӓ кеӓт. Ӱштӹ нӹнӹм талаштара. 
Витрина стьоклашты Раевский эртӹшӹ Ядвигам ужеш. Тӹ- 
дӹжӹ тидӹм цаклыде. Ыжга-пинжӓкӓн эдем талашаш тӹн- 
гӓлеш. Тӹдӹ пероскыжымат ак пижӹктӹ.

Раевский тӹдӹн паштек анжалеш дӓ, пероскыжым шь1к- 
штен, ладнанок паштекшӹ ашкедеш. Ядвига сыкыр лапкаш- 
кы пырымым тӹдӹ ужеш. Ыжга-пинжӓкӓн эдем лапка до- 
ран шагалеш. Раевский афиша сага шагалалеш. Лапка гӹц лӓк- 
шӹ Ядвига ашкедӓш тӹнгӓлмӹкӹ, ыжга-пинжӓкӓн эдем паш- 
текшӹ тӓрвӓнӓ. Раевский Ядвига ӹлӹмӹ тома туре ӧлицӓ 
вес велдон эртӓ дӓ тӹшкӹлӓ акат анжал.

Тореш ӧлицӓштӹ ыжга-пинжӓкӓн эдем извозчикдон ке- 
леш-акеллӓ торгейкӓлен шалга.

Раевский кеӓ дӓ тумая. Ышмаштыжы цажгатам шижӹн, 
тӹдӹ пероскыжым лыктеш. Анжа-—пероскыжы йылен пӹ- 
тен, ӹндежӹ мундштук йыла.

Пӹсӹ анжалтыш Метельскийӹн тома доны уты эдемӹм 
ужын кӧлта.

Докторын квартирыштыжы шапирограф улы.
„Ковалло кӹзӹт Метельский доны. А, теве эче иктӹ! Ну, 

тидӹжӹ тӧрок каеш—болван. Лач кренойвлӓжӹмок эче 
поген поспейделыт“.

Раевский кок кварталым утым кен колта дӓ тореш ӧли- 
цӓшкӹ сӓрнӓлеш. Анжа—паштекшӹ иктӓт уке.

„Ядвига, Ковалло, МетелЬский—кыдыжы осторожный ыл- 
те вӓл? Иктӹмӓт уже нӹнӹн логӹц предупреждаяш акли. 
Пӓлӹмӓн — Ядвигалан халашкы мӹнгеш толаш ак кел 
ылын...“ Шӱмешӹжӹ трӱк ясын дӓ лелӹн чучын колта. 
„Ядвига1“ Тӹдӹ пулшыжыдон фонарь штолмы тервен шы- 
ралтеш дӓ тӹшӓкок шамыш пырен кеӓ. Чӹнь поселкышкы- 
ла ашкедеш. Кодшывлӓжӹм хоть предупреждаяш келеш.

Гнат Верба цилӓ докок сӓрнен шоэш дӓ кыце лиэш тӹн- 
ге йӹле*хала гӹц лӓктӓш советӓйӓ.
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Пӹцкемӹшӓлт кемӹкӹ, Раевский дон Верба хала гӹц 
лӓктӹт. Корнышты нӹнӹ Щабельдон, кыды халашкы тен- 
геок ялын кен, вӓш ак лиэп.

Йыдым поселкышты повальный арествлӓ тӹнгӓлӓлтӹт.

XI ГЛАВА
Штурмаан поран шалген. Шӹргӹштӹш вӓкш окняшкы 

тӹдӹ лымым аран-аран кӹшкӓ. Шӱдӹ иӓш тумвлӓм мыль- 
гыкта. Шӹргӹ тыргыжланен шужгыжеш.

Андрийӹн шумӹштӹжӹ уштӹн чучеш. Кидешӹжӹ вин- 
товкым паткыдын кормештен, тӹдӹ тум сага пӹзӹрнен 
шагалеш дӓ сӹнзӓжӹ карштымешкӹ пӹцкемӹш йыдышкы 
анжа. Укш цыды-поды кӹрӹн кемӓш тӹдӹлӓн эдем ял юк- 
ла чучеш. Пиш кого напряжениэш янгылен шомыкыжы, 
ть1Дӹ тум йӹр сӓрнӓлеш дӓ тошты вӓкш окня гӹц валгалт- 
шы тыл-сотеш сӹнзӓвлӓжӹм кӓндӓрӓ.

Тыл-сотыжы костан поран гӹц мельникын шокшы ком- 
натывлӓшкӹ шӹлӹн шӹцшӹ ӹлӹмӓш гишӓн, живой эдем- 
влӓ гишӓн пӓлдӹртӓ.

„Пшеничек эчеӓт, сӓй, мам-гӹнят мӹнь гишӓнем алта- 
лылеш. Олеса, наверны, ваштылеш... Ну, пускай ваштылеш..."

Андрий ӹшкеӓт ак паклы йӹрӓлтен колта. Олеса гишӓн 
шаналтымыкыжы, молнамшылаок, тидӹн шумӹштӹжӹ шок- 
шын чучеш. Эдемвлӓжӹ тидӹм яратымаш манын лӹмдӓт. 
Ма вара, пускай яратымаш лижӹ!

Андрий шаныкалаш тӹнгӓлеш... А ма, тидӹ пиш лӹмлӹ 
боеп ли гӹнь? Тидӹ гишӓн солавлӓ йӹде легендывлӓ каш- 
таш тӹнгӓлӹт, тидӹн лӹмжӹ врагвлӓлӓн лудӹшлӓ лиэш, а 
тидӹ, смела, ӹрвезӹ, родной земляжӹм шляхвлӓ гӹп ирӹк- 
тен, ӹшкӹмжӹн эскадронвлӓжӹ анзылны кыдалышташ тӹн- 
гӓлеш. Дӓ пан Баранкевич, тидӹ гӹп спасаялт, вӹцкӹж 
шуӓн вӓтӹжӹлӓн, тӹ колышы ганьы котилӓн, попаш тӹнгӓ- 
леш: „Вет тидӹ тӹ Птаха самой, пся его мать, кыды мӓн- 
мӓн заводыштына, котельныйышты кочегарышты шалген".

Олеса тидӹн сӹнгӹмӓшвлӓжӹм тӹшлӓш тӹнгӓлеш дӓ 
шумӹштӹжӹ, наверны, сусу лиэш, дӓ ти млоепдон, кыды 
гишӓн пилӓн попат, когоэшнӓш тӹнгӓлеш... Дӓ тидӹн ан- 
зылны шутям уже ак ӹштӹ лиэш, дӓ сӹнзӓштӹжӓт мыскы- 
лымла анжалтыш уке лиэш.

Когон лӹмлӹ лишӹ тидӹн вӹкӹ Олеса анжалеш, дӓ тидӹ 
пӹтӓри эче тӹдӹн сӹнзӓштӹжӹ пУдейӸмӓшӹм дӓ яраты- 
машым ужеш...

Сагажыракок кукшы сӓвӹ пыды-цоды шактен колта. 
Кидвлӓ Ӹ1шке турешӹшток пулш вӹлецӹн пичӓлӹм хватят. 
Костан юк онг гӹп лӓктӹн кеӓ:

— Шагал! Ку толеш? Луэм! •
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Анзылныла тама-ӓнят кӱкшӹ тӓрвӓнӓлеш дӓ простужен' 
ный юк отвечая:

— Эй, кӱ тӹштӹ, вӓкш доны? Мӹнь Щабель ылам! 
Андрий пичӓлжӹм колталта. Тидӹ юкым пӓлен колта. 
Теве имни вуй тидӹн туреок лиэш, дӓ тылыпан, шарык

кавашты калпакан мыктешкӹ, цурге анжен, Андрий докок 
пӱгӹнӓлеш.

— Имним кышак вӓл шагалтымла? Пӧртӹштӹ кӱ улы? 
Цибуля тиштӹ?—Щабель ядыштеш.

— Цилӓн тиштӹ ылыт!-—Андрий келесӓ.—Павлодзиштӹ- 
жӹ кыце?

— Мӹнь хала гӹц. Тӹштӹ мыгилӓ. Ревкомым хватенӹт. 
Птаха шайыкыла цӓкнен колта.
— Ма вара тидӹ техеньӹ?

Когон спорымаш йыд шукы лимешкӹ шывшылтын. Рев- 
комым хватен нӓлмӹ гишӓн увер цилӓмок сылыкландарен 
колта.

Ыжга-пинжӓкшӹм кыдашмы лошты Щабель келесӓ:
— Тӓгӱ-ӓнят выжален! Цилӓм хватенӹт...

Раевский Павлодзиш шӹлӹн кердмӹм Щабель пӓлӹде.
Кужы, пиш кужы жеп комнатышты лелӹ тыр шалга. 

Раймондын лицӓжӹ цӹре гӹц вазын колта. Кого кӓпӓн 
Цибуля кымда пандашынгым цӹвештӹлеш. Тӹдӹ лыкышкы 
анжа, скамня лӹвӓлнӹ, пӹцкемӹштӹ, тӹдӹн сӹнзӓвлӓжӹм 
тама-ӓнят ӹшке докыжы вуйта шывшеш.

Сӹнзӓвӹдшӹм таяш манын, вуйжым пылвуйвлӓжӹ вӹкӹ 
кымык ӹштен, Олеса камака сага оголеш пӹзӹрген шӹн- 
зӹн. Лӱдӹшӹм дӓ кого ойхым анжыктышы, кымдан пачын 
шумы сӹнзӓвлӓжӹдон Сарра великан гань Цибуля вӹкӹ ан- 
жен, тӹдӹн поведеништӹжӹ изи ӹнянӹмӓшӹм хоть моне- 
жӹ. Но сосновский повстанецшы пӹцкӓтӓ ылеш.

Птаха, кыдым токо веле пост гӹц Пшеничек вашталтен, 
скамня гӹц трӱк кӹньӹл шагалеш дӓ ӹшкӹмжӹн калпак- 
шым стӧл вӹкӹ шуэн колта:

— Мам вара тӓ шӹнзедӓ, тьотявлӓ? Ревкомым вурчаш 
келеш! Цилӓ отряддон халашкы шыралтына—дӓ йӓнгӹш- 
тӹ лӓктӹн кеӓ! Панвлӓм роэн шуэнӓ дӓ ӹшкӹмнӓнвлӓм 
ытаренӓ!

Цибуля лелӹ вуйжым тӹдӹн докыла олен сӓрӓлеш.
— Мадон вара шиэдӓлӓт, цӹзӹ шывшшы? Тырын шӹн- 

зӹгецет—ышанрак линет!
Андрийым вуйта йылатен колта:
— Кыце мадон шиэдӓлӓш? Мӹньжӹ манамыш—цилӓ от- 

ряддон! Солавлӓштӹ мужиквлӓм кӹньӹлтӓш! А тӹнь мӹ-
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ньӹм цӹзӹ шывшшеш ит лӹмдӹл, пандашет кӹдӓл якте 
ылмымат мӹнь ам анжал, тенгелӓ пуэм, просты...

— Андрнй...—Сарра олен попалта.
Андрнй цаклен колта. Сачок шӹдӹн кахралта.
— Тӹнь оленрӓкӹн, ӹрвезӹ! Техень шаявлӓ гншӓн сала- 

донат лыпшен пуэн кердӹнӓ. Хоть тнштӹ кугижӓн армн 
агыл, но команднр команднрок ылеш, дӓ тӹдӹ попа гӹнь, 
тӹнь тӹдӹм колыштшашлык дӓ ынгылышашлык ылат. А 
теве кушкылдалат, дӓ тӹньӹм команднреш айыренӓ, тӹн- 
нӓм ӹшкӹмедӹн ышедӹм пӓлдӹртӓш тӹнгӓлӓт.

— Сала гншӓнжӹ—тӹньӹ зря1—Пшнгодскнй пӹцкӓтӓн 
попалта.—Тндӹ тӹньӹн фельдфебель годшеток эче кодын.

Украинскнй шамаквлӓм кужын нопен, Раймондядеш;
— Цибуля тӓнг, халашкы, ну хоть тюрьмашкы нападаяш 

тӹнь отказет? Ӓль, тӧрокшок попышаш гӹнь, вурчаш ма- 
нын ӹшке отрядедӹм ат тӓрвӓтӹ?

Цибуля лелӹ кӓпшӹдон стӧл вӹкӹ йӓрнӓ дӓ шеклӓнӓлӹн 
кахралта.

— Отказем манын мӹнь попышым ма? Дӓ кыце отрядӹм 
нӓнгет? Б1шкеок вет пӓледӓ—вӹцлӹ мужнк мыкте вӹлнӹ, 
коклыжын казенный пнчӓлвлӓ, молжын охотннчнй бердан- 
кывлӓ. Ну, эче нк коклы вӹц эдемӹм тнрвлӓэш шӹнденӓ. 
Мӹнь сосновскнйвлӓ гишӓн попем, ӹшкӹмемӹнвлӓ гишӓн. 
Молы солавлӓшкӹ нерӹм пишок ит кер. Тӹштӹ ӹшлӓнӹ- 
штӹ ӹшке хоза ылыт. Маншаш, карательвлӓ нӹнӹм пӹзӹ- 
рӓш тӹнгӓлӹт гӹнь, нӹнӹ кредӓлӓш тӹнгӓлӹт. Халаштыш- 
влӓм ытарашыжы—пожалуй ак кеп. Халашты войскывлӓ 
мӓнмӓн гӹц шукырак ылыт. Кӱн вара пулемет лӹвӓкӹ 
пырымы шоэш?

— Тенге гӹнь, тӹнь шайыкыла?—^Щабель шӹдешкӹмлӓ 
ядеш.

Цибуля пӹцкемӹш лнн колта.
— Тыргыж народ ылыда тӓ, халаштышвлӓ. Тӓлӓндӓ лык- 

тын пу дӓ пнштӹ... Мӹнь, шамак толшы, сагада кеем, ам 
отказы, тошты пурым мӹнь ннгнамат ам монды. Панвлӓ 
лумӓш гӹц кӱ мӹньӹм ытарен, мӹнь эче мондыделам, но 
мужнквлӓжӹлӓн тншкӹ ма дела? Дӓ тӧржӹм попымла 
гӹнь, комбывлӓ шотешок мӓнмӓм лывшен шуат, ӹшкевуй- 
намат пнштенӓ дӓ иктӹмӓт спасаенӓт ана кердт, а мӹнь, 
команднр ылмемдон, цнлӓ верц отвечайшашлык ылам.

Щабель тӹдӹм туран лоэштӓрен колта.
— Ош ушкӱж гншӓн ямаквлӓэдӹм нт попы, Цнбуля! Тӧ- 

рок келесӹ— гайкада тӓмдӓн слабка, партизанвлӓн. Ь1шке 
пӧртдӓ гӹц ӧрдӹшть! ӹнедӓ воюйы. Цилӓн ӹшке вӓтГчдӓ 
лншнӹрӓк линедӓ, а революцн тӓлӓндӓ таке и веле! Эх, 
мелкнй буржуазн тӓ кӧргӹштӹдӓ шьшзӓ, кым гӓнӓ прок- 
лятый лнӓшӹжӹ!
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— Тидӹ ма буржуйвлӓ?—Сачок цӱдейӓ.
— А ку тӹнь техеньӹ ӹне ылат?—Птаха тӹдӹм сӹгӹ- 

рӓл колта.—Тӓмдӓнвлӓм тюрьма гӹц ытарымна годым мӓ 
колымашкы кеннӓ. А кӹзӹт, панвлӓ ревкомлан виселицӹм 
йӓмдӹлӹм годым, „мӹньӹн томаэм кӓтӓштӹ, мӹнь нимат 
ам пӓлӹ“.

— Андрий, спораш ак кел. Цибуля тӓнг вет тенге ӹш 
келесӹ. Лачок вет, Емельян Захарович?—повстанец докы 
миэн, Сарра шая лошкы пыра.

Цибуля скамняштыжы тӓрвӓнӓлеш дӓ, эчеӓт пандашы- 
жым.цӹвештӹл, попалта;

— Мӹнь бурясуази ылам гӹнь, ну, тӹнӓм попашат уке, 
а тӓнглӓ гӹнь, мӹнь палшалтен пуаш ам отказы, но хала- 
шкы ам ке. Шин шӓлӓтӓт...—пингӹдӹн тӹдӹ остатка ша- 
макшым келесӓ.

— Тенге гӹнь, мӓнмӓнвлӓлӓн мыгилӓ?—Щабель попалта.
— Ну, тенге агыл! Мӓ ӹлӹмнӓ нужвец тидӹ лин ак 

кердт,—^Раймонд келесӓ.
— Раймонд, нӹнӹ ӹнештӹ кеп гӹнь, мӓ Ь1шке кенӓ,— 

Олеса шӹдӹн пелештӓ.—Мӹнят кеем.
— Мӹнят...—Сарра олен пелештӓ.
— Дӓ тӹлӓт, Цибуля, тетявлӓм колымашкы колташ намыс 

агыл?—Пшигодский тырхен ак кердт.
— Келесенӓм, хала ваштареш ам ке. Кун кемӹжӹ шоэш 

гӹнь, пускай кеӓ. Эче ик шӹмӹтӹм кидӹшкӹштӹ хватят.
— Ну и чорт с вами!—Птаха сӹгӹрӓл колта.—Тӓрвӓнӹ- 

дӓ, шӱмбелкӓвлӓ! Мӓлӓннӓ тиштӹ дела уке. Пускай мӹ- 
ньӹм кавштала роэн кӹшкӓт, но тиштӹ шӹнзӓш дӓ мӓн- 
мӓнвлӓм цилӓштӹм сӓкӓлтӹмӹм вычаш, светӹштӹжӓт ӹлӓш 
ак кел!

Щабелят дӓ Пишгодскийӓт положенин труднажым пони- 
маенӹт. Анзыцок кайын, партизанвлӓн палшыкде ревкомым 
ытараш акли. Цибулян упрямствыжым Пишгодский пӓлен. 
Тӹдӹм согласыш пырташ акли ылын, седӹндон Пшигодский 
вес выходым кӹчӓлеш. Дӓ трук выходым тидӹм Птаха 
ажед пуа.

— Кыце тӹнь, Щабель, тумает, нӹнӹм суят ӓль тенге- 
ок?..—Пишгодский ядеш.

— Махань тӹштӹ суд! Ӓнят, лӹмлӓн военно-полевой суд 
лиэш. Соикток ик конец. Иргодым нимат анӓ ӹштӹ гӹнь, 
пожалуй, позда лиэш.

— Кыце позда?—колышы ганьы лин, Олеса пӹжгӓлтӓ.
Тыр. Тидӹ тырхен кердтӹмӹ лиэш.
— Ну, мӓнмӓнвлӓ ямыт гӹнь, тӹнӓм пӹтен,—иктӹлӓнӓт 

пощадым ам пу! Год погем дӓ соикток народым поген шок- 
темдӓкусӹм пӧрӹктем. Цилӓ ти Могельницкийвлӓм пӹчке- 
ден ам опты гӹнь, кым гӓнӓ проклятаймы лиӓм лижӹ. Ус-
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адьбыш пыремӓт, цилӓштӹм иктӹ кодтеок пӹтӓрем. Вӹр 
тӓреш вӹр!—Андрий тыргыжланен сасла.

— Тырлай, ӹрвезӹ, дӓ вет тидӹ лачокат толкеш то- 
леш,—Пшигодский сусун сӹгӹрӓл колта.

— Ма кынеш толеш? Могельницкийвлӓм пӹчкеден оп- 
таш? Кӹнервургы мӹндӹрнӹ агыл, но ат пырыл,—Цибуля 
мыскылымла йӹрӓлтӓ.

Но Пшигодскийжӹ тӹдӹм уже ак колышт дӓ цилӓ вӹкӹ 
сусун анжал миӓ.

— Вот анжыда, кышкевен якте дела яжон лӓктеш,-— 
тӹдӹ тӹнгӓлеш.—Кыце мӓдонна цилӓ ти панвлӓ дӓ .офи- 
цервлӓ поступаят? Зверьлӓ! Ньшӹн лапа пындашкы вӓреш- 
тӹнӓт гӹнь—ӹлӹмӓшдон прощайы. Шуэшет амытым ӹнет 
чи, лепкӓэшет пуля. Мӓжӹ ма вара, святой ылына гыце? 
Кӹшкӹм, тӹдӹ пырылеш гӹнь, цӓрӓ кидӓ ак кычеп...

— Кышак тӹнь тидӹжӹм попет?—Сачок тӹдӹм лоэштӓ- 
рен колта.

— Седӹшӓкен, кыдал миэнӓ мӓ тагачы сотеммӹ анзыц,. 
маншаш, халашкы агыл, а графский усадьбышкы.

— Ма, вӓтӹвлӓдон воюяш тӹнгӓлӓт гыце? Графшы вет 
халашты, тӹдӹн якте ат шо!

— Тӹнь тырлы, Сачок!
— Кыдал миэнӓ, значит, усадьбышкы. Мал^лй Холмян- 

кыштыш нӹнӹн заставыштым йӹр эртенӓ. Йӹржӹ иктӓ 
луаткок уштыш погына. Техень погодышты чортат ужын 
ак шокты. Ну, вот... Нӹнӹн тӹштӹшӹ охраныштым мӓ неп- 
цӹртен шуэнӓ. Ь1шкӹмжӹ.н тилышты кого частьым урдаш 
Могельницкийын ышышкыжат ак пыры. Партизанвлӓн при- 
вичкыштым —ӹшке берлогышты гӹц лӓктӓш яратыдымыш- 
тым вет тӹдӹ пӓлӓ.

— Ну, ну, колна, пакылажы ма?—Сачок ӹнгӹрӓлеш.
— А варажы—нӹнӹн ӹдрӓмӓшвлӓштӹм поген нӓлӹнӓ, 

шонгы гадымат придачеш. Ӓнят, Могельницкий ӹшкежӓт 
кидӹшкьшӓ вӓрештеш. Хала гӹц тӹдь! шӹренок тӹшкӹ 
каштеш. Мьшь тӹштӹ цилӓ ходвлӓм пӓлем. Цилӓштӹм по- 
ген нӓлӹнӓ, ӹшкь1мӹштӹн тирвлӓшкьшток шӹнденӓ—дӓ 
айда! Нырышты мардежӹм кӹчӓлок. Нӹнӹм паланрак кы- 
нан вӓреш таен шӹнденӓ, а тӹдь1лӓн, ӹшкежок ак вӓрешг 
гӹнь, телефондон келесенӓ: если иктӓжӹм мӓнмӓнвлӓм пар- 
няэтдон хоть тӹкӓлӓт, мӓӓт тиштӹ тӹньӹнвлӓм семӓлӓш 
ана тӹнгӓл. А?

—■ Молоец ылат, Пшигодский, вот тидӹ мӹнь семӹнем! 
Кышкевен якте проста, чорт возьми!—Птаха цудеен сӹгӹ- 
рӓл колта.

Цибуля гӹц ответӹм вычен, цилӓн тӹдӹн вӹкӹ анжат.
Великан тӧрокок попаш ак тӹнгӓл. Тӹдӹ хоть-кынамат 

лелӹн тумаен, нигнамат талашыде. Но юк лыкте тӹдӹн 
шӹнзӹмӹжок уже ӹнянӹмӓшӹм пуэн.
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— Мане. Тидӹхалашкы кемӓш шанымаш гӹц толканрак. 
Толькы шеклӓнем мӹнь, именьешкӹ кыдал миэнӓ, а тӹш- 
тӓкен иктӓт уке, дӓ цилӓ тидӹ мӓнмӓн такешеш лӓктеш...— 
Со эче Цибуля пыток ак решӹ.

— Тенге гӹнь, решӹмӹ?—Щабель тӹдӹм йышкыра.
— Тӹнь кыце, Сачок шанет?
— Мӹнь—тӹньӹлӓэток, Емельян Захарович... Шанымаш 

такшы худа агыл. Ӓнят, тӹштӹ эче мужиквлӓ ма-шоным 
хватен кердӹт.

— Ну, тидӹм тӹнь ит тумайы!—Рай\^онд тӹдӹм олен, 
но решительны цӓрен шӹндӓ. Сачок тӹшӓк шеклӓнен кол- 
та дӓ сӹнзӓжӹмӓт пытькаш тӹнгӓлеш.

— А мӹьь ма? Мӓ гӹцнӓок вет тӹдӹжӹ кравымы.
— Мӓлӓннӓ ревкомым ытараш келеш, а тӹнь...—Щабель 

шӹдешкен колта.
— Яра, тенге ӹне лижӹ, мӹнь согласын ылам,—ӹшке 

шанымашыжым Цибуля йӓл вӹкок келесӓ.—Сачок, сола- 
шкы кыдал, ик цӓшӹштӹ хлопецвлӓ мыкте вӹлнӹ лиштӹ. 
Ку мыктен ылеш, ньшӹм нӓлӓт, ялешкӹвлӓжӹ пускай ;^ко- 
дыт. Техень делаэш ситӓ. Тенгелӓ, ик цӓшӹштӹ...

Людвига библиотекышты кого окня сага шалген.
Йыдым ылшы йож тырлен. Пасна лым пӹфцӹквлӓ веле 

олен валат.
Эдвард тенгечӹ вадеш простьыдеок кен колтен.
Ма лиӓлтьш? Малын ти кого комнатышты йыкыракан дӓ 

тылыкеш кодмы ганьыла чучеш?
Щукыжы тидӹлӓн раскыды агыл ылын. Щукышты тидӹ ни- 

мат ӹштен кердтӹмлӓ куктаналтын. Цилӓн нӹнӹ1—Эдвардат, 
Потоцкийӓт, отец Иеронимӓт независимый Польша верц 
кредӓлмӓш гишӓн попат, но героизм, благородство, само- 
отверженность вӓреш предательствым, шимӓшӹм, висели- 
цым веле ть1дӹ ужын.

Тидӹ политика. А тӹдӹн личный ӹлӹмӓшӹжӹ? Тишть! 
тӹдӹ ӧрдӹж эдем ганьы.

Лачок хоть, первиӓт тӹдӹ1 ти томашты ӹшкӹмӹн ылте. 
Тидӹм лач ик Эдвард веле яратен дӓ ӹрӹктен.

Разве ти йӹрнӹктӹшӹ, путӹмӹ тьотя, кыдын низостьшы 
гишӓн Францискан истори якте тидь1 пӓлӹ1де, иктӓ гӓнӓ 
ТИДӸ1ЛӓН ЛИШӸЛ, Ӹ1ШКЬ'1МӸШ ылын?

Ти Владек?
Аль Стефания...
Но Эдди, тидь1н Эддижӹ'1?!
„Неужели мӹ'шь тӹ1дӹ'ш ам яраты?“ Людвига шаналта.
Дӓ ку ТИШТӸ1 виноват? Тӹ1дӹ’1 Ӹ1шке, ӓль Людвига? Те- 

ве вет ӹ1шке марыжымат тидӹ! ак пӓлӹ! ылын! А вет вере-
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мӓштӹжӹ тӹдӹ геройла, лудтӹмӹ рыцарьла тидӹлӓн ка- 
йын. Техень низостьвлӓм тӹдӹ ӹштен кердеш манын тидӹ 
иктӓ гӓнӓ тумаен кердӹн гыце? Унрава донышы виселицы- 
влӓм ӓштен, тидӹ цӹтӹрӓл колта. Вет тӹдӹ, Эдди, тӹдӹн 
честный шамакшылан ӹнянӹшӹ эдемвлӓм предательски 
сӓкӓш приказываен. Кӱ тӹдӹм тишкӹ шӹкен? Врона? Люд- 
вига тӹ эдем гӹц лудеш.

Людвига окня дорц каранг кеӓ.
Стенявлӓ сага тумын кого шкапвлӓ книгӓвлӓдон шӹнзӓт. 

Тишкӹ, библиотекӱшкы, Людвига шӹренок пырен дӓ цӓшвлӓ 
мычкы шалген, ямакыштыш ганьы мирӹшкӹ, романтикыш 
дӓ фантастикыш ышыштыжы чонгештен.

Кӹзӹтшӹ тишкӹ цилӓ мондаш манын тӹдӹ пырен.
Тӹдӹ'виш шкап докы миӓ дӓ лыдмы шомым викок ан- 

жыктыдым сӹнзӓвлӓжӹдон книгӓвлӓн золотой корешоквлӓм 
анжалеш; „Письма о прошлом“ тӹдӹ лыдеш. Шанымаш 
эчеӓт Эдвард докы миӓ...

Ти кечӹвлӓ лошты ик книгӓ кӧргӹштӹ момы толшы сир- 
мӓшӹм тӹдӹ ӓшӹндӓрӓ. Тӹштӓкен покойница графиня, Эд- 
вардын ӓвӓжӹ, домашний врачшы докы ӹшкӹмжӹн кого 
эргӹжӹн „юношеский шалостьвлӓжӹ" гишӓн сирӓ. Вет ӹр- 
везӹ худа болезньдон церлӓнен колтен кердеш. Шонгы гра- 
финя горничная Верӓм анжен лӓктӓш уважаемый докторым 
ядеш, тӹдӹжӹлӓн ӹрвезӹ графын кӹдежвлӓжӹм тӹвӹлӓяш 
поручаймы ылын.

Намыс дӓ ял лӹвӓк ташкал шумы гордость, ревность дӓ 
шӹдӹ—цилӓ угӹц Ӹ1ЛӸЖ кеӓ, дӓ Людвига мӓгӹрӓш тӹнгӓ- 
леш. Но сӹнзӓвӹд йӹле эртӓ. Цилӓ пыдыргымы годым, ти 
сирмӓшӹм лыдмы паштек Эдвард йӹрпӹмӹлӓ йӹрӓлтӓл- 
мӹк, эче мӓгӹрӓш!

Ӓвӓм докы кеӓш келеш. Дӓ тӹштӹ тидӹ гӹц ӧрдӹш- 
тӹ, цилӓ гишӓн тумаялаш дӓ тӹнӓм вара решӓш...

Кудвичӹштӹ лумӹ юк шактен колта. Людвига окня до- 
кы кыргыж миӓ дӓ тӹьгшӹ' ганьы лин шагалеш. Кудвичӹ 
мычкы шарык кавашты пинжӓкӓн мыктешкӹ кыдалыштеш. 
Ик кидешӹжӹ тӹдӹ мытык дулан пичӓлӹм кычен, кыды 
гӹц, виднӹ, токо веле луэн колтен. Аллея мычкы усадьбы- 
шкы эчеӓт таманяр мыктешкӹ кыдалыт. Парк гӹц подъезд 
докы тӧрок коктыт кыдал толыт, имни Бӹлец тӹргештен, 
томашкы кыргыжыт.

Икманяр минутышты кудвичӹ вооруженный мыктешкӹ- 
влӓдон темӹн шӹнзеш. Нӹнӹдон пандашан кого эдем ко- 
мандывая. Тӹдӹ кидшӹм шалалтымдон эдемвлӓ цилӓ векӹ 
шӓлӓнен кеӓт дӓ усадьбым йӹрвӓш ӓрен нЯлӹт. Людвига 
якте тӹдӹн юкшат шакта. Эче кок гӓнӓ лумӹ юк, ӹьдежӹ 
томашты, шактен колта.

Коктешлӓ шанымаш лин кердте. Усадьбыш пырен кешӹ 
эдемвлӓ партизанвлӓ ылыт. Тидӹлӓн лудӹшӹн чучын колта.
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Неужели тидӹ колымаш? Вот сейчас нӹнӹ тишкӹ пырен 
шагалыт. Нӹнӹн логӹц иктӓжӹ тидӹн вӹкӹ лӱэн колта... 
Виселица паштек, лӱмӓш дӓ алталымаш паштек сарвалаш? 
Эддин жестокостьшы верц расплата лиӓш! Лӱдӹн колты- 
маш ик вь.ртеш тидӹм тӹнгшӹ ганьым ӹштен колта, ва- 
ражы ӹшкӹмӹм перегӹмӓш шам тидӹм амасашкы шӹкӓл 
колта дӓ амаса кӹлӹм пиштӹктӓ. Тенге, икманяр ашкы- 
лым ӹштӹмӹкӹжӹ. тӹдӹ шагал колта. Гордость дӓ нима- 
мат ӹштен кердтӹмӓш тӹдӹм кычен шӹндӓт. Тӹдӹ кӹ- 
деж покшалны шалга дӓ, лӱдӹн, тыргыжланен, амаса па- 
чылтмым выча. Тӹдӹжӹ тӓгӱн ял когон чымал колтыма- 
шеш трӱк пачылт кеӓ. Библиотекышкы ыжга-пинжӓкӓн, 
тӹрӹььрӓк шӹндӹмӹ лынзыра млахаян кужы кӓпӓн ӹрве- 
зӹ эдем пырен шагалеид. Тӹдӹ кӹдеж йӹр пӹсӹн анжал 
колта.

Людвигам ужын, пичӓлжӹм лӱмӹлӓ кычен шӹндӓ.
— Кидӹм кӱшкӹ! А, чорт, эчеӓт ӹдрӓмӓш!
Тӹдӹ тӹшӓкок пичӓлжӹм колталта дӓ, кыргыжмашеш 

шӱлешгӹл, сӹгӹрӓл колта:
— Келесӹ, мужиквлӓдӓ кыш шӹлӹнӹт? Кад нӹнӹм тиш- 

кӹ, соикток мона!
Дӓ тӹшӓкок, Людвиган ошем кешӹ лицӓжӹм ужын, ныш- 

кыдырькыь келесӓ:
— Мӓ красный партизанвлӓ ылына, ынгылет? Ну вот, ит 

лӱд. Тӓмдаь мужиквлӓдӓм, офицервлӓм кӹчӓлӹьӓ, а ӹд- 
рӓмӓшвлӓдон мӓ аьа воюйы. А тӹньжӹм мӹьь вашталташ 
ьӓлшашлык ылам. Кенӓ!

^шдвигаь аижалтышыжы млоецӹн смелый луды сӹнзӓ- 
влӓжӹдоь вӓш Лй ^ш.

— А гӹнь, ӓняг буржуй ат ыл?
— Мӹьь Графиня Могельницкая ылам.
—  А -с1-а! Ге.,ге гӹнь, кенӓ!—Тӹдӹ амасашкы анжыкта.
Цилӓ комьатьвл 1м обыскываен, коридор мычкы эдемвлӓ

кыргыжталыт. Гиштӹ Людвига отец Иеронимдон вӓш ли- 
эш. Тӹдӹм кок наргизан нӓнгеӓт.

А, Нтаха! Кекӹм хватенӓт!—нӹнӹн логӹц иктӹжӹ сӹ- 
гӹрӓл кол га. *А мӓлӓннӓ теве ти комбы поназыш. Мӓ ти- 
дӹм телефон доран хва1Ьышна, штабыш звоня ыльы,—отец 
Иероьимым выргемжӹ гӹц кычен, весӹжӹ келесӓ.

Киргыж эргӹшӹ Пшеничек, остатка шамакым колын, 
ваштыл келесӓ:

— Мӓ, святой отец, ородывлӓ ана ыл, кӹртни ваштыр- 
влӓм мӓ пӹтӓриок пӹчкеден шуэннӓ. Седӹндон такеш веле, 
папаша, стараенӓт. Раз уш мӓ кидӹшкӹнӓ 'попазенӓт, свя- 
той духат тиштӹ палшен ак кердт!

Гашкалтышышты ватный пинжӓкӓн кужы ӹрвезӹ эдем 
шалга, пинжӓк вӹлӓнжӹ пряжӓм ӹштӓлӹн, дӓ тӹштӹжӹ 
сабля кечӓ.
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Кидшӹм тӹдӹ пряжӓэш керӹлмӹ револьвер ручкаэш 

пиштен. Лицӓжӹ Людвигалан пӓлӹмӹ ылеш, но кышакен 
тӹдӹм ужын, тӹдӹ нигыдеӓт ӓшӹндӓрен ак кердт.

Ӱлнӹ, вестибюльышты, Людвига выргемӹмӓт уже чиэн 
шагалшы Стефаним дӓ лӱдӹн колтышы прислугым ужеш. 
Кӱшӹл ташкалтыш гӹц, винтовкыжыдон шугырталтыл, 
Пшигодский кыргыж вала. Тӹдӹ лакейвлӓ вӹкӹ шӹдӹн 
сӹгӹрӓл колта;

— Эй, тӓ, пи роднявлӓ, мам ышмадам кӓрен шуэндӓ? 
Панвлӓн ыжгавлӓм лыкта, йӹ-ӹле-е! А то...—Дӓ шонгы 
Юзеф вӹкӹ шӹдӹн анжал шӹндӓ.

— Келесӹ кышкы тӹ мерзавец, Владислав, шӹлӹн? 
Мӹнь пӓлем, тӹдӹ тиштӹ лишӓшлык. Кышкы тӹдӹ пырен 
шӹнзӹн, келесӹ! Вет пӓлет, тӹ скотинӓ кышкы шӹлӹн!— 
Пшигодский ӓтяжӹм сӹгӹрӓл шӹндӓ.

Шонгы Юзефын лицӓжӹ вочык лин колта.
— Мӹнь нимат ам пӓлӹ. Пан Владислав, наверны, кен 

колтен. А тӹнь верцетшӹ, ужамат, керем мӓгӹрӓ,—тӹдӹ 
олен привая.

— Яра, тӹнь тервенет кидӹм лявӹртӹмем ак шо,—эргӹжӹ 
попа.—А тӹдӹ тишток дӓ мӹнь мотелам веле гӹнь, 
ӹжӓл. Эй, холопецвлӓ, шонгыжым кандыда!—тӹдӹ кӱшкӹ 
сасла.

Икманяр партизан тылып лоэш вӹдӹл шӹндӹмӹ шонгы 
графым виден валтат, тӹдӹжӹ лӱдмӓшеш штолмы ганьы 
лин шӹнзӹн. Тӱгӹ, подъездышкы лӓкшӹ кӱкшӹ амаса па- 
чын шумы. Прихожийыш Цибуля мыктенок кыдал пыра. 
Тӹдӹн юкшы йӹрвӓш шӓрлен кеӓ:

— Иӹлерӓк, хлопецвлӓ, йӹлерӓк слайыда! Пӹсӹрӓкӹн 
сӓрнӹлдӓ! Йӹлерӓк манам вет!

Пишгодский эчеӓт икӓнӓ комнатывлӓм проверяйӓш кыргы- 
жеш. Кушнӹ, Эдвардын кабинетӹштӹ, Щабель дон Сачок 
кабинетӹштӹ момы пумагавлӓм графский чемоданышкы 
оптат. Раймонд полковник докы сирмӓшӹм сирен пӹтӓрӓ.

Икманяр минутышты, мӧскӓ каваштывлӓдон левед шӹн- 
дӹмӹ кок тир усадьба капкашкы лӓктӹт. Анзыл тирӹш- 
тӹ ,Людвига, Стефания дӓ, графиням провожаяш Пшигод- 
ский тергӹмдон шӱдӹмӹ, Франциска шӹнзӓт. Весӹштӹжӹ— 
шонгы граф дӓ ксендз.

Корныш лӓкмӹкӹ, мыктешкӹвлӓдон ӓрен шӹндӹмӹ трой- 
кавлӓ кыдалаш тӹнгӓлӹт.

Подъезд доран кым мыктешкӹ веле кодыт: Раймонд, Пта- 
ха дӓ Пшеничек. Коклы минут нӓрӹштӹ нӹнӓт кыдалыт.

Могельницкийвлӓм охотничий изи пӧртеш шӹлтӓш ре- 
шӹмӹ ылын, тӹ томажы нӹнӹн пашкудыштынок, Манеж- 
кевич помещикын ылын.
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Пӧртшӹ шӹргӹ лошты шӹнзен. Йӹрвӓшӹжьг таманяр 
километр кыт мычкы кого йӓктер шалген.

Лишӹл сола Гнилая Вода шӹм уштышаш вӓрӹштӹ 
ылын.

— Тиштӹ тыр вӓр. Могельницкийлӓн тиштӹ, нержӹ лӹ- 
вӓлнок, кӹчӓлӓш ышышкыжат ак пыры, тӹдӹ Сосновкыш- 
кыла пӹзӹртӓш тӹнгӓлеш,—^йой Цибуля попа.

Ирокок тишкӹ толшы Олеса дон Сарра сек пӹтӓриок 
сторож-тьотям пыланеш срален шӹнденӹт дӓ арест тидӹ 
шукеш агыл манын келесенӹт.

Вургымла ялжыдон акшаклышы партизан, кыдым солаш- 
тыш ӹрвезӹвлӓ „Рупь двадцать“ манын лӹмденӹт, нӹнӹ- 
лӓн палшен. Имнивлӓм конюшньышкы пыртаат, тӹдӹ пӧр- 
тӹш пыра, калпакшым кыдашеш, икон докыла хрестӓлеш 
дӓ пулш вӹлецшӹ винтовкыжым олен кедӓрӓ.

— Ма, ӓль ӹнянет, кугуза?—пеле йӹрен Олеса тӹдӹм 
ядеш.

— Б1нянӓшӹжӹ пишок ам ӹнянӹ, но христианский обы- 
чай техень ылеш,—„Рупь двадпать" отвечая.—Дӓ святой- 
влӓжӓт нӹнӹн, ӹшкежӹ польский верӓн ылыт гӹнят, мӓнмӓн 
статянок ылыт.

Нӹнӹ кого камакам дӓ камин манмы камакам олтат. 
Столовый гӹп пасна томашты кым кӹдеж дӓ кухня эче 
ылын. Столовый стенявлӓштӹ зверь вуйвлӓ кечӓт. Шукер- 
шь1 пырак дӓ ӓнгӹремшӹ-падвлӓ ти томашты эдем шукер- 
шен ӹлӹдӹмӹм акжыктат.

Манежкевичын именьежӹ тишепӹн кымлы километр вӓ- 
рӹштӹ ылын. Томашты шӹргӹ оролы ӹшкетшок ӹлен.

„Рупь двадпать" имнивлӓ докы лӓкмӹкӹ, Олеса Сарралан 
олен келесӓ:

— Мам вӓл ӹнде тӹштӹ ӹштевӹ? Кьще тӹнь шанет, Сар- 
рочка?

Сарра юк лыктеок скамня тӹреш шӹнзеш.
Олеса тыргыжланен кӹдеж мычкы каштеш, выртеш окня 

доран шагалалеш дӓ просек мычкы анжалеш. Цибулян вӓтӹ- 
жӹ подарымы ош ыжга-пинжӓкшӹм тӹдӹ кыдаште. Вуе- 
шӹжӹ пуховый савыцым пелек-турек ялшталын. Мижгем 
яла мӧскӓ игӹ ганьы тӹдӹ ашкедеш.

— Шӱмӹштем махань ясы ылмым пӓлет ылгецӹ, Саррочка! 
Мӹнь пилӓ пунем ылнежӹ, толькы пӓлӓш лижӹ—ӓтямдон 
ма лиӓлтӹн!—тӓнгжӹ сага шӹнзӹн, тӹдӹ попа.—Малын 
тӹнь юкымат ат лык, Сарра? Неужты нӹнӹм пуштыт?

Кидвлӓжӹдон пылвуйвлӓжӹм кычен, тӹдӹ тырла. Ь1нянӹ- 
мӓш то толеш, то мӹнгешок тидӹн дорп карангеш. Дӓ 
техснь пӓлӹдӹмӓшеш ӹдӹр когон мучыялт шӹнзеш. Сарра 
тӹдӹм токыжыла шывшылеш, Олеса тӹдӹн пулшыжы тер- 
вен пӹзӹргӓ.
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— Тенге ак кел, Олеса. Тӹньӹ то ӹнянет, то эчеӓт ясы- 
ланаш тӹнгӓлӓт. Тӹнь мам-гӹнят иктӹм шанышаш, а то 
тӹнь вӹкет анжен, нима кынымат мӹнь мон ам кердт.

Каминышты йылышы поленӓвлӓ цодыге пыдештӹт.
Томашты тыр. Мӹндӹр цыланышты веле лудӹн шӹцшӹ 

тьотя дон папа пӹжгӓт.

— Ага! Здороваок ылыда, хынавлӓм принимайда!—Птаха 
столовыйыш пырен кеӓ.

Минутышток охотничий тома эдемвлӓдон темӹн шӹн- 
зеш. Тишкӹ Людвига дон Стефаним веле канденӹт. Шон- 
гы графым дӓ отец Иеронимым пел корны гӹцок Цибуля 
ӹшке докыжы, Сосновкыш нӓлӹн.

— Тенге ӹнянрӓк. Цилӓ лин кердеш. Мӹлӓнем отряддон 
Манежкевич докы кеӓш кынан агыл. Тӹшӓкен вӹц эдемӹм 
оролаш коденӓ. Пускай тӓмдӓн молодавлӓдӓок оролат, а мӓ 
Сосновкыш. Могельницкий тӹшкӹ миӓ, тидӹ пӓлӹмӓн. Мӓ 
ӹшке деланам ӹштеннӓ, а (Олам мужиквлӓде кодаш кынан 
агыл. Тенге вет?—Щабель докыла сӓрнӓлӓл, Цибуля келе- 
сен.

Тӹдӹжӹ тумаялын дӓ согласаен.
Людвига дон Стефания столовый сагашы комнатеш ша- 

галыныт. Тиштӓкен кок кымда кожанный диван дӓ пианино 
ылын. Францискамат тишкок канденӹт.

Раймонд, Птаха, Пшеьичек, Олеса дӓ Сарра столовыеш 
погынат. Цилӓ вӓре йӹле шошы Леон сторождон дӓ тӹдӹн 
вӓтӹжӹдон знакомыят лин шокта. Тӹдӹ нӹнӹдон пурын 
хытырен, кыце лиэш тӹнге нӹнӹм ладнангдарен, дӓ, шукат 
лите, папа дон тьотя ӹшке запасышты гӹцок тӹдӹм пук- 
шенӹт, а запасвлӓжӹ, вара тӹдӹ пӓлен, пӱлӓ ылыныт.

Тӹдӹ горнпцыш пиш тотлы пышан окорокдон толын 
шагалеш дӓ, ваштыл-ваштыл, молнамшылаок шутя ӹштен, 
келесӓ:

— А шонгывлӓ пуры эдем ылыт, теве окорокым пуэвӹ. 
Тӹнь ма, Андрий, мӹнь вӹкем тенге анжет! Шолыштынам 
машанет? Тӹнӓм айда, ядына. Ну вот!

Горницыш Пшигодский дӓ Щабель пырат.
— Ужамат, цилӓ йӧндонок кеӓ, —Раймондын анжалтышеш 

Щабель келесӓ.
— Тирвлӓм дӓ имнпвлӓм конюшньыш тайымы, оролы- 

влӓ вӓрӹштӹштӹ ылыт. Лым когон пырыш, ик цӓшӹштӹ 
кишӓвлӓм цилӓ мӱден ш Лндӓ. А Цпбуля йориок Холмянка 
лишӹц эртӓ. Тӹштӹ тӹдӹм цаклат, кышкы келеш увертӓ- 
рӓт, мӓ гӹцнӓ сӹнзӓм карангдат. Ловкан тумаен лыктын 
ти мӧскӓ!..

— А тӹ монах кыцелӓ тӹлӓт чучеш?—Раймонд ядеш.
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Шая лошкы Птаха пыра.
— Сӹнзӓжӹ гӹцок каеш, стерва: эдем вӹкӹ тӧрок ак ан- 

жы. Мӹнь каждыймок вашт ужам...
— Ну, ужат гӹнь, пӓлӹшӓшльтк ылат, мӹнь ирокшен 

нимат эче качтелам дӓ мӹньӹн мӹшкӹрӹштем охыр,—тыр- 
хенӓт ам кердт, тӹдӹм Леон лоэштӓрӓ.

— Качтелат вуйта? Ну и бессовестный ылат, Ленька! 
Лачокок, как чех, так обязательны алтала!— Птаха шӹдӹн 
попалта.

— А мӹнь колынам, чехвлӓ хохолвлӓ гӹц алталаш тыме- 
нь ӹнӹт,—Леонжы келесӓ.

Цилӓн стӧл лошкы шӹцмӹкӹ, соок запасдон кашшы „Рупь 
двадцать” мешӓк, гӹц ик сыкырым лыктеш дӓ кӓндӓкш 
лаштыкеш пайылен шӹндӓ.

Сарра ветчинам пӹчкедӓ.
Пшигодский стӧл дорц кӹньӹлеш, сагашы комнатыш 

пырымы амаса докы миӓ, олен пачеш дӓ мытыкын келе- 
сӓ:

— Франциска!
— Ма тӹлӓт?—тӧрокок агыл тӹдӹжӹ пелештӓ.
— Толок тишкӹ, качкылдалок,—тӹдӹ попа.
— Ам ке!
Тӹнӓм Мечислав амасам кымдаракын пачеш, порогым ■ 

ванжа дӓ эчеӓт попалта:
— Ӓнят, кеет?
Людвига дон Стефания ти сценым тӹшлӓт. Нӹнӹ ын4гаш- 

тым кыдаштеок диванышты шӹнзӓт. Людвига—сылык, 
цилӓ вӹкок безразличны анжа, Сгефания лӱдӹн шӹцшӹ, 
тыргыжланышы.

Лач ик Франциска веле пальтожым кыдашын. Комнатыш- 
ты шокшы. Цевер дӓ таза кидвлӓжӹм кукшӹ онгешӹжӹ 
хрестӹлӓ пиштен, тӹдӹ изи стӧл сага шӹнзӓ.

— Б1шкеок качок. Мӹнь темӹнӓм,—эчеӓт тӹдӹ отказа.
Тидӹн вӓтӹжӹ тидӹндок тенгелӓ обарщаймаш враждеб-

ный кок эдем анзылны Мечиславлан яжола чучте, Францис- 
скадон тенгелӓ неуклюже миреяш цацымжы ӹшлӓнжӓт ти- 
дӹлӓн тама яжолаок ак чуч.

Но мӹнгеш кеӓшӹжӹ тидӹлӓн лелӹ ылын.
Дӓ теве диван гӹц Стефания трук кӹньӹл шагалеш. Тӹ- 

дӹ Мечислав докы пӹсӹн миӓ.
— Келесӓй, пан Пшигодский, ма мӓнмӓм выча?—тӹдӹ 

тыргыжланен, олен ядеш.
— Мӹнь пан ам ыл, конюх ылам, графиня!—тенгеок олен 

тӹдӹ отвечая.
— Мӹнь тидӹндон тӹньӹм оскорбляйӓш тумайделам 

ыльы. Вет тӹнь поляк ылат дӓ ти обращени мӓдонна обыч- 
ный ылмым ынгылет. Но тидӹ гишӓн агыл мӹнь тӹньдонет
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попынем. Мӹнь дӓ графиня Людвига ӹшкӹмнӓн судьбанам 
пӓлӹненӓ...—Тӹдӹн юкшы цӹтьфӓлт кеӓ, тӹдӹ лӱдӹн кол- 
та.—Колышт дӧко, пан, простьы...—Тӹдӹ тырлен колта.— 
Кыце ӹне тӹньӹм манмыла?

— Мӓ икӓнӓ йктӹнӓм тӓнг манына,—вежливый лиӓш ца- 
цен, Мечислав попалта.

Стефания чиӓлтӹмӹ тӹрвӹвлӓжӹм йӹрнӹмӹлӓ пӹзьфӓл 
шӹндӓ.

— Но вет ӹшкеок пӓлет, мӹнь тӓлӓндӓ тӓнг ам ыл. Ну, 
тидӹм коденӓ. Мам тӓ мӓдонна ӹштӓш сӧредӓ, мӓлӓннӓ ке- 
лесӓш мӓ тӓ гӹцтӓ тергенӓ. Ит монды, Пшигодский, цилӓ 
тидӹ гишӓн пиш кого наказаним тӹнь намалаш шоат...

— Яра йок, кыце-гӹнят ӹштенӓ тӹштӹ! —Пшигодский 
тӹдӹм лоэштӓрен колта...

— Тӹнь ӹшкӹмедьш ӓтят дон шумбелет гишӓн хоть 
тумаялшаш!

— Нӹнӹ гишӓнӓт мӹнь ам монды.
— И тӹлӓт намыс агыл? Тӓмдӓн семнядӓ маняр и мӓлӓн- 

нӓ честны служен, а тӹнь, разбойник лин, нӹнӹм лявӹр- 
тет!—Стефания тырхен ак кердт.

— Стефа!—Людвига тӹдӹм цӓрӓ.
— Ит монды, Пшигодский, кӹзӹт тӓ мӓнмӓм ада колты 

гӹнь, тӓмдӓм соикток сӓкӓлтӓт. Б1шкеок пӓлет, граф тидӹм 
такеш ак коды...

— Стефа!—ти гӓнӓжӹ уже шӹдӹн Людвига сӹгӹрӓлеш.
Франциска тыргыжланен тӓрвӓнӓл кеӓ. Мечиславын ли-

цӓжӹ гӹц тидӹ ужеш, кӹзӹт тӹдӹ тамамат ӹштен кердеш. 
Тӹдӹ марыжы докы талашен миӓ дӓ пелештӓ.

— Ӓлок качкаш!
Амаса нӹнӹ паштек чучӹлтеш. Стефания эчеӓт лудӹн 

колта.
— Тӹньдонет мӓ яммынна, Людвись! Вет ти разбойник- 

влӓ тамамат ӹштен кердӹт! Свента Мария!—тӹдӹ пӹжгӓлтӓ.
— Малын тӹнь техень шаявлӓдон нӹнӹм шӹдештӓрет?
— А тӹнь статянет ти вольыквлӓ анзылны мӓгӹрӹшӓш 

ма?
— Мӓгӹрӓш ак кел, но турнан попашат ак кел.
— Турнан? Но вет тидӹжӹ!—хам! Ь1жӓл, тӹнӓмок эче 

тидӹм Шмультке сӓкӓлтӹде! Техень вольыквлӓм сӓкӓш веле 
манмыжыдон, кышкевен якте Эдвард прав ылеш. Тӹнь 
ужыц, кыце ТӸДӸ1 мӹньдонем попыш?—Людвига сага шӹн- 
зӹн, Стефания пӹжген попалта.

XII ГЛАВА
Вады векӹлӓ Сосновкадон Малая Холмянка лошты пере- 

говор тӹнгӓлӓтӹи. Сирмӓшвлӓм партизанский движениш
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пижтӹмӹ хресӓньвлӓ шывштенӹт. Цибуля гюлучаймы пӹ- 
тӓриш сирмӓшӹжӹ техеньӹ ылын:

„Сосновка сола. Партизанский отрядӹн командирлӓн— 
Емельян Цибулялан. Тӹньӹн сирмӓшедӹм тагачы ирок лу- 
атик цӓшӹн мӹнь докем кандымы. Тӓ кычен кемӹг эдем- 
влӓ тӓреш вӹц тӹжем тӓнгӓм золтыдон выкупым мӹнь 
предлагаем. Расчетшы кугижӓн вӹц тӓнгӓн золтыдон ӹш- 
тӹмӹ лишӓшлык. Оксажы вашталтым годымок пумы лиэш. 
Вашталтымы дӓ окса получаймы способшым ӹшкӹлӓндӓок 
шӹндӓш предлагаем. Выкупым иргодымок ӹштен шокташ. 
Тӹньӹм дӓ тӹньӹн сообашиквлӓэдӹм предупреждаем, тӓ 
нӓнгемӹдӓ ӹдрӓмӓшвлӓн, ӓтямӹн дӓ церкьг служительӹн 
вуйышты гӹц иктӓ уп хоть кенвазы гӹнь, пиш когонаказа- 
ни тӓмдӓм выча. Тилец пасна, халашты арестуймы больше- 
виквлӓӓт лумӹ лит, кыдывлӓм мӓ тӓмдӓн нападенидӓ якте 
суяш тӹнгӓлненӓ ыльы дӓ кыдывлӓлӓн, ӹшкӹмнӓн семня- 
нӓм мӓ оксала выкупаена гӹгнят, смертный казнь ак угро- 
жайы. Нӹнӹ тюрьмашкы веле питӹрӹмӹ лит. Кужыш кол- 
тыдеок огветӹм вычем, переговор пӹтӹм якте нимахань 
военный действимӓт ам тӹнгӓл. Полковник М о г е л ь н и ц -  
К И Й. 21 Декабрь 1918 и н .“

Сачок ти сирмӓшӹ.м Цибулялан юкын лыдын пуа. Нӹнӹ 
коктын Емельян Захаровичын пӧртӹштӹ сӹнзенӹт.

Ну, мам тишӓк келесет? — Цибуля помощникшы пяц 
ядеш.

Сачок шоэ сӹнзӓпынвлӓжӹдон пытькалта дӓ йӹрӓлтен 
отвечая:

Тӹдӹм пӹзӹрӓлшӓш гӹнь, лу тӹжемӹмӓт пуа.
Цибуля тӹдӹн вӹкӓ тӹшлӹмлӓрӓк анжалеш, вуйта пӹтӓ- 

ри веле тӹдӹм ужеш.
— Лу тӹжемӹм манат?
— Пожалуй, пуа.

А халаштышвлӓжӹ кыце?—Цибуля ядеш.
Мӹньжӹ попемӹш, пӹзӹрӓлӓш гьшь, лу тӹжем тӓнгӓ- 

мӓт йӧрӓл пуа. Тӹдӹн, сӓй, мӓнмӓн когыньнан гӹц шукы- 
рак. Маняр веремӓ мычкы мӓ вӹлнӹнӓ кыдалыштыныт,—ти- 
дӹн шанымжым Цибуля тенге ладнан принимаймашеш су- 
су лин, Сачок талашен попалта.—Халаштышывлӓ ма! Б1ш- 
кеок сирӓ ну, тюрьмашкы шӹндӓ, а тӹштӹ, анжет, махань- 
гӹнят перемена лиэш. Тюрьма—тидӹ лумӓшок агыл. А ва- 
ра мӓнмӓн силавлӓнӓ толын шот. Теве Березня ӹшкӹмжӹн- 
влӓм мӹнь докем иктӹш ушным гишӓн понаш колтен. Нӹ- 
нӓт панвлӓ ваштареш ылыт. Толькы нӹнӹн большевиквлӓ- 
дон тама а к  ярышты улы. А мӓлӓннӓ тӹшкӹ ма дела?

Тенге, тенге... —Цибуля мунгӓлтӓ дӓ пандашыжым кор- 
мештӹлӓш тӹнгӓлеш.—А мӹлӓм чучеш, тюрьма гишӓн ти
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полковник алтала. Нӹнӹн кайышыштым мӹнь пӓлем. Хол- 
мянскийвлӓ ӹняненӹт, а тӹдӹ нӹнӹм просты тау шотешок 
сӓкӓлтен.

Цибуляи лицӓжӹ пӹцкӓтӓэм кеӓ, дӓ Сачок ӹшке промах- 
шым поздан цакла.

— Ӓ тӹнь, Сачок, ӓвӓ пи ылат. Мӹлӓнем тӹнь гишӓнет 
анзыцок хлопецвлӓ попевӹ, но мӹнь такешӹм попат ма- 
шанышым, а тӹнь, анжемӓт, туан ӓтятӹмӓт выжалет.

— Тӹнь ма, Емельян Захарович, мӹнь так, примерлӓн ве- 
ле келесӹшӹм. Тӹньӹн воля, кыце мыштет тӹнге ӹштӹ.

— Тенге, тенге. Пумагам нӓл дӓ сирӹ; „Оксала ана выжалы". 
Сирӹшӹц? „Холмянкышкы Раевскнйым, тӹдӹн вӓтӹжӹм, 
Коваллом дӓ Метельскийым канден кодыда". „Сирӹшӹц?Тен- 
ге. „Тӹнӓм охыр нырышты вашталтенӓ, но толькы алталыде- 
ок. Изиш хоть иктӓ-ма лиэш гӹнь, луэм тӓмдӓнвлӓм. Мӓ 
Холмянскийвлӓ ана ыл“. Так тенгеок и сирӹ нӹнӹлӓн. Си- 
рӹшӹц? Лылын пу. Тенге. Ну, кад подписӓем.

Вадеш охбтничий пӧртӹш „Рупьдвадцать" сӓрнен толеш. 
Могельницкийын кок сирмӓшге тӹдӹ канден. Кокшы сир- 
мӓштӹжӹ Цибулялан полковник мытыкын отвечаен:

„Мӹньӹн семняэм большевиквлӓдон вашталташ мӹнь со- 
гласын ылам. Вашталтымашым тенге ӹштенӓ: нырышты, 
Сосновка дӓ Холмянка лошты, икӓнӓ-иктӹштӹ дорцуштыш 
кытлаэш лу эдемӓн отрядвлӓ вашталтышашлык эдемвлӓдон 
иквӓреш, кок вецӓт шагалыт. Сек пӹтӓриок мӹньӹн вӓтем— 
графиня Людвига Могольницкая вашталтымы лишӓшлык. 
Тӓ тидӹм колтедӓ, тӹдӹ ныр гач мӓнмӓн отряднӓ докы 
миӓ, мӓ ӹшке вецӹннӓ тӓмдӓн эдемдӓм колтенӓ, дӓ молы- 
влӓжӹмӓт тенгеок“.

— Ура! Птаха сӹгӹрӓл колта дӓ кушташ ижӹ тӹнгӓлеш.
Цилӓн сусу лин колтат. Соок ладна ылшы Сарраатдаже

лапажым шиӓш тӹнгӓлеш.
— Ужат, Олеса, махань яжо, скоры тӹнь ӓтядӹм элтӓлет.
— Господи, неужели лачок?—Олеса йӹрӓлтен пелештӓ.
Птаха кушташ цӓрнӓ.
— Колышт, Ленька! — Пшеничек докы тӹдӹ кыргыж 

миӓ.—Уке вӓл ти шонгывлӓн иктӓ-ма техеньӹ, пӓлет, мадон 
светӹштӹ ӹлӓш веселӓрӓк? — Дӓ Андрий ижӹ пӹтӓри эче 
йӹрӓлтӹшӹ Раймондлан сӹнзӓжӹм кымалта.

— Арышы ышкалын шӹшер?—Леон тӹдьш тӧрок ынгы- 
ла.—Мӹнь тумаем, нӹнӹн цилӓ улы. Панвлӓ, небось, охот- 
ничаймашты шпиртусдон ӹшкӹмӹштӹм ӹрӹктӓт. Мӹнь 
хоть сейчас, толькы начальство теве кыце? Ӓнят, тидӹ 
программышкына ак пыры?-—амаса докыла кемӓштӹ Леон 
пел корнеш шагал колта.

— Мӹнь тумаем, тидӹ ак кел...-—Раймонд келесӓ дӓ, ваш- 
тареш ылмыжыдон ӹшке вӹкӹжӹ начальникын рольым 
нӓлмӹлӓ чучешӓг, ӹшкеӓт ак цаклы, шеклӓнен колта.
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— Ак кел, ӹрвезӹвлӓ, ма нужда тидӹ мӓлӓннӓ? — тӹдӹн 
векӹ Сарра лиэш.

— Ак кел гӹнь, ак кел,—Птаха тӧрок ӱкшен кеӓ.
— Саррочка, малын тӹнь тидӹлӓн попет. Нержӹм шок- 

шыжыдон ӹштӹлеш гӹнь, значит ынгылен тӹдӹ, — Олеса 
тянгыран ваштыл колта.

— Вот, йӹнгӹлжӹм ӹрзӓл колтыш!—Щабель йӹрӓлтӓ.
Соок пӹцкӓтӓ лицӓн Пшигодскийят даже пӹцкӓтӓн анжа-

шыжы праха.
— Веселӓ народ тидӹ мӓнмӓн .молодежь, нинӹдон кола- 

шат скучна агыл,—Щабельлӓн тА1дӹ олен келесӓ.
Тӹдӹжӹ тидӹн докыла пугӹнӓлеш дӓ тенгеок олен ядеш:
— Кыце тӹнь тумает, Пшигодский тӓнг, Цибуля докы 

коктын кыдал кемӹлӓ агыл вӓл? В1рвезӹвлӓм тишӓк коде- 
нӓ, кым партизаным нӹнӹлӓн постышты вашталтышла шал- 
гаш коденӓ. Лыдынат? Могельницкий тӹдӹлӓн оксам пред- 
лагая. Тамаат лин кердеш. Кыдалына?

Пшигодский тумаялеш дӓ согласая.
— Вот ма, ӹрвезӹвлӓ, Пшигодский тӓнгдон мӓ Соснов- 

каш кыдалына,—стӧл логӹц кӹньӹлӹн, Щабель чӹнь ке- 
лесӓ.—А тӓ тиштӹ пыт анжыда. Раймонд, мӓ тӹлӓт ти изи 
отрядӹм поручаенӓ. Ир векӹлӓ мӓ мӹнгеш толына дӓ нӹ- 
нӹм Сосновкыш шывштен нӓнгенӓ,—парняжыдон амасашкы 
тӹдӹ анжыкта.

Канка доны, уже мыкте вӹлнӹ шӹнзӹмӓштьшӹ, Щабель 
Раймондлан попа:

— Яжон анжы. Окнявлӓм кӓрӹдӓ. Сторожевойвлӓм ӹш- 
кеок проверяйӹ. На всякий случай, кӹцкӹм имнивлӓ йӓмдӹ! 
лиштӹ. Постовой нӹнӹн отрядӹм ӓль разведкӹм цакла 
гӹнь, графинявлӓм тирӹшкӹ шӹндӹ дӓ, имнивлӓм кыце-керд- 
мӹн поктен, Сосновкыш шӹргӹ просекыдон тӧрок кыдал. 
Ик шамакдон, ь1шкеок тумайы, кыце лучы.

Тӹ нӱжвец, кудвичӹ вес монгырны Пшигодский Фран- 
цискадон прощаен.

— Тӹнь кыце вара, вашталтат гьшь, нӹнӹн сага кеет?— 
тӹдӹ пӹцкӓтӓн ядеш.

— Ӓнят, кеемӓт. Кыш ӹне мӹлӓм кемӹлӓ?
— Нӹнӹ докы ит ке! Сосновкыш, ӓтям докы ке.
— Тидӹ тӹшь докет? Эчеӓт шиӓшет? Уке, ӹнде ороды 

ам ыл. Тӹнь сагаэт ӹлӹмем ак шо, ынгылет. Ак шо.
— Франциска!
— Тӹнь мӹньӹм ит лӱдӹктӹ! Мышкындыдон утюжашет 

агыл мӹнь тӹлӓт марлан кенӓм.
Б1рен шӹцшӹ нӹшӹн лицӓшкӹштӹ ӱштӹ мардеж ӹфӹлӓл 

шӹндӓ.
— Пшигодский!—Щебель сӹгӹрӓлеш.
— Анзыкыжым ам ши, ӓтям докы ке. Ть1штӹ попенӓ. А 

нӹньх докы ит ке, а то пуштам...
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Цилӓ окнявлӓм яжон кӓрен шӹндӹмӹкӹ, Раймонд дон 
Птаха эчеӓт икӓнӓ усадьба йӹр сӓрнӓлӹт. Лым лымаш пра- 
хен. Йыд пӹлӓн агыл. Тӹлзӹ пӱшӓнгӹвлӓ вуйдон олен эр- 
тен. Йӓктӹвлӓ гӹц армыж ганьы кого ӹмӹлкӓвлӓ вазал шӹн- 
зӹнӹт.

Шӹргӹштӹ тыр. Вазын шӹцшӹ лым юк ял лӹвӓлнӹ олен 
шакта. Тӹдӹ ваткан ош одеялла йӹрӹм-йӹр цилӓ левед 
шӹнден, тӹ шотышты пӧртӹм дӓ йӹржӹ ылшы вес пос- 
тройкывлӓмӓт.

Конюшньышты имнивлӓ шӹльӹм ладнан качмы юкат 
шакта.

■— Тӹшлӓлтенрӓк анжыда, тӓнгвлӓ, — Раймонд партизан- 
влӓлӓн попа, — ир векӹлӓ тӓмдӓм мӓ эчеӓт вашталтенӓ. 
Иктӓ-мам цакледӓ гӹнь, мӓлӓннӓ тӧрок пӓлдӹртӹдӓ. Б1нде 
ӹшке вӓрӹшкӹдӓ кедӓ.

Нинӹ Андрийдон столовыйышкы пырымышты годым, 
токо веле караул гӹц толшы Пшеничек ӹдӹрвлӓлӓн тамам 
потикӓлӓм шайыштынат уже.

— Тидӹ мам тиштӹ алтала?—Птаха ядеш дӓ патронный 
пӧдсумкывлӓӓн прӓжӓжӹм шӱтӓш тӹнгӓлеш.

— Тидӹ попа, тӹнь вуйта ӹшке ӹмӹлкӓэт паштек,легио- 
нереш тӹдӹм пиштен кыргыжталынат. Лачок тидӹ?—Олеса 
ваштылеш.

Птаха ти гӓнӓ пурынок йӹрӓлтӓ дӓ кидшӹм веле ша- 
лалта.

— Мам ӹштет, прӧфессижӹ тидӹн техеньӹ— мельник...
— Мам мӓлӓннӓ ӹнде ӹштӹмлӓ, РаймондР^—Сарра ядеш.
— Мӹнь тумаем, тӓ Олесадон амалаш вазын кердӹдӓ, а 

мӓ ти йыдым дежуршашлык ылына.
— Мӹньӹн омем ак шо,—Сарра келесӓ.
— Мӹньӹнӓт,—Олесаат тӹдӹн паштек пелештӓ.
— Пу, тӹнӓм иктӓ-мам ӹштӓш келеш, а то йыд вашт 

такеш шӹнзӓш скучна, дӓ Андрий эчеӓт мӹнь вӹкем пиже- 
дӹлӓш тӹнгӓлеш, а мӹньӹн тырхымашем пӹтӓ, дӓ скандал 
тӓрвӓнӓ,—Леон „котилӓ-каляла“ манмы ӹшкӹмжӹн мады- 
шыжым тӹнгӓлеш.

— Тӹнь когонок ит „ӓптӓнлӓнӹ", — Андрий тӹдӹм азда- 
рымла попа.

— Ма вара, мӹнь по-украински хоть худан, но попем, а 
тӹнь по-чешски мам ынгылет?

— Эчеӓт тӹнгӓлдӓ? Падоело! — Олеса шӹдешкен колта.
— Эх, мандолина ылгецӹ! Мӹнь нолькым шакталтынем, 

а тӓ кушталтынедӓ. Соикток ик конец. Иргодым вет мӓн- 
мӓн—•празнык. Григорий Михайлович мӓнмӓм когыньнам 
ужмыкыжы, кыце вӓл сусу линежӹ, Олеса!—тӹдӹ сӹгӹрӓл 
колта.

— Олесам конечны, а тӹнь верцетшӹ тӹдӹлӓн махань 
сусу?—Леон ядеш.
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Андрий икманяры секунд Леон вӹкӹ юк лыктеок анжа, а 
варажы келесӓ:

— А вет тӓмдӓн лачокшымок делада худан ак ке лиэш!
— Тӹнь ма гишӓн?—тамам тупынешлӓ пӧнымым шижӹн, 

Леон шеклӓнен ядеш.
— Мӹнь мельник гишӓн. Тӹдӹн ӓтяжӹ лашашым янгыш- 

таш тӹнгӓлеш, тӹнь йӹлметдон, а тӹдӹ,-—„тӹдӹ“ шамакеш 
тидӹ удареним ӹштӓ,—кагыльым кӱэштӓш тӹнгӓлеш. Вот 
и лӓктеш целый фабрика.

— Раймонд, малын тӹнь нинӹм вӓш ӹштенӓт? Иктӹтшӹм, 
караулыш колты, тӹнӓм веле тыр лиэш,—Олеса нопалта.

— Уке, мӓ ӹшкӹмнӓн церотнам уже дежуреннӓ, а тӹнь, 
винтовкыдон шалгаш охатаэт улы гӹнь, керек шалген кер- 
дӓт,—Леон тӹдӹн ваштареш пелештӓ.

Сарра, вуйжым кидшӹдон тӹкӹлен, стӧл лошты шӹнзӓ.
Раймонд, сабльыжым дӓ маузержым кыдаштеок, келгь! 

креслышты, камин сага кӓнен шӹнзӓ.
— Мӹнь шкаиышты, кы.мшы комнатышты, гитарым дӓ 

мандолиным ужынам,—Сарра келесӓ.
— А малын тьшь келесӹделат?..—сусу лин, Птаха тӹр- 

гештен вазеш.
— А мӓнмӓн веремӓнӓжӹ маханьы вара ыльы, дӓ кӹзӹт- 

шӓт эче веселӓйӓш, пожалуй, ирӹ1,—ӹгдӹр отвечая.
Тӹдӹн нышкыды юкшым колын, Раймонд тӹдӹн ли- 

цӓжӹн выраженим, ӱштӹрӓкӹн анжышы шимӹ, кого сӹн- 
зӓжӹм дӓ решительный, изиш турнарак тӹрвӹжӹм пред- 
ставляя. Странны дӓ тӹ нӱжвецок понятны,—Андрий ик тн- 
дӹм веле юк лыктеок колыштеш. Ти тыргыж млоец ӹдӹр- 
лӓн турна шамакым келесӹмӹм Андрий нигнамат эче ужте.

— Ленька, лампым нӓл, инструментьш анжаш кенӓ,—Пта- 
ха келесӓ.

Кӹдеж амасавлӓ цилӓок общий коридорыш лӓктӹнӹҥ. 
Леонид лампыдон анзыц кеӓ, Птаха тӹдьш паштек. Цылан 
туре Андрий шагалал колта, колышталеш. „Шонгывлӓ ама- 
лат“.

Людвига, Стефания дӓ Франциска ылмы комнатышты 
олен попымы юк шакта.

— А сравачшым тишӓк такеш керӹл кодымы, Андрий ке- 
лесӓ дӓ тӹдӹм кӹгшӓнӹшкӹжӹ ништӓ.

— Соикток нинӹлӓн мӓ гачна веле кеӓш лиэш, дӓ кыш 
вара шӹлӓт?—Леон попа, но все-таки амаса сралымым нро- 
выен анжа.

Ик минутышты, кидешӹштӹ кым гитарым дӓ мандолиным 
намалын, мӹнгешок толыт.

— Тиштӹ нинӹм иктӓ коклы и иктӓт, наверны, шакты- 
де, цилӓштьТ: гӹцӓт ик гитареш ситӓлӹк кӹлвлӓм чуть-чуть 
ситӓрӓш лиэш. Мӹнь сейчас теве слаен шӹндем,—Андрий 
келесӓ дӓ тӹшӓкок пыт ровотаяш тӹнгӓлеш.
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— Сарра, мӓ нӹнӹлӓн ужиныяш путелна эче?—Раймонд 
кидшӹдон амасашкыла анжыкта.

— Уке, тӹ тазажы качкаш откязыш,—Олеса отвечая.
— Кьще вара ӹне?—Раймонд ядеш.
—̂ Ма, мӹлӓм тӹдӹ^и сарвалымла ылын ма? Тӹдӹ мӹнь 

вӹкем тенге анжал шӹндӹш...—Олеса келесӓ.
— Ничего, качмыжы шоэшӓт, ӹшкеок ядеш, ~  Андрий 

ладнангдара, а ӹшке кӹлвлӓм гитареш ловкан пижӹктӹлеш.
Раймонд стӧл докы толеш, тӹштӹжӹ ветчинадон дӓ сы- 

кырдон торелкӓ шӹнзен, дӓ Сарра вӹкӹ ядмыла анжалеш. 
Тӹдӹжӹ тамам тумаен шӹнден, каминыштыш тылышкы 
анжен шӹнден дӓ юкымат ак лык.

— Тидӹм все-таки нӹнӹлӓн пуэн анжаш келешок,—Рай- 
^ н д  келесӓ дӓ торелкӓм нӓлеш.

Сарра тӹдӹн вӹкӹ мыскылымларак статян анжалеш.
Тӹнь кыце тумает, Раймонд, тӹньӹн ӓтятлӓнӓт вет- 

чинам пукшат? Дӓ тӹдӓт тенгеок отказывая?—тӹдӹ ядеш.
Тенгежӹм тенге, но вет тӹдӹ шляхта кидӹштӹ 

ылеш, махань сравнени тиштӹ лин кердеш? Эчеӓт отказат 
гӹнь, тӹнӓм мӹнь торанышты кодем, пусть кыце шанат 
тӹнге ӹштӓт.—Дӓ тӹдӹ сагашы кӹдежӹш кеӓ.

Амасам Франциска начеш.
Диванышты пеле кишӹ Людвига кӹньӹлеш дӓ шӹнзеш. 

Стефания вӓржӹ гӹцӓт ак тӓрвӓнӹ.
— Мӹнь тӓлӓндӓ качкаш канденӓм. Малын тӓ отказывае- 

дӓ?—Людвига анзылан шагалал, тӹдӹ ядеш.
— Гау, мӓ шужыделна,—Людвига пыток агыл келесӓ. 

Тидӹн качмыжы шоэш ылнежӹ, но „хамвлӓ“ гӹц мам-гӹн- 
ят принимаяш пыток отказышы Стефания тӹдӹм смушаен.

Ветчина дон сыкыран торелкӓм Раймонд стӧл вӹкӹ 
шӹндӓ.

— Сообщаен кердӓм, жандармвлӓ кычымы мӓнмӓн тӓнг- 
влӓнӓдон иргодым тӓ вашталтымы лидӓ.

— Мӓнмӓм вашталтат? Тӹнь тидӹм лачокым келесӹ- 
шӹц?—амалышыла кайшы Стефания выртышток „шижӹн“ 
колта.

— Техень эдемвлӓдон, к^Мӓн ӹнянӓш лиэш, тӓ, наверны, 
шоэн вӓш лидӓ,—Раймонд кукшын пелештӓ.

Ынде ижӹ, тӹдӹн вуйыштыжы морен калпакшы уке го- 
дым, Стефания дон Людвига тӹдӹм пӓлен колтат.

— Келесӓй, Пшигодский тишток эче? Мӹнь тама тӹдӹн 
юкшым ам кол,—Стефания лӱдӹлдӓл ядеш.

— Уке, тӹдӹ вашталтымашеш йӓмдӹлӓлтӓш кеен.
— Тау йымылан,—Стефания куштылгын шӱлӓлтӓ дӓ тӹ- 

шӓкенок вашталт кеӓ.
Тӹдӹ эчеӓт икӓнӓ Раймондым вуй гӹц ял якте анжа- 

леш дӓ маняры лиэш тӹнӓрӹ ласкон ядеш.
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— Келесӓй, кыце тӹнь ти ужасный компанишкӹ попазе- 
нӓт?

Стефания эчеӓт иктӓ-мам худам келесен колтымаш гӹц 
лӱдӹн, ветчина торелкӓм Людвига пылвуй вӹкӹжӹ шӹндӓ.

— Мӓ качкылдалына,—тӹдӹ йӹрӓлтӓ.
Раймонд амаса докыла ашкылта. Стефания тӹдӹм ядеш:
— Келесӓй, шамаквлӓэт тӧр ылмым мадон тӹнь подтвер- 

ждаен кердӓт?
Раймонд кӹшӓнжӹ гӹц Могельницкийын сирмӓшвлӓм 

лыктеш. ,
— Мӹнь тӹлӓт ӹнянем,—Раймонд сирмӓшвлӓм виктӓл- 

тӹмӹк, Людвига протестуя.
Но Стефания кок сирмӓшке нӓлеш дӓ пиш йӹле лыдын 

лӓктеш.
— Матка боска ченстоховская! Ти йыд йӹлерӓк хоть эр- 

тен кешӓш ылнежӹ! —тӹдӹ келесӓ дӓ сирмӓшвлӓм Людвига- 
лан пуа.

— Мӓнмӓм тӓмдӓн тӓнгвлӓдӓдон вашталтым гишӓн усло- 
вим сразы тӓ графлан шӹндендӓ?—тӹдӹ ядеш.

— Мане, ти сирмӓшӹм мӹнь ӹшке сиренӓм.
— А пӓлӓш лиэш, мам тӓ тӹдӹн пӹтӓришӹ предложени- 

эшӹжӹ отвечаендӓ?
— Малын акли? Келесеннӓ, мӓ оксала ана вашталты, вет 

мӓлӓннӓ тӓнгвлӓнӓм спасаяш келеш...—амасам пеле чучмӹм 
коден, Раймонд лӓктӹн кеӓ.

— Готовы! Ынгаренӓм! Птаха сӹгӹрӓл колта дӓ пӹтӓриш 
аккордым нӓлеш.

Минут эртӹмӹкӹ гриф мычкы парнявлӓ чӹнь кашташ 
тӹнгӓлӹт, дӓ мандолина мыраш тӹнгӓлеш.

— Кычы, Олеса, яратымы мырынам шакталтенӓ,—музы- 
кальный вступленижӹм кӹрӹн шуэн, Птаха келесӓ.

Олеса кидӹшкӹжӹ гитарым нӓлеш, парнявлӓжӹдон ба- 
сым тӹкӓлеш, дӓ тидӹлӓн рекӓ донышы изи водокачка дӓ 
кымытын эртӓрӹмӹ вадывлӓ ӓшӹндӓрӓлтӹт. „Кыце вӓл кӹ- 
зӹт тӹдӹ, яратымы мӹньӹнӓтям! Иргодым вӓш лимӹнӓ ги- 
шӓн тӹдӹ! пӓлӓ ылгецӹ!“

— Мӹнь вычем, Олеса.
Ойхан мыры шӓрлӓш тӹнгӓлеш. Южнамжы тӹдӹ мӹндӹр 

курган шайылан вуйта ямын кеӓ, южнамжы мардежеш та- 
гышец мӹшдӹрцӹн вуйта толын колта. Лирический мелоди 
лошкы сусу юквлӓ трӱк ярлен кеӓт.

Торжественный маршдон земля вӹкӹ шошым толеш, дӓ 
ӧлицӓ вуйышты льшкӓтӓ вадын нӓрӓштӓ юквлӓ мырат:

г

Ой там, ой там за  Дунаем,
Та за тихим Д у-на-а-ем ...

Мыры паштек задорный дӓ кокетливый полька тӹнгӓлӓл-
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теш. Андрий цилӓ монда. Тӹдӹ шум вашт шакта, дӓ техень 
яжо шактымаш Стефания докат даже шоэш.

— А вет яжон шакта...—тӹдӹ пелештӓ.
Людвига яжон шактымы.м колышт ьшӹртӓ. Музык юк тыр- 

лен шӹцшӹ карштышым тӹдӹнӹм шижтЯрӓ.
— Раймонд, кулӓн мӹнь шактем?—Андрий шӹдешкен колта.
Леон Сарра докы ашкед миӓ.
— Шанен шӹндӹшӹ ӹдӹр!.. Шергӓкӓн тӓнг!.. Иргодшы 

лӹмеш танцуяш разрешӓйӹ.
Сарра кидшӹм веле шалалта.
Андрий кӹлвлӓм эчеӓт тӹкӓлеш дӓ вальсым шакташ тӹн- 

гӓлеш. Леон Саррам кидшӹ гӹц ласкон кыча.
— Но танцуялашыжы лиэш вет? Мажым сылыкланымла!.. 

Ӓль мӹньдонем ӹнет танцуйы?
Олесан гитарыжы бас юквлӓм яжон севӓлтӓрен миӓ.
Сарра кӹньӹлеш. Леон перегӓлӹн тӹдӹ.м кӹдӓлжӹ гӹц 

элтӓлӓ дӓ силан кидшӹдон ӹшке йӹржӹ сӓрӓл колта.
Кынам кок нӓрӓштӓ дӓ цевер эдем куштат—яжо...
Раймонд нӹнӹн куштылгы дӓ олмыдшы сӓрнӹмӹштӹм 

анжа.
„Яжон кушта, чорт чех“, Птаха завидуя.
Куштышывлӓм тӹшлен, Франциска амаса сага шалга. Тӹ- 

дӹ Раймондым сӹнзӓжӹдон вӓш лиэш, дӓ шукердӹ перви 
пӹтӓри эче ужмышты годшылаок, коктынат йӹрӓлтен кол- 
тат.

Ик минут Раймонд шеклӓнӓл шалга. „Но вет Сарра тан- 
цуя...“ Дӓ тидӹ пряжӓжӹм трук колта, сабля дон маузер- 
жӹм стӧл вӹкӹ пиштӓ дӓ, шеклӓнӹмӓшеш якшарген, Фран- 
циска докы миӓ. Тӹдӹжӹ, акат тумаял, кидшӹм Раймондын 
пулш вӹкӹ пиштӓ, дЛ кӹдежӹштӹ у мыжыр танцуяш тӹн- 
гӓлеш.

— Тӹнь колат, Людвига, нӹнӹ танцуят. Францискаат то- 
же.—Пачын шумы амаса вашт горницышты Стефания цилӓ 
ужын.—Шакташыжы тиш толп1Ы млоец ак шакты, тӹдӹ 
Францискадон кушта.

Олеса тагнамок уже гитарыжым пиштен дӓ мижгемжӹмӓт 
кыдаш шуэн, тӹдь! пышкыды чувӓквлӓдон ӹнде кушта. 0 6 -  
щий весельем лоэштӓрӓш ӹнжӹ ли манын, Андрий ӹшкет- 
шок шактышашлык ылын. Остаткаэшӹжӹ тидӓт нерад 
лиэш.

•—• Ма вара тидӹ, ӓль мӹлӓм ӹшкетемлӓн веле шактьш- 
ла? Тидӹ несправедливы,—тӹдӹ келесӓ.

— А мам ӹштӹмлӓ, Андрюша, вет мӓжӹ ана мышты!— 
Леон тӹдӹлӓн сӹгӹрӓл колта.

— Ну, зче изиш, Андрюша, йыд йӹлерӓк эртӓ.
Тӹнӓм Андрий кӹньӹл шагалеш дӓ,цилӓм цӱдейӹктен, са- 

гашы комнатыш ашкедеш.
— Идӓ йӓтлӹ веле,—тӹдӹ келеся.—Мӹнь колынам, об-
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разованнывлӓ циланок тн штуковиным шактат,—тӹдӹ пар- 
няжыдон нианиным анжыкта,—тп струментдон полькыммӓ- 
лӓннӓ шактен пуэт ылгецӹ, пишок яжо линежӹ, а то ци- 
лӓн куштат, а ыӹлӓм ӹшкетемлӓн шактымла, — Людвигы- 
лан тӹдӹ попа.

Тидӹн простажы, тӧр попымыжы дӓ изи ӹрвезӹн ганьы 
куштымы шомыжы Людвигам сӹнгӓт. Йӹрӓлтен, тӹдӹ пиани- 
но докы миӓ дӓ ышышкыжы пӹтӓриок вацщы Рахманинов- 
ын „Итальянская полька" манмы семӹм шакташ тӹнгӓлеш. 
Птаха ӹшкеӓт ак цаклы Стефания докыла сӓрнӓл кеӓ.

— Ит йӓтлӹ веле, обижӓяш манын агыл, а веселӓ вады 
лӹмеш дӓ иргодшы ирок лӹмеш... Мӹньдонем ат куштал- 
ты вӓл?

Стефания анзылны луды сӹнзӓн, пиш когон ош пӱӓн, ко- 
эштӓлтшӹ ганьы кыйыр ӱпӓн млоеп шалгалта. Б1шке ша- 
нымжым ӹштен шокташ лучырак лижӹ манын, Стефания 
согласая.

Андрий ужеш, Олеса шӹдешкӓ. Сарраат тоже. Но тӹдӹм 
Бимат цӓрӹде...

Йыд шукы лимӹкӹ веле охотничий томашты тыр лиэш. 
Цилӓн амален 'кенӹт.

Людвига а.мала дӓ омыныштыжы ужеш, тидӹ цилӓ тен- 
геок и лишӓшлӹк: лӹмӹнок ти томашты, техеньӹ нигнамат 
ылтымы обстановкышты ти эдемвлӓдон тӹдӹ вӓш лишӓш- 
лык ылын. Махань яжо вет, тӹдӹ самыныпаныде: ти эдем- 
влӓ, кыдывлӓм тӹдӹ защишаен, кыдывлӓм яратен, лачокок 
яжо эдемвлӓ ылыныт.

Заложниквлӓӓт дӓ нӹнӹн оролывлӓштӓт пыт амаленӹт,
Кымда скамняшты, икӓнӓ иктьпптӹм элтӓлен, Сарра дон 

Олеса а.малат, нӹиӹм Андрий ыжга-пинжӓкшӹдон левед 
пиштен.

Ь1шкежӹ Андрнй, кидшӹ.м вуй лӹвӓкӹжӹ пиштенӓт, седӹ- 
рӓштӹ амала.

Партизанвлӓлӓн усадьбышты пасна-пасна кашташ утен 
колтен. Нӹнӹ кымытьшат конюшня" докы погынат. Тиштӹ 
шокшырак ылын. Коктытшы нӹнӹн логӹц тирӹшкӹ пырен 
вазыныт, а оролаш „Руиь дваддатьым" колтенӹт. Тӹдӹжӹн 
йӱмӹжӹ шон колтен, тӹдӹ пӧртӹш пырен, коридорышты 
шӹнзӹшӹ лодка гӹц ик кого карка вӹдӹм йӱн колтен, 
тишток камака сага ӹрӓлӓш шӹнзӹн дӓ амален кен. Тирӹш- 
тӹш партизанвлӓ, тӹдӹлӓн ӹнянен, тоже амален кенӹт.

Йыдым Стефания кӹньӹлеш, ыжгам, меховой калпакым 
чиӓ дӓ сагашы кӹдежӹш лӓктеш. Молнамжы тенге лӓкмӹ 
годы.м, нӹнӹм кӱ-гӹнят ӹдӹрвлӓ логьщ провожаен, кӹзӹт- 
шӹ. тевеш цилӓн амалат. Стефания коридорыш лӓкмӹ ама- 
сам олен пачеш,—тӹштӹжӹ, кидвлӓжӹм шӓрӓлтен, камака
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сага партизай пингӹдӹн амала, винтовкыжы тишток стеня 
сага шалга.

Икманяр мииут Стефания корпдорышты шалга, вара 
амасам олен пачеш. Кудвичӹштӹ иктӓт уке. Шиӓш цӓрнен 
колтышы ганьы шумдон Стафания кудвичӹш лӓктеш, изиш 
шалгалеш дӓ варажы капкашкыла чӹнь ашкедеш. „Шагал- 
тат гӹнь, мӹлӓм тӱгӹ лӓктӓш келеш ыльы манам“ тӹдӹ 
шана дӓ шӱмжӹ шолтке шиӓш тӹнгӓлеш.

Но тӹдӹм иктӓт шагалтыде. Теве ти просека Гнилые Во- 
ды манмышкы кеӓ, тишкӹ тӹдӹ икӓнӓ веле агыл, марыжы 
охотышкы кашмы годым, шапым йӱлдӓлӓш Станислав сага 
толын.

Усадьба гӹц маняры каранг миӓ, тӹнӓрӹ чӹнь ашкедеш 
дӓ остаткажым ашкедӓш ӓптӹртӹшӹ ботывлӓжӹдон кып- 
тешт-кыптешт кыргыжаш тӹнгӓлеш. Но ытлымыжылан со 
эче ак ӹнянӹ. Кок километр нӓрӹм тома дорц карангмыкы 
веле когон янгылымжым шил<еш. Накыла кыргыж ак керд. 
ТВӱмӹштӹ йочке кереш. Тӹдӹ ботывлӓжӹм кыдаш шуа дӓ, 
лым вӹлӓн нӹнӹм шӹнден коден, кӱкшӹ кавалан ботинкы- 
влӓдонок ашкедӓш тӹнгӓлеш.

Остаткажым тӹдӹ пивлӓ оптымым колын колта; сола 
вуйышкы мимӹкӹжӹ, польскнй йӹлмӹдон тӹдӹм сӹгӹрӓл 
шагалтат:

— Шагал! Кӱ толеш?
Пичӹ шайыц кок вооруженнып эдем кыргыж лӓктӹт. 

Тидӹ Зарембан эскадроньшыыш легионервлӓ ылыныт.
— Пусть вельможный пани ак тыргыжланы. Мӹньӹн сер- 

жантем тӹньӹм хала якте шывштен кеӓ. Тиштӹ вет .мӹн- 
дӹр агыл. Корны лӱдӹш агыл, мӓ тӹшецӹн толна веле. Ну, 
кыдал,—-.Заремба сержантлан кидшӹм шалалта.

Тӹдӹжӹ сӓпӹм погалта. Имнивлӓ тӓрвӓнӓт. Стефания 
шайыкыжы анжалеш. Зарембан эскадронжы сола гӹц шӹр- 
гӹшкӹлӓ тӓрвӓнӓ. Сотемӹн.

Сек пӹтӓриок коридӧрышты амалышы „Рупь двадцать“ 
шижӹн. Тидӹлӓн ӱштӹн чучын колта. Стефания пачык ко- 
дымы амаса коридорым цилӓ ӱкшӹктен колтен. „Тӓнгвлӓ, 
кьшьӹлдӓ, ляхвлӓ толыныт!"—тӹдӹн сӹгӹрӓл колтымжы 
цилӓм кьшьӹлтӓ. Тилец пасна „Рупь двацать“ нимат келе- 
сен ак поспейь!—Заремба тӹдӹм вуйышкыжы лӱэн шелеш.

Раймонд оружи докы шыралтеш.
Коридорыш легионервлӓ ружге пырат. Птаха, коти га- 

ньы, ял вӹкӹ кӹньӹл шагалеш. Икӓнӓ тӧргештенок пичӓл- 
ЖЬ1 ДОКЫ, ЛЫКЫШКЫ ТИДӸ1 шоэш. Стӧл вӹлецӹн кӹньӹл ке- 
шӹ Леон омпышдон нимамат ак ынгылы.

Пӹтӓри андак ӹдӹрвлӓӓт нимат ак ынгылеп. Андрий
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амасашкы шыралтеш. Тӹдӹм пачын, шайыкыла цӓкнен кол- 
та да тӹшӓкок мьшгеш чӱчьш шӹндӓ. Коридорышты тама- 
няр гӓнӓ лӱэн колтат. Амаса анга нульывлӓэш таманяр вӓре 
царгешт лӓктеш.

Случайность веле Андрийым колымаш гӹц ытара.
Ма тидӹ, Леонат остаткажым ынгыла. Выртышток стӧ- 

лӹм сӓрӓл шуэн, тӹдӹ амасам ть1Кӹлен шӹндӓ дӓ винтов- 
кыжым хватя. Андрий кӹдеж лык гӹц амаса вашт лулеш.

— Мӹнгеш!— Заремба коридорышты сасла.— Идӓ лул! 
Тӹ1штӹ графиня улы, пся ваша мать! Мӹнгеш!

Коридор охырем кеӓ.
— Мӓ ниньш тӹтеок нӓлӹшӓ. Ть1шт'ӹ кым ӹрвезӹ, л ӱ л -  

мӓшть1Жӹ графиням пуштын шуаш лиэш,—ӹ1шкӹмжӹш цӓк- 
нӹмӹжӹм пбручик салтаквлӓлӓн ынгылдара.

— Ти лайдак агыл ылгецӹц—ть1дӹ шӹдьш „Рупь двадца- 
тььш“ колышы кӓпшӹм чымалеш,—мӓ амалышывлӓмок нӹ- 
нӹм хватенӓ ыльы.

— Ма лиӓлтӹн, пане поручик? Малын тӓ цӓкнедӓ?—Сал- 
таквлӓ шӹргӹ лошкыла цӓкнӹмӹм ужын, Владислав Зарем- 
ба докы кыдал миӓ.

— Нӹнӹм бойтеок алтален лыкташ келеш. Шижӹн пос- 
пеенӹт,—младший Могельницкийлӓн Заремба келесӓ.

— Но вет тӓжь! уже пӧртӹшть! ылында!—Владислав шӹг- 
дӹн сӹгьфӓл колта.

Тенге сьҥӹрӓлмӓшеш орланен кешӹ Заремба ак тырхы:
— Мӹньжӹ хоть томашты ылынам, подпоручик, йо 

тьшьжӹ тӹштӹ, кажется, ылтелат. Тӹнь ӹшке взводедӹм 
анжы, дӓ чиндон старший ылшылан оскорбительный заме- 
чаним ит Ӹ1ШТӸ1. Мам ӹштё.м, мӹнь ь1шкеок пӓлем.

Владек арышы ганьы шӹдешкен колта, имнижӹм сӓрӓ- 
леш дӓ ӧрдӹжӹш кыдалеш.

— Окнявлӓм скамнявлӓдон питӹрьщӓ!—Раймонд команды- 
вая.

Горницӹштӹ баррикадым ӹштен шьшдӓт.
Раймонд пленницывлӓ докы кыргыжеш. Тӹштӹ тӹдӹ ошем 

шьщшӹ Людвигам дӓ лудьш шӹщшӹ Францискам веле ужеш.
— Ради бога, ма лиӓлтӹн? Кышты Стефания?—Лудӹн 

колтышы Людвига тидӹн докы шыралтеш.
■ Раймонд кьщеж йӹр пӹсӹн анжал колта.

— Кыце кышты? Ть1дӹ тиштӹ! лишӓшлык!—тӹдӹ! сӹгӹ- 
рӓл колта.

— Ах, вот ма! Шӹлӹн, кӹшкӹ! Честьге, славыге мӓ ама- 
лен колтеннӓ,—Раймонд шайылны Птаха ойхын попалта.

— Б1нде мам вара тӓ ӹштедӓ?—Людвига тӹдӹн кидшӹм 
хватя.

Птаха кидшӹм шывшын нӓлеш.
— Остатка якте шиэдӓлӹнӓ... Вацта седӹрӓшкӹ, мӹнь тӹ

179



'  ,:1
окня гӹц лӱлӓш тӹнгӓлӓм!—тӹдӹ сӹгӹрӓл колта.— Жйвой 
соикток ана сдаялт. Ямаш гӹнят—такеш агыл.

Тӹдӹ шӱм вашт шӹдешкен, лелӹ диваным окня докы 
шӹкӓл шӹндӓ.

— А малын тӹньжӹ кодынат?—Раймонд Людвигам ядеш.
— Тӹдӹн шӹлмӹжӹ гишӓн мӹнь пӓлӹделам...—Людвига 

олен отвечая.

— Пане норучик, тиштӹ коктым конюшнеш хватенӹт,— 
капрал Зарембалан доложа дӓ парняжыдон партизанвлӓ вь!- 
кӹ анжыкта.

Заремба кидшӹм чӹнь шалалта.
Томашкы залп юк шакта. Леон дон Птаха окня сага 

ӹшӹк шайылны шалгат дӓ мушкышкы попазышым хоть 
кӱмок каждый секундын лӱэн колташ йӓмдь'1 ылыт.

— Эй, тӹштӹ, томаштышывлӓ, идӓ лӱ! Пан поручик тӓ- 
донда попалтынежӹ!—тӓгӱ-ӓнят кудвйчӹ гӹц сасла.

Томашты юкымат ак лыкеп...
— Тӓ, тӹштӹ шӹнзӹшӹвлӓ, колышта! Мӹнь поручик За- 

ремба ылам, тишкӹ полковник Могельницкий мӹньӹм кол- 
тен... Колыда?—кудвичӹ гӹц Заремба сасла.

— Колына. Ну, ма вара?—Тӹдӹн ваштареш Пшеничек 
сӹтгӹрӓл колта.

— Тӓлӓндӓ сдаялташ предлагаем.
Томашты тыр. Ь1дрӓмӓшвлӓ, нӹньшӓн шӱдӹмӹ статян, 

седӹрӓштӹ шӹнзенӹт. Раймонд, маузеран кидшӹм анзыкы- 
ла  виктӓлтен, амасашкы орола.

— Повторяем. Мӹнь тӓлӓндӓ сдаялташ предлагаем. Тӓ 
кычымыда графиня Могельницкая живойок дӓ целаок гӹнь, 
тӓмдӓм живойымок кодаш обещаем. Ада сдаялт гӹнь, ци- 
лӓдӓм иктӹ дӓнгьшь лӱл оптем. Тумаялашта вӹц минутым 
пуэм.

Томашты юкат уке. Раймонд, Птаха, Пшеничек икӓнӓ 
иктӹштӹм анжалыт. Анжалтышышты дорц Людвига ьшгы- 
ла, нинӹ ак сдаялтеп. Кудвичӹштӹжӹ вычат... Смерть та- 
гышты тишток тома йӹр каштын дӓ тишкӹ пыраш шелӹ- 
кӹм кӹчӓлӹн...

— Эй, тӓ, тӧмаштышывлӓ, сдаялтыда?
— Ке к чорту, гад! Остатка якте шиэдӓлӹнӓ! Шу лижӹ 

коммунз!—Андрий сӹгӹрӓл колта.

Пытӓриш книгӓн пӹтӓрт&гш.

Сочи. Москва. 1934—1936 ивлӓ
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