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Myöhäne gostja.
Oli avgusta. Jo oli enämbi ke§ki yödä i Srednekolbm- 

ska§§a kaikin jo muattbh.
Srednekolbmska on pikkarane kyläne Siberin mittua- 

matoin mecin i §uoloin ke§§e§§ä; häne§§ä on kaikkiedah 
viizikymmendä kodie i jurtua.

Kazakan Innokentiin Javlovskoin kojin luoh podjied 
regi, vallja§§ettu puara pedrua. Ken ollov mie§ podoid 
verejin luoh iru b e i mi vägieh pergamah heidä kulakolla.

Innokentii ottb vintovkan i viidi tanhuolla.
—  Ken §ielä? —  ravahtb hiän verejäzen avaamatta.
—  Tämä mie, Innokentii. Avua,—  va§tai ei §elgiellä hor- 

malla kielellä mie§.
— Da ken §ie olet? —  kyzy Innokentii §iämenperä§tä.
—  Olen Tarabikin Simana. Avua. Azieda on.
Innokentii avai verejäzen i kerdah zamietti, §to re-

je§§ä mi ollov veny, katettu pedran nahkalla.
— Tervehenä-go! — iha§tuon §ano Simana i oijendb 

kazakalla kättä.
— Tervehenä! Tervehenä! — va§tai Innokentii.— M in

iän myöhä? —  I hiän rubei avuamah verejie.
Simana ajo pedrat tanhuolla, a kazakka §albai ve- 

rejät i lukkui hiät zasovalla.
Innokentii i Simana mändih pertih. Kuvhnjapuo- 

lelda izändä §uatto gostjan välläh gorniccah. Tiälä ylci 
kahen §einän §eizottbh laveat, kumbazet yhtevvyttih pa- 
ra§§ope§§a. Lavcoilla ie§?ä §eizo pitkä puvhine stola.
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Innokentiin naine §eizattb stolalla keitettyö lihua i zua* 
rittuo kalua. Simana, nägyv, oli näliä§tyn. Hiän ahnaha§tb 
priimieci §yömäh.

— Midä toit? —  kyzy Innokentii.
—  O! — va§tai Simana 1 lukuavo rupissuldb.
—  Rebuo, min-go, ammuit?
Simana lekahuttb piällä.
—  Midä rebuo! Rebo on tavara obbknovennoi.
— Nin midiä sivla on? —  jo tlrpamatta toizicci ky

zy Innokentii.
— 01 otvietti Simana i vielä enämmäldi ummistb 

omat §ilmät.
—  Ol-ol —  vettä mingo ?uvh keräit,— §iämenperä§tä 

§ano Innokentii.
Hiän podoidi pikkarazen puvhizen §kuappazen luoh, 

kumbane rbppu §einällä, §ai §ieldä butblkan viinua i 
naleicci Simanalla stokanan. Simanan mu§§at §ilmät vi- 
rissyttih kun tuluot. Toizen stokanan jälgeh hiän §ano:

— Poroha anna, pulja anna, niegla anna, busa 
anna.

— Da §ie ozuta, midä §ivla on. Mistä §yötj andua- 
ze? — otvietti kazakka i uberi ostuatkanke viinanke butbl
kan.

—  Aida! —  sano Simana i novzi.
Izändä i gostja viijittih tanhuolla. Simana rubei 

kerbttäm äh omua regie. Innokentii-ze ahnahilla filmillä 
sledi midä ruado gostja. Ka Simana no§§aldb pedran nahkan 
i hiitroildb kacahtb Innokentiih. I kerdah Innokentii hö- 
Imisti §ilmät. Hiän nikuin ei huavan dogadie §idä, mi veny 
Simanan reje§§ä.



Toivomattoma nahodka.

Kolmie päiviä ennen tädä Tarabikin Simana ildah 
§uat hyppäi omalla koiralla jällesti. Koira napadi losjan 
jälgeh. Simana huomrrek§e§ta viidi ohottuolla, hiän ko- 
gonazen päivän tavoiteli losjua i nyt ildapuoleh oli nällä- 
§tyn i vaibun. A koira, hoduo liziällen, hyppäi i hyppäi 
edizeh.

Simana vielä enämmäldi §iändy losjan piällä. Myt- 
työnke iha§?unnanke hiän la§kiis-bb strelan sohuatoihM 
Min zuadnoihuoldb hiän §yöldäis palazen vielä palavastja 
sbroida lihua!

Kerdah koira no§tb piän, tänildi vozduhua i kruto 
kiändy randah. Hiän hyppäi kazvahtannuolla listvenni^alla 
goralla. Simana kiirähti hänellä jällesti. Goralda oli jögeh 
spuska. Simana kacahtb alah i §eizavdu diivalta.

Ei edähänä berjoga§ta mua§ta oijenduaci myty§ ollov 
ylen §uvri piä lozienke i pitänke „nenänke". Simana 
unahtb vaivunnan i läksi hyppiämäh jogeh päin. Hiän 
dogadi pitän, kruto lymbynnyön „ham bahan“, kumbane 
torci zivotnoilda §uv§ta.

Äijän-go vuotta Simana käveli taigua'm yötj, no tä
män muostja §yvä§tb kaivuacennutta zvierdä hiän vielä 
nikonza ei nähnyn.

„Zloi duh“ toi mivn tänne,— duvmaiccov hiän.—  Ei 
niken, kun „zloi duh“ tahtov milma hävittiä"...

 ̂ Näin kucutah losjua.



Simana pöllä§tyn perävdy tagaperiin, kuccu koiran i ran- 
nak§ih kacahellen rubei kiirehyössä novzomah goralla. 
Tiälä hiän lujembuazeh §ido remenillä vacan, §tobt. ei 
zen verraldb cuvstvuija nälgiä i läksi omah urasah päin.

Ei edähänä urasa?ta paim enduaci stuada pedrua.

Jo oli huomne§, konza Simana ynnäh vaibunnun i 
nällä§tyn, doidi urasah §uath

Vielä edähänä hiän dogadi §avun, kumbane novzi 
jurta^ta ylähädä. Urasa oli strojittu rbvguloista, obtjani- 
ttu pedroin nahkalla. Ylähänä hiän kaideni i jättiäci pi- 
kkarane lovkkone, kumbaze§ta novzi urasan §iäme§tä

* Urasa, ill ju rta— lamutoin i toz iin  vilurannan narodoin  
zili?ca vrode majua, puvhizista kangilo ista , katettu pedroin  
nahkoilla .



§avu. Ei edähänä urasa§ta paimenduaci stuada pedrua» 
piädä viizikymmendä.

Simana mäni jurtah. Ocagalla revna§§a issuttbh kak?i 
muzikkua, hiän naizet i polzaidbh lap§et.

—  §ie ohottuolla oliit? —  kyzy Simanalda yksi muzi- 
koista.

— Da,—  va§tai Simana. Ei udacnoi ollun ohotu§.
Hiän istuoci tulen lähembiäh i ahnaha§tb lainoi m oni 

palua pedran lihua. $idä hiän ottb oman ca§kan i rube 
juom ah kirpicnoida cuajuo.

—  $ie nimidä et tuonun? —  tua§ kyzy häneldä lamuta.
—  En voi maltua,— va§tai Simana.
—  To li „zloi d u h “ tahto milma hävittiä, ali mie lövviin 

dikovinnoin zvlerin.
1 Simana rubei §anelomah, kuin häneh mua§ta ker- 

dah kacahtb ylen §uvri piä pitänke ,n enänke“. 
Diivuidbh lamutat, lekutettbh piälöillä.

— 1§ — sie... Ljubopbtno, pidäis-bb kacahtua.
Huomne§ vielä va§ta hämärdi, a lamutat jo issuttbh 

tulen luona i matkah §yödih pedran lihua i juodbh 
kirpicnoida cuajuo. ValI]a§§etuot pedroih kolme regie 
§eizottbh urasan luona.

Lamutat uijittbh jurta§ta, istuocettbh regilöih i pedra t 
hämärie myötj boiko lähtei heidä vedämäh ielleh. Pe- 
drat hypättih boiko i ei pietytty suamoi ildah §uat.

Ildapuoleh lamutat dogadittbh Berjozovka joven hie- 
muan.^

Ei edähänä berjoga§ta hyö nov^tbh regilöistä.

’ Berjozovka— o ig ien  kiän Kolbman pritokka. Kolbma virduav 
Severnoih  poljarnoih mereh.
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Tozieh, berjogalla mua^ta nägy §elgä i ylen §uvri 
dikovinnoin zivotnoin piä.

E,— i§ §ie,—  §ano yksi lamuta.
— Hukat kuvlu§settbh. Murginalla oldbh,
Berjogalla nävyttih sviezoit hukin jället. Zivotnoin

kagla oli §yödy luvloih §uat.
—  A nu, Simana, i §ie Amukzan, ottakkua kirvehet. 
Kolme ohotnikkua priimiecettih leikkuamah zagnittuo,

piä§tä torcijua, bivnjua. Hyö pandbh hänen regeh i lä- 
htei järelläh matkah. Toissa piänä Tarabikin Simana ot- 
pruavieci Srednekolbmskah, §tobb ozuttua oma nahodka 
kazakalla Innokentirlla. Hiän ammuin tiedi kazakkua, 
oli hänenke druvzba§§a; kuin ollov hyö käveldih yhe§§ä 
kondbeh ohottuolla.



Torgu.

— Katalia oma nahodka nahkalla i a§§u pertih,—  §ano 
Innokentii.

Hiän kerdah kek?i, §to lamuta toi hänellä mamontan 
bivnjan. Hiän muissuttb myttyön objavlenjan rbputtb 
Akadamija nauk Srednekolbmska§§a. Akademija oli edä- 
hänä — Piiterissja (piiloin näin kuccuoci Leningrad), no 
hiän työndi Srednekolbmskah objavlenjan, sto andav 1000 
rubljua §illä, ken lövdäv mamontan ynnäläzen ske- 
lietan.

Innokentii vähän ottb iccien käzih, i staraicci peittiä 
lamuta§ta oma iha§§unda, §tobb ze ei ylen kallehe§tb 
rubeis pakkuomah omalta nahodka^ta.

— Mistä §ie lövviit tämän bivnjan?— kyzy hiän Sima- 
naida.

Hyö myö^tbäcetlih gorniccah, i kazakka §eizattb sto- 
lalla viinanke butblkan.

Simana §ano.
—  Ka midä,— §ano Innokentii.— Kun §ie et valehe- 

lle, kun §ie ozuttannet mivla paikan, mistä §ie lövviit 
tämän bivnjan, nin mie podarin §ivla oman ruzjan.

Lamutan §ilmät niin i virissyttih iha§§unna§ta. Vladeija 
tämän muozella ruzjalla hänellä i unissa ei nägiecen. 
Hiän ohottieci starinnoinke kremnjovoinke ruzjanke. Kre- 
mnjuovoi ruzja hilljah zarjazaiccieci, yksicci ambu, ando 
tuagieh oseckoida, ei popadainun gelih.

9
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Innokentijan ruzja zarjazaiccieci väliän, srazu monella 
puljalla i ambu edäh i mietko.

—  Bivnja^ta §yöl] mie sivla annan porohua, puljua, 
busua.

Lamuta ei ruven torguicciecomah. Hiän ozaka? tämän 
muoze§ta vaihuk§e§ta, oli valmis seicas ze yletä järelläh 
urasah, vain ei bb ois myöhäne yö.

Ugovoriecettbh: enzimäzinä päivinä, konza §eizavduv 
talvi doroga, lamuta §uattav Innokentiin nahodkan luoh.

Huomnek§ella lamuta polucittuloinke tavaroinke ot- 
pruavieci urasah. A Innokentii peitti bivnjan i nikellä 
€i §anonnun §ih näh, min toi hänellä Tarabikin Simana.



Uvzi ajanda tiedämättömän 
zvierin luoh.

Algu nojabrjalla Simana i Innokentii reje§§ä, kum- 
bazih oldfah vallja§§ettu pedrat, podjiedittbh Berjozovkan 
luoh.

Srednekolbmska§ta Berjozovkah §uat oli 325 kilo- 
metrua, kumbazet hyö projiedittbh 5 päiviä.

—  Sovsem hyvä. Daze otlicno, — §ano icceheze kazak- 
mamontua kaccuossja.

Mamonta oli mua§§a, i vain ei ylen hänen §uvri 
cuasti §elgiä i piä oldbh muan piällä.

—  Nu, Simana, i piruicellamma ze myö §ivnke! —  
§ano ve§§eläldi Innokentii.

Nyt hiän oli uverennoi, §to polucciv toivotetuot 
1000 rubljua.

— Vain enzistä davai leikkuamma ok§ua i viccua. 
Da kaco, leikkua loziembua. Pidäv kattua miän nahodka, 
a einin hukat baluijah. Ta§§i tänne suvrie kivilöidä, mit 
ollah berjogalla.

Suamoi ildah §uat • Innokentii i Simana voziecettbh 
mamontan luona.

$idä Innokentii otpruavieci järelläh Srednekolbmskah, 
a lamuta polucci ruzjan i ozakas tuli omah urasah.

Myö§tbäcehyöh Innokentii istu stolan taguana. Hänellä 
ie§§ä veny bumuagalista i hiän staraijen i jygieldi kir- 
juttb:

11



Okrugan nacaljnikalla.
Kazakan Javlovskoin 
Innokentijan.

Zajavlenja.
Imeju, cest] dolozie nacalj sivalla, ^to mie 

lövvlln ynnäläzen mamontan. Prisjom hänen bi- 
vnja l nauhan pala.

I. Javlovskii.

Tämän zajavlenjan poluccihuon, okrugan nacaljnikka 
miedlimättä läksi ice §illä paikkua, missä oli nahodka. 
Zen jälgeh Piiterih Akademii nauk ekstrennoinke poctanke 
oli työnnetty viesti lövvettyöh mamontah näh.



Edähizeh matkah.

Piiteristä Irkutskah $uat.

Tuk-tuk-tuk!.. Tuk-tuk!..
Rovno stuvkaijah skoroin pojiezdan kolessut. Len- 

däv taguah meccä, vilmaheilah pikkarazet stancazet. Po- 
jiezda kiirähtäv. Hiän luadiv pikkarazie ostanovkoida 
vain §uvrilla stancoiila.

Kaiken talven pocta vedi okrugan nocaljnika§ta kirjua 
Piiterih. I konza Akademija nauk polucci viestin lövvet- 
työh mamontah näh, oli jo sentjabrja 1901 v.

3 mailla Piiteristä skoroilla pojiezdalla lähtei kak§i 
uconoida— Ger? i Pfi^meijer. Heila annettbh porucenjan 
kaivua mua§ta mamonta i tuvva hänen skilietta, nahka 
i toizet sohraniecennuot cuastit Piiterih.

Päivät proijittbh toizella jällesti. Kolessut rovno stuv- 
kaidbh i stancat jiädih jällellä. I §illä aigua, konza po- 
jiezda, kun luja staljnoi hebone, duicci i duicci edizeh, 
Pfigmeijer kirjutteli omie matan vpecatlenjoida.

„Pojiezda boiko §uattav meidä edizeh,— kirjuttb hiän. 
Jo jällellä jiädih uraljskoit gofat, §uorinnuot lageilla me- 
dllä. Alvoin huomnek§ella myö projiedima kak§i stan- 
cua—nimie m yöt]“ Jevropa" i „Azija“. Heilä ke§§e§§ä on 
näin kahen maakunnan granicca. Nyt myö jo olemma 
Aziissa. Lähine §uvri stanca liev— Celjabinska. Tiälä va§tav- 
vutah moni zeleznoida dorogua.
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Vain-vain läksimä Celjabinska§ta. Nyt pojiezda mänöv 
Zapadnoin Siberin neobjatnoiloida steppilöidä myötj. Va- 
gonan ikkunalta nägyv rovnoi-rovnoi bezgranicnoi steppi, 
Hiän on kattuacen nuorella zelenäzellä heinällä...

Nyt myö ajamma §uvriista siberin linnoista §iiricci,
Minuiccima Petropavlovskan 1 Novonikolajevskanb..
Novonikolajevska§§a myö ajoma§uvrda ravvastja§ildua 

myötj jovesta Obi poikki. Tämä jogi— on yksi suamoi §uv- 
riista muan §aran jogiloista. Om inke pritokoinke hiän 
orosaiccov ylen §uvrie prostranstvoida, enämmän cem 
4 miljonua kv. kilometrua.

Pojiezda duiccov edizeh. Ka myö ajamma toize§ta 
Siberin linnalta Krasnojarska§ta §iiricci. Vagonat hypätäh 
pitkiä ravdahistja §ildua myötj jove$ta Jeniseistä poikki. 
Tämä §ilda pidahutta on 925 metrua, a jogi Jenisei 
niin-ze kuin i Obj, on yksi suamoi §uvrista jogiloista.

11 mai. Iida. Myö lähenemmä yhteh suamoi ^uvriin 
Siberin linnoista —  Irkutskah. Tiälä myö dolznt prostiecie 
omanke vagonanke, kumbaze§§a viettimä kahek§an päi
viä. Irkutska§§a meilä §uvri ostanovka. Meilä pidäv o§tua 
matrassuo, oruzjua, prodovoljstviida i.kuvhnja prinad- 
leznostie..."

Irkutska§ta Jakutskah ^uat.

„20 mai. Huomne§. Miän kojin luoh ajallettbh kak§i 
tarantassuo. Jogo tarantassuh oli vallja§§ettu troika hyviä 
hevostja. Yhteh tarantassuh pannah heiniä, matra^uloida, 
podu§koida, toizeh— miän bagazua. Irkutska§§a miänke lize- 
növ kolma§ ekspedigiih clena — Sevastjanov,

 ̂ ^ illoin  näin ?anuoci Novosibirska.
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Kuvcerit mahnittbh ruojilla. Helähettih kellozet i sibi- 
rskoit madalazet hebohuot lähtei boiko hyppiätnäh.

Tiälä hebozilla prihoditsja ajella nedelilöin, i zentän 
starantassut ollah luajittu niin, §to heissä voit muata

120 140130
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lO O G rtn lc a y ta  v o s to k k a l i  p ä in  110 120 130

Irkutska?ta Jakutskah ?uat. Ekspedigijan matka on ozutettu  
mu??alla punktiralla.

oijenduacien. No tarantassuloissa ollah 1 nedostatkat— heissä 
ei ole resoroida i zentän ylen trässiv.

Stancoilla meilä vaihetah hebozie, i myö ajamma 
pietteliecömättä. Stancat toine toize§ta ollah edähäkkäli 
25—30 kilometrua. Myö jo projiedima 360 kilometrua. 
Lähenemmä Zigalovan stancan luoh. Hiän on joven Lenan 
16



berjogalla. Myö doberiecima kolmandeh §uvreh Siberin 
jogeh §uat. Jogie Lenua myötj ajella voit vain vettä myöt]
4— 5 kezä kuvda, kaiken toizen vuozi aijan hiän on . 
kattuacen jiällä."

Nyt lugijalla on maltava, mintän ekspedi^ija näin 
kiirähtiän yleni i näin kiirähti doberiecie Lenan berjo- 
goih suat. Kezä Siberissä on lyhyt, a pitkä matka Ziga- 
lovasta Jakutskah§uat voit väliämme projiedie jogie Lenua 
m yötj.

Zigalova^^a myö dorogah varoin ostuma leibiä, kop- 
conoida kalua i istuocima lodkah. Lodkan kormalla lua- 
jittu on naviesa. $inne myö panlma omat matragut i 
podu§kat.

Grebijät i rulevoi zaimittbh omat §ljat, lodka viidi 
ke§ki jovella i, fatillettu vägövällä virralla, läksi boiko 
ajamah alah jogie myötj.

Min on prijatnoihune ei cuvstvuija iarantassun trjas- 
kua i Ijubuija berjogoida!

Kun §einä §eizov pervobbtnoi meccä. Hiän Siberissä 
kuccuocov taigaksi. Taigua myö nägimä, konza ajoma 
zeleznoida dorogua myötj pojiezdalla. Taiga tänieci miärt 
puvtin ylci Irkutska§ta Zigalovah §uat, i nyt myö niämmä 
mecciä molemmiilla Lenan berjogoilla. Taiga täniecöv 
spIo§ monda tuhattua kilometrua. Händä myötj virratat 
jovet i paikoten va§tuacetah §uot.

Ke§ki jovelda nävytäh hvoinoit mecät. No konza 
myö lähenimä berjogah, nin hvoinoiloin porodoin kes- 
se§§ä razliccima i listvennoida; huabua, koivuo, räbiniä 
i leppiä. Hvoinoiloista porodoista rbgenemmä kaikkie va§- 
tavduv listvennKa, i ke§§ekkäh närbet i kedrat. Siberissä, 
kaikista porodoista enämmäldi ^enitäh kedrua.

Siberissä eläjät ajellah §uvrih kedrovoiloih meccih, 
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kerätäh vkusnoida kedran oriehua, a kedra§ta liev hyviä 
materjalua miebelih varoin.

Ke§ki päivä. Myö tulima mestazeh Ustj-Kut. Ustj-Kut 
on §uvri kylä berjogan rannalla. Tiäldä jogi Lena zavo- 
diecov §yvembi, i tiäldä zavodiecov parahodnoi soob§-

Taiga täniecöv splo? m onella  tuhatalla kilometrua.

cenja. Myö istuocima parahodalla „Vitim“. Hiän huom ena 
ylenöv Jakutskah.

Konza myö guljaiccima Ustj-Kutan uvliccua myötj, 
myö va§tavduma politiceskoinke ssbljnoinke. Tämä oli 
yhek§änkymmendä kahek§an vuodine ukko. Min oli 
zestuokoihune cuarin praviteljstva! Hiän ruvftai tämän 
ukon oma§ta Kavkaza§ta, missä hiän syndy i kazvo, i 
loi suruovoih „Siberih“.

Siberi ammuze§ta aigua sluvzi ssblka paikkana. Tänne
18



työnneldili ugolovnoiloida prestupnikkoida, a niinze rah- 
vahie, kumbazet borcuidbh garskoinke vluastinke. Politi- 
ceskoiloida ssfaljnoiloida Siberissä oli ylen äijä. Jogo 
pos]olka§§a, kumbazih piettelieci „Vitim“, ekspedi^ija 
va§tavdelieci ssbljnoiloinke.

f

Ustj-Kutan paikalta Lena luad iecov  sudohodnoiksi.

Kaikella matalla Jakutskah suat, oli vain yksi linna— 
Olekminska. Tämä linna oli täytetty politiceskoiloilla 
ssbljnoiloilla.

Äijät heistä ei kestetty suruovoida klimattua i jygiedä 
eländiä ssblka§§a i kuoldbh.

„Vitim“ §uattav meidä edemmä i edemmä severo-vos- 
tokkah päit— Lenan virdua myötj.

—  Kacahtakkua-ko mit nämä ollah levitetty berjo- 
goida myötj prostbnjat— kyzy mivlda Sevastjanov.

Mie otbin binokljan.
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N äm äollah jiägltbat,—vartain mie.— Keviällä ledoho- 
dan aigah jiä jiäv berjogalla i §idä viikon-viikon venyv.

Jiähizet glbbat ollah m onda metrua lozehutta.

Nämä jiähizet glbbat ollah monda metrua lozehutta. 
Duvmaigua, väliän-go §uletah nämä gromadat.

„1 ijunja. Iida. Miän parahoda§ta nägyv Jakutska".



Simanan Tarabikinan urasa^^a.
Simana Tarabikin tuli omah urasah dovoljnoi i oza- 

ka§. Hänenke oli hänen uvzi ylen hyvä ruzja, kumbazen 
hänellä podari lövvetyö§tä mamonta?ta §yötj Innokentii.

Kaikki urasa— muzikat, naizet i lap§et—kerävvyttih tulen 
luoh, kumbazen piällä §uvre§§a kattbla§§a keitty pedran 
liha. Kaikki urasan late oli levitetty kedran i lepän ok
rilla 1 katettu pedran nahkoilla. Simana, pehmieldi har- 
puallen latetta myötj, istuoci tulen luoh, i heittämättä 
ruzjua käzistä rubei §anelomah, kuin hiän huomena läh- 
töv ohottuolla i kuin rubiev ambumah dicie.

Muzikat zuavistinke kacottbh uvdeh Simanan ruzjah.
-— D arazitäm ä azie,— §anokerdah Simana,— kuin mie 

jälgimäzen kerran käveliin kondbeh ohottuolla!
Hiän novzi i ottb orrelda kondben nahkan.
— Kaccokkua, hiän kogonazella piällä on korgiembi 

milma. A minke mie häneh mäniin? Zen ruzjan, — Si
mana prezrenjanke vatkai piällä vanhah kremnjov- 
voih ruzjah, kumbane §eizo urasan ugla§§a,— mie jätiin 
tiälä. Kunne tämänke ruzjanke kondbeh männä! Nägöväne 
§urma. $ie hänen zarjadiit,— tahot ambuo,— a §ih osecka 
ili vielä midä... ^iinä §ivn kondbe kerdah §ibiv i kaikki... 
Volcok on hajuka§ koira. Volcok lövdi merluvgan i rubei 
havkkumah. Kacon... lumi lekahtb i ozuttuaci §uvri pri 
§uvri kondben piä. Siidä kun röngähtäv Mi§ka!.. Kocahtb 
tagaziilla jalloilla i mivh. Volcok— hajuka§ koira.
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Hypähäldi kondteh  taguada päin i davai fataimah... 
Tjav-tjav... Irvisti lohmuatoit hambahat, edizeri käbälän 
no§tb... Strua§noi muone... Mie pöllä§§yin. film issä pi
meni. A Mi§ka kun razmahniecov, da kun fattiv mil- 
ma käbälällä... No kiä§§ä mivla oli ka tämä veicci.

Simana mahni pitällä terävällä veicellä.
— Tahto Mi§ka milma §ordua, da kuin ollov lovko 

pyörähiin mie...
Simana vjortko boikoizeldb pyörähtiän ozuttb, kuin 

hiän tämän luadi. Hänen §ilmät palettbh.
— Promahnieci Mi§ka. Jygieldi §olahtb edizillä käbä- 

löillä mualla. A mie,— mie jo ka näin cökkäin veicen h ä
nellä hengipaikkah.

Simana ozai veicellä, kuin bb porazien nägömättömiä 
zvierie, i jygie§tb keräi hengähyk§en. Kazieci, §to hiän 
vasta seicas piäzi §uvren zvierin luapoista i ozai händä 
tappamizeh.

Urasa§§a ni midä ei kuvlun. Vain tuli rasizi ocaga§§a, 
da Simana jygieldi hengitti.

No ka muhinda kizahtb hänen iholla.
Lamutat kebieldi hengähettih.
— Kaccokkua, §ano Simana, — ka hiän lovkko nah- 

ka§§a.
Kaikki nahka rbkkomalta, vain tämä pikkarane lovkkone.

Simana rbputtb nahkan endizellä §ijua i heittiäci 
tulen luoh. Tua§ nimidä ei ruven kuvlumah. Lamutat 
priimiecettih §yömäh pedran lihua.

—  Hyvä oli ohotnikka Puavila, kerdah §ano Amuk- 
zan.— Kondbeh käveli yhenke kopjanke. Tulov kodih — 
kondben lihua i nahkua ta^siv. Naista §yötti, lap§ie §yötti. 
Hädiä ei tiedän. A ka läksi kerran kondbeh ohottuol- 
la, iäksi i kado... Kak§i päiviä vuottb händä naine,
2-2



Marju. Niin ei i myö^tbäcen. Gorevdu Marju, igävöit- 
ielieci. Läksi eccimäh muzikkua. Da missä §ielä... Yhet 
vuattein rubuzet toi. Propadi Puavila, a hyvä oli oho- 
tnikka.

Amukzan iänevdy. Hiän haiko^tuaci, §ai palazen ped- 
ran lihua, ?öi hänen, paino piän ryndähiilä i §ano hil- 
Ijakkazeh:

: :

Lamutoin ohottiecenda diikoilo ih  pedroih. 
P e it te l iec ien  om in kodi pedroin taguah, lamutat lähetäh  

diiko ilo il luoh  yhteh ammunda välih.

— Ploho lieni Marjulla Puavilatta. Yksiin naine jäi. 
A §iinä vielä lapset. §eiza;tb ravdoida. Da äijän-go voit 
pyvdiä ravdoih dicie. Da i ze popadaiccov hieno.

Razve §uav tällä §yötteliecie. Nägi nälgiä Marju, näh- 
tih i lapset. Talven Marju yhe§sä muijinke vietti urasa§$a,
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a kezäk^i, kuin uijittbh kaikin pedroinke gorbh \  uidi 
i Marju.

Talveksi tuas kaikin kerävvyttih urasah, ei myö§tbä- 
cen vain Marju. Niken ei tiijä, midä hänenke sluccieci. 
Propadi naine yksiin mecäs^ä, i lapset propadittbh...

Amukzan iänevdy. Iurta§§a tupehtu palaja tuli. Naizet 
alah painettbh piät.

' Lamutat kezäk^i p ed ro in k e  uijitah gorblla, missä ziivatat  
ei n iin  stradaija tihilöistä.
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„Zloi duh“ tazualjov...

Avgusta oli proidima§^a. Lamutat myö^tbäcettih ominke 
stuadoinke goravolilda.

Oli ilda. Simanan Tarabikinan urasa§§a lamutat issut- 
tbh tulen luona 1 §aneldbh toine toizella oniihkezä ohottuk- 
§ih näh. Enämmän kaikkia §aneli Simana. Hiän§aneli omah 
ruzjah näh, §ih näh kuin hiän hyviin i mietko ambuv. 
Hiän oli Srednekolbmska§§a i vaihto icciellä §uolua, cua- 
juo, suaharuo i tabakkua.

Simanah zuavistinke kacottbh toizet lamutat.
Läheni talven ohottu aiga. Ka konza Simana ambuv 

icciellä mecä§§ä kallistja zvierie i rubiev elämäh naslavu!
No ei viikon täniecen Simanan ruadosti.
Huomne§ puoleh häneldä hävii kak§i pedrua. Simana 

bespokoino kacco kaiken oman stuadan i zamietti, §to 
muduanziilla pedroilla oldbh mutnoit §ilmät. lldah §uat 
vammattbh vielä neliä pedrua. Urasa§§a mani §umu, 
Naizet ruvettbh vangumah. Amukzan käveli mracnoi. I 
häneldä vammattbh kak§i pedrua.

—  „Z loiduh"tuli m ein luoh,— ravistbh naizet.— „Zloi 
d u h “ tazualjov. Kuccukkua_§amanua. Hiän ajav „Zloi duh“,-

Pedroin häviendä §uvrenov. Kolmen päivän proidi- 
huoh stuada§ta, kumbaze§§a oli viizikymmendä ziivattua, 
jäi vain kak§ikymmendä.

Urasa§§a §eizo ravu. Tuli mi ollov groznoi. Pedrat 
§yötettih lamutoida, annettbh lihua i maiduo. Pedran
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nahkoista luajittbh iccieliä vuattevk§ie i katettbh nah
koilla omie jurtbe, a §arviloista i luvloista hyö luajittbh 
kaiken muozie kodi vie§§oida. Pedran razva palo kara- 
sinan neicci. Pedroilla hyö ajeldbh i vejettih gruvziloida.

Nyt lamutat jiädih niminke.
— Propadimma nimistä ?yötj,— §ano Amukzan.
Mian tuatot paistbh, §to ken lövdäv mua§ta §uvren

zvierin, §ildä vammatah pedrat, a ice hiän i kaikki hä
nen pereh sgiinitäh.

lilalla lamutat illastjuassja ruvettbh sovietaicciecomah. 
Re^ittih, §to tämä Simana trevuozie „Zloi duh“, kumbane 
istu suvre§§a muah umbuacennuo§§a, zvierissä.

— Kuccukkua §amanua!— ravistbh naizet. — „Zloi duh“ 
tappav pedrat, tappav koirat, tappav i miät.

1 silloin lamutat re§ittih, §to huomnek§ella Amukzan 
otpruaviecov susieda urasah, a ilda puoleh myö§tbäcöv 
järelläh i tuov iccienke §amanan.



kamana tuli.

— Ken eläv mecissä, gortlla, jove§§a, ^noloissa?
— Duhat.
Näin paistbh lamutoilla hiän ukot. Yhet «duhat* 

dobroit, toizet— pahat. «Pahat duhat" voijah tuvva kum- 
m ua— perdoin hävinnän, koirtn  läzimizen, rahvahalla sur
man, pahan §iän.

«Midä ruadua, kun „zloi duh“ §iändyv?
Pidäv kuccuo $amana. ^amana tiedäv „duhie“. $a- 

manalla on vägi i hiän voiccov omalla „kolduinnalla“ zas- 
tuavie duhat podciniecie hänellä".

Näin vierittih lamutat.
Amukzan yleni urasah, missä eli samana. Hiän mäni 

jurtah. Tulen luona istu moni muzikkua i naista.
— Tervehenä!— §ano Amukzan.
Muzikat priglasittbh Amukzanan tulen luoh i ruvet- 

tbh händä ugo§caimah lihalla. Amukzan oli nälgähine, i 
himonke §öi palan pedran lihua i joi ca§kan kirpicnoida 
cuajuo.

—  Midä tuliit?— kyzy häneldä yksi lamuta.
— Pedrat vammatah. Missiä on §amana?
Lamutat painettbh piät.
—■ §amana kuoli. Hänen kalma mecä§§ä.
— Mie lähen §amanan luoh,—  §ano Amukzan.
Lamutoista yksi läksi Amukzanua §uattamah.
Hyö a§§uttbh ei enämbiä puolda cuasuo. Meccä aho-
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zella nägy §uvri rbvgu. Hiän oli pissetty muah. Kangen 
njokkah oli pandu kondten piämalljukka. Tuvli lekutteli 
piämalljukkua i kiändeli kaikkih randoih.

„Kondbe — on mecän izändä. Hänen duhan viällä 
§amana podcinjaiccov icciellä kaikkie zivotnoiloida, lin- 
duloida, kaikkie nägömättömie mecän obitateljoida".

Näin vierittih lamutat.
Ei edähänä enzimäze^tä rbvvu§ta §eizo toine. Häne§§ä 

rbppu pedran nahka, Tällä pedralla aivin toko ajeli sa
mana. Konza lamutat kätkiettih §amanua, hyö iskiettih 
hänen pedran, nylgiettih hahkan irbputettbh §eibähäh. 
^amanan kätkeizissä oldbh kaikki lähizin urasoin lamutat.

Jogo §amanalla on pomo§§ikka, kummastja hiän val- 
liccov ice. kamana jättäv hänellä oman kolduinda is- 
kusstvan. Konza kuolov §amana, pomo§§ikka zaimiv hä
nen §ijan.

Uvzi §amana eli revnahize§§a jurta§§a. Hiän oli zen 
§amanan pomo§§ikka, kummastja ecci Amukzan, i nyt 
Amukzan re§i otpruaviecie hänen luoh.

Konza Amukzan lövdi §amanan i ugovori hänen 
ajua Tarabikinan Simanan urasah, §amana ottb oman 
pomo§§ikan, i kaikin kolmen istuocettbh pedroilla rac- 
cahilla i ylettih matkah.

Kaiken dorogan hiitroi §amana kyzeli Amukzanalda 
§ih näh, midä oli jälgimäzellä vuozi puolla hiän urasa§§a.



$amanan zaklinanijat.

Simanan urasa§§a tirpamatta vuotettbh Amukzanan 
tulendua. Rahva§ ze vain i azie hypäheldih urasa^ta i ka- 
cottbh edizeh. Proidi kak§i päiviä, a Amukzan ei myö§- 
tbäcen. Urasa§§a ruvettbh bespokojiecomah. Kolmandena 
piänä ke§ki päivän aigah gorizontalla ozuttuacettbh kolme 
verhovoida pedrua.

—  ^amana ajav! $amana ajav!—kuvin urasa§sa pagina.
Kolme verhovoida lähettih Simanan kocevjan luoh.
$amana ajo lumen valgehuzella pedralla.
Lamutat vierittih, §to zaklinanijan aigah §amanalla 

pidäv §iksi aigua pereseliecie „duhin“ luoh. Vain mai- 
jon nägözellä pedralla §amanalla voit ajua „duhoin (jar- 
stvah“.

Viiduo i vuattevk§ie myötj §amana ei otlicaicciecen 
oman plemenin toizista lamutoista. Hiän oli kazvuon ke§- 
kikerdane, stroinoi, mu§sbnke tukinke, lyhyönke nenänke 
i tulihizinke §ilminke. Koricnevoi, pergamentah pohodija 
nahka, levie iho i leviet skulat ozutettbh, §to §amana 
kuin i toizet lamutat, on mongoljskoida plemenie.

Illalla zavodiecettbh varu§§annat zaklinanijoh. Iskiettih 
pedran. Iskietyön ziivatan §iämyk§et i lopatkat §amana 
ottb omah kolduindah varoin, a paremmat pedran palat 
lamutat peitettih, §tobb jälgeh andua §amanalia: yhet 
kuin mak§o kolduinna§ta, toizet §amanalla §yödäväk§i, 
konza hiän lähtöv järelläh.
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Urasa§ta §uatettbh kaikki vie§§at, i §amana rubei sei
nällä rtputtelom ah rahvahan i zivotnoiloin figuroida 
Kaikki hyö oldfah leikottu puv§ta, mamontan luvloista 
rastenjoin juvriloista i oldbh kruasittu monen nägözillä 
jarkoiloilla kruaskoilla. Nämä oldbh ,avttajat duhat“ 
kumbazet avtettbh samanalla zaklinaijessa. Niken ei ruo 
hkin kossutaldua figuroida, krome icciedä §amanua 
Zaklinanijoin aigah §amana moni kerdua brbzguttb heidä 
iskietyön pedran verellä i okurivaicci kedra puvn ra 
valla. Rugah hiän mesaicci mytyttä ollov poro^kah hie- 
nonnettuo rastenjua, i häneltä urasa tävdy durmuaninda 
savulla.

Omiin zaklinanjah varussannoin loppehuoh, samana 
viidi urasasta.

Nyt urasah mändih yhet muzikat. Hyö istuocettbh 
nahkoilla ylci urasan s^inie myötj.

Hoduo urasah salbai rbputtettu kondben nahka. Keski 
urasua ocagassa palettbh ostuatkat hiilyöt i vienozeldb 
svietittih lamutoida.

Verkazeldb i iänettä tuli samana. Kuin vain hiän 
ozuttuaci lieni ylen hillja. Nyt samana oli suorinnan
nahkazeh nakidkah, kumbazesta rbputtbh rem enit suamoi 
pägeih suat. Ryndählllä hänellä oldbh ommeldu nahkat, 
kumbazilla rbputtbh kaiken nägözet stjoklahizet busat,
metaliceskoit plastinkat i kellozet. Hyö helistih jogo sa- 
manan kiändähyksestä. Koldunan s^lgä i ryndähät ol
dbh somennettu hischoiloin zvierilöin i linduloin ham- 
bahilla i kynzillä. Hänen piä oli kiärbtty baslbkalla, ob- 
Seiduolla poljarnoin hukan mehalla. Korvilla rbputtbh
mehoista palat; konza samana kargaji, hyö to yläh nov- 
Stbh, to rbpaheldbh alah. §amanan piä pohodi hukan
piäh. §amana vazemessa kiässä pidi omaa bubnua. Yhellä 
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bubnan puolla o li natjanittu zam §evoi nahka, a toizelda  
puolda nävyttih  rtstik anzoin  figurat, kruasittu kaiken  
nägözih  kruaskoib . Bubnah oli ruputettu y len  äijä kellO '

Spamana.

stja i metaliceskoida plastinkazie. Oigie§§a kiä§§ä §ania' 
na pidi mehalla objeidu pualikastja.

Ka ?amana ozai pualikkazella bubnua va? i pyöryön 
rubei hulljakkazeh eistymäh ylci §einän. Hilljahuo^ta läbi 
rubei kuvlumah gluhoi monotonnoi lavlu.

Hilljah helistih kellozet i brjacittih hambahat 1 kyn
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net §amanan vuattevk§ih. Painuon alah, hiän moni ker- 
dua proidi ocaga§ta §iiriccl. Aiga aija§ta hiän omalla po- 
mö§§ikalla luadi znuakkuloida, i ze luok§eli tuleh poro§- 
kua. piiloin ocaga§§a tuli novzetteli yläh i urasua myötj 
läksi krepkoi, odurjaju§coi §avu.

Kaccuon §amanah, lamutoilla juohuttuacettbh mieleh 
ammuzet drevnjoit vieruinnat. Päiväne työndi lämmindä i 
valgieda i elavttb muada. Lamutat ammuziista aijoista po- 
citaidbh päivästä. Suruovoin prirodan ke§§e§§ä, pitällä i 
vilulla talvella, tuli lämmitti i ando valgieda. 1 lamutat 
pocitaidbh tulda.

Nyt tulen ie§§ä §amana pani poklonoida, hänen §uv- 
§ta tuldbh ei maltavat iänet, to boiko i kuvlovazet, to 
hilljazet i verkazeldb.

Kuda-konza nämä iänet luadiecettbh §uvrek§i röngyn- 
näk§i, i ^illoin §amana zavodi kuin bie§enoi pyörie ura
sua myötj. Kaikki yhe§§ä —  hiililöin rasizenda, tulen 
roissanda i bubnan iänet zahvatbvaidbh lamutoida, hyö 
issuttbh kuin kivizet.

No ka §amanan lavlu pereidi stonuh, zualosnoih rön- 
gyndäh. Häne§§ä kuvlu to rbstikanzan itku, to puvloin 
stonu, kumbazie katkov tuvli. Missä ollov gorbn u§cel- 
joissa röngy tuvli, kuvlovaldb guljaicci burja neobjatnoi- 
loida tundran prostoroida myötj.

§amana jo ei pyörin yhe§§ä koh. Hiän vieri, kuin 
hi§cnoi zvieri nägömättömäh dobbccah, siidä pörävdy, 
peittelieci. $amanan käzi heittämättä pergi bubnua. He- 
iistih kellozet i pogremu§kat.

Lehahtamatta i iänettä issuttbh lamutat ylci urasan 
§einän. Ru§kie sviettu tulen roissanna§ta vallottb hiän ser- 
joznoiloida i duvmaiccijie iholoida. 1 nägy heilä ie§§ä 
taigan elännän kartina.
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Ka sokola vihellyk§enke mahiii §iibilöillä, ka tera- 
kaldb ravahtb lebedi... Viikon §amana pereklikaiccieci 
„duhinke“ vozduha§§a. Nyt hiän myö§tt>äci järelläh. Vien 
lä§§ä kuvlu §iibilöin ma§inda. Ynnäh vaibunnun §amana 
heittiäci mualla i pyvhki valujan häneltä higen. A ka
manan pomo§§ikka fatti bubnan i rubei pergamah hä- 
neh, zentän §to „duhin“ zaklinanjan aigah bubna ei 
voi iänevdyö nt minuvtaksi.

No ka samana tua§ kocahtb. Ruvettbh kuvlumah uv- 
vestah iänet, i zavodiecettbh uvvet karrannat. Nyt sa
mana ajo omalla lumivalgiella pedralla edähizeh taigah. 
Hiän ecciv §idä, ken toi rahvahalla kumman i gorjat. 
Urasa§§a kuvlu yksiiänine virzi. Hiän oli igävä, kuin on 
igävä suruovoi taiga. Ka hyppiäv pedra, kuvlutah ka- 
bien perrannat muada va§, ka hiän zadieni §arviloilla 
puvda vas, ka rubei humizomah jogi i ruvvettbh heli- 
zemäh puvt. Karkaiccov broni. Ravunke lendi hyvbie, 
tokuiccov tedri oman pezon luona. Pattbeldb rubei rön- 
gymäh ylen suvri kondbe, zualobno pitäldi ulvo hukin 
stuaja, i losja, ojenduan kaglan, riesko ravahtb.

Kerdah lavlu pereidi röngyndäh. §amana pyöri diikoi
ssa, be§enoissa karro§§a, i §uvrenke ravunke hiän mi 
vägie rubei kolottimah bubnah. K uin hovkennun, sa
mana hyppeli urasua myötj, luottelieci mualla, tua§ ko- 
cahteli i ajelieci zellä jällesti, ken toi rahvahalla go- 
rjan. Hänellä avtettbh kaikki zvierit; hiän ravut to yhtevyt- 
tih, to perebivaidbh teine toista, i „zloi d u h “ luottuad 
pagoh.

Häilyön §amana heittiäci mualla. Hänen §uv§ta 
läksi vuahi. Hiän kacahtb urasua myötj hovkennuzilla 
§ilmillä.

Kuin puolitein uinonnuot issuttbh lamutat, odurmua-
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nituot §avulla i §amanan lavlannalla. A samana novzi i 
kahistunnuolla iänellä §ano:

—  ...§uvri duha §ano mivla; „Kuvndele... Huomnek* 
sella kaikilla pidäv männä §uvren zvierin luoh, mi um- 
buaci muah... Oltua kirvehet, kond ten  piämalljukka, 
vaza“.



Jakutska^^a.
Linna Jakutska, kumbazeh tuli ekspedigija,— nyt on Ja- 

kutskoin respublikan stoliga, a piiloin hiän oli Jakutskoin 
oblastin glavnoina linnana.

—  Eglein mie palkain izvo§§ikan i otpruavieciin kac- 
comah Jakutskua,— kirjuttb omah dnevnikkah Pfigmeijer.

— Mivla äijäldi himottb tunnu§tuacie tämänke lin
nanko, kumbane on edähänä sevornoissa Siberissä.

Uvlicat linna§§a ev mostittu.
—  A kuin teilä on uvlicoilla keviällä i §ygyzyllä? —  

kyzyin mie izvo§§ikalda.
— Neprolaznoi redu,—  va§tai hiän. Myö uppuolem- 

ma reduh.
Täh aigah avavdu yhen kojin ovi, i naine plehni puv- 

hize§ta rengistä pomoit pihalla. Miän hebone ä§ §arah- 
nieci randah. Mistä ollov kocahettbh puoli djuvzinua koi- 
rua— dvornjazkua. Koirat luottuacettbh otbrosoih. I §ih ze 
aigah miän piälöin piällä ruvettbh pyörumäh mu§§at ku- 
vahazet. Kor§unat, §tukkua kak§ikymmendä, ylen boiko 
heittiäcettih alah i ruvettbh fataimah luakomoida paloida.

Myö kodvazen Ijubuiccima linnan sanituaroida i läk- 
simä edemmä... Kojit linna§§a yksietuazahizet; hyö ollah 
okruzittu §uvrilla usuadjboilla, aijotettuloilla pitillä i puv- 
hizilla zaboroilla.

Linna— pikkarane; häne§§ä kaikkiedah 6 tuhattua eläjiä, 
no hiän levähti §uvrelia plo§cadilla. Linnan ke§§e§§ä moni 
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kivihistä kodie, zaimittu magazinoilla. Tä?§ä ze pihalla 
ruatah jakutat-remeslennikat,

§illä aigua, konza mie tunnustuaciin llnnanke, miän 
varu§tuacennat putesetviih mändih polnoilla hodulla. 
Meilä liev edähine i jygie matka. Hebozilla pidäv ajua

Jakutat i jakutoin hebozet.

3325 kilometrua gluhoiloida paikkoida myötj, missä pa
doilla kilomelrua et vastua rbstikanzan ziljua. Meilä p i
däv proidie kakpi gornoida hrebtua. Jakutskoin pos]oI- 
koissa i etapnoiloilla stancoilla myö vielä voicemma ras- 
citbvaija poluccie kalua, no leibiä ei lie nimissä, zentän 
pto Jakutskapta severah päin ei ruata muada. Jo kak- 
pitoista päiviä, kuin Jakutskan pekarit kuivatah meilä va
roin rugehizepta leiväptä suvkarie.
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Tänäpiänä, konza mie linnan kaccohuoli tuliin kociih 
omin luoh, krajevoi nacaljnikka pagizi Ger^alla:

— Mie en sovietaice teilä o§tua hebozie. Teilä etap- 
noiloilla stancoilla ruvetah andamah kaksiin kymmeniin 
heboziin; kuvzi rahvahalla varoin i nellätoista bagazah

Jogi T ukalan joven  Aldanan o ig ie  pritokka, e i edähänä missä  
hiän yh tevd yv  jovenke  Lenanke.

varoin. Työndäkkiä kazakka edizeh, i kä§kekkiä hänellä 
preduprezdaija etapnailoilla stancoilla, §tobb ne varu§§et- 
tais teilä varoin hebozie.

Sovietta meilä pokazieci razumnoksi.
Ka jo kolma§ nedeli, kuin myö olemma Jakutska§§a. 

Miän varu§tuacennat edähizeh i jygieh matkah loppie- 
cettbh.

Huomne§. Miän karavana oijenduaci ciepilleh i läksi 
matkah. Tänäpiänä myö poluccima pecaljnoin viestin.Edizeh
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työnnetty etapnoilla stancalla kazakka, §eizo joven Tuka
lan luona yhek§än päiviä. Hiän ei rohkuacen uija hä
neltä poikki. Ymbäryk^in gorblla §uli> lumi, i vezi jo- 
ve§§a novzi yläh. Jam§§ikka, kumbane soprovozdaicci 
kazakkua, rubei uimah jogie hebozella. Hänen pod- 
hvatti boikoilla virralla, i hiän uppoi yhes§ä hebozenke. 
Pocta, kummastja hiän vedi Verhojanskasta i Kolbms- 
kasta, toze uppoi“.



Muokkuajat.

Tänäpiänä, kuin vain myö vstuppima meccäh, $agie 
pilvi §iäk§ie i mo§karua kiäri kaiken miän karavanan.

— Ger?l Midä ruadua? Mie enämbiä en voi tirpua 
näidä niuokkuajie!

—  Mie otbivaicciecen mahalkalla S—  vastai Ger^,—  
no tämä vähäldi avttav.

Meilä oldbh pandu raoskitovoit sietkat. Hyö oldbh 
piä§tä olgupäilöih §uat, käzih oldbh pandu nahkazet per- 
catkat, i vsjotaki muokkuajat piristih iholla, korvilla, 
niskalla, käzillä i poltettbh, kuin kuhmatuolla ravvalla.

Ajelle§§a ymbäryk§ie myötj myö ylen äijän tirpimä 
§iäk§ilöistä. No putkat, kumbazie myö tirpimä tänäpiänä, 
oldbh tirpamattomat.

Myö heittämättä ajelima §iäk§ilöidä miän hebozilda, 
no odnuakko kahen cuasun jälgeh nahka heilä luadieci 
vereltä ru§kiek§i.

Myö emmä §olahtan hebozilda 12 cuasuh §uat yödä. 
Oli vielä valgie, kuin päivällä.

Tiälä, edähänä vilu§§a ranna§§a, kezällä päiväne peit- 
tiäcöv kaikkiedah kahek§i cuasuo suvtkissa. Zen jälgeh 
heittiäcöv cyt zametnoi hämäri, i ylen hyviin voit nähä 
i razlicaija kaikkie predmettoida.

 ̂ Mahalka —  on luajittu p u v h i z e ^ t a  m ekasta, kumbazen piäh  
on pizytetty heb ozen  jöhtä.
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Myö re§imä luadie privualan. ym bäri gorat i mecät. 
Gorbn rascelinoista nov§§ah §agiet tumanat i kiärbtäh 
mecciä. Vostoka§§a zavodiv valiota. Väliän tua§ ozuttua- 
cov päiväne.

Myö raccahilla ajoma viizi kilometrua i prbviknimättä 
ylen cuvstvuicemma icciedä vaibunnuona.

—  Kuin mie lujah uinuen! — §ano Gerg.— Tovarissat, 
väliämme lazettakkua hebozie; §eizattakkua palatkoida. 
Tlälä, ruvcan berjogalla, myö levähytäramä luagerin. Ym- 
bäri ylen hyvä heinä. Miän hebozet lebiäcelletäh i 
§yölletäh.

Palatkoih la§kima §avun i hyviin mieliin la§kiecima 
miän pohodnoiloilla kravattiloilla.

Odnuakko palatka väliän tävdy §iäk§illä i mouka
reilla. Hyö niin ruvettbh milma muokkuamah, §to uneh 
näh evlun midä i duvmaija. Mie novziin i viijiin miän 
Sputnikein lueh.

Rahva§ lebiäcettih pihalla, venyttiäcien kruvgalleh 
§uvren tulen revnah. Hyö luek§ittbh tuleh hapannutta 
puvda, §ammalda i heiniä. Näistä halgeleista tuli vägö- 
väldi §avui, §avu eli §agie i jiedkei. Mie zaimiin tulen 
luona §ijan. Tuvli §avui mivh i ajo tihilöidä.

§avu leikkai §ilmie kyvnelih §uat, ne vsjeze händä 
eli kebiembi tirpua, cem me§kie.

Jo valguev. Tuhjikke, kumbane kazve luagerista 
ymbäri, rubei sverkaimah jarkeilla zelenäzellä. Koivut i 
listvennigat §ueriecettbh kuin pruazniekka vuattevk§ih. 
Hyö vbdeljaicciecetah tjemne-zelenäzen havulein viidu- 
§ta. Heinikkö kun hebiene reistav ka§§a§ta, a kellekukka- 
zet i teizet kukat iha§tunnuet täniecetäh enzimäzillä 
päiväzen cirezilla va§tah. Edähäkkäzenä skremneildb §el- 
zovdiikei sm eredinatuhje. $agie§§atuhjike§§a §eittav sibir- 
40



skoi solovei. Kägi kruzieci miän piällä lennellen puv^ta 
puvh, i jalgevltfa vozduhan omalla kuvlovalla kukkuo- 
nnalla. Ka avavdu ovi, i palatka§ta viidi Gerg.

—  Midä §ivnke, Gerg? §ilma et tunnu§§a. Sivn iho 
lieni kahta §uvrembi eglistä.

Tihet niin purdbh Gergan i Sevastjanovan, §to hiän 
ihet i kiät äijäldi puhalluttbh.

Päiväne jo taivaha§§a. Miän luageri rubei jälgevdu- 
mah. Enzimäzinke lavlajinke linduzinke yhtevvyttih toi- 
zet, i meccä tävdy ruadostnoilla kogonazen horan lav- 
lulla.

Myö joimma cuajuo rugehizenke suvhkarinke, voijettu 
voilla. Miän povara varu§tb pedran lihalta vkusnoin 
§a§lbkan. Vain myö heittimä sietkat i tahtoma istuocie 
perfattimah, kuin kogonane tuvcca tihie katettbh miän 
nävöt, levvan i kaglan".



Etapnoilla stancalla.

„Myö liikahtbina matkah. Miän dorpga on u^celijoida 
i §uoloida myötj. ^uvrista vihmoista §uot luadiecettbh 
topkoiksi. Hebozet rbgeneh upotah vedeh suamoi vaccah 
§uat. Raccahilla ajua ei voi. Myö §olahtbma hebozilda i 
vejämmä heidä povva^ta.

Tänäpiänä matka§§a myö olima 18 cuasuo, a proidima 
kaikkiedah vain 30 kilometrua.

24 ijunja. Myö doidima burnoih Tukulanah §uat, 
missä uppoi jamscikka. Broduh pereidimä vähästä ylemmä, 
missä sluccieci kumma. Toizella berjogalla meilä pri§los 
nov§§a gorah. Min ylemmä myö novzima, zen puvt lua
diecettbh madalemmat i rnadalemmat. Meccä harveni. 
Jälgi peräh jiädih vain karlikovoit listvennigat i koivut. 
No i nämä puvhuot kazvetah vain skaloin i uscelijoin 
ke§§e§§ä, missä ei tuvle.

—  Kaccokkua! Mi§ka!... ravahtb yksi kazakka.
Gorazelda §olahtb kondbe. Dogadi rahvahan i boiko 

kiändi randah i peitty puvloin taguah.
Tämän yön myö viettimä jakutskoissa jurta§§a, etap

noilla stancalla.. Händä soderzivaicci jakutta.
Jakutat strojitah kaksiin jurtbin: talveksi varoin läm- 

bimän i kebiezen jurtan kezäk?i.
Talvihistja jurtua jakutat strojitah hirzilöistä. Hänessä 

on kivgua, a pihapuolda hiän on voijettu §evotetuolla 
savella i tuahella, nelläneksellä metrua. Da täh vielä 
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lizäk§i katetah mualla. Ikkunoin neicci — pikkarazet väli- 
zet, kunne talvella stjoklan neicci §eizatetah jiäpaloida, 
a kezällä obtjagivaijah händä hebozen jovhella, ili pan-

Jakutat.

nah kalan puzurin, a einin sljudua. Stjoklat vastuat vain 
bohatoin jakutoin jurtbssa.

Jurtua va§ jakutat strojitah stoilbe lehmillä i härröillä 
varoin.
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Järiedä §arvika§ta ziivattua jakutat talvella pietäh po- 
me§cenjoissa, a hebozet jiähäh voijalla i §uahah ruogua 
ice lumen alda.

Ennen la§kiecendua, jakutat savu§§ettbh jurtan, §tobb 
ajua §iäkset i zanaviesittbh ikkunan jovhiziilla sietkoilla. 
Haizu kumbsalla, hebozen hijellä, hapannuolla kalalla i 
kaamerdunuolla pedran razvalla.

Une§ta läbi mie kuvlu§§bin, ka kun mi ollov läm- 
bimäne i tuore§ ko§ku mivn ihoh. Mie avain §ilmät. 
Stoila§ta jurtah ovi oli avattu, i vaza kohaldb stoila^ta 
tuli jurtah. Hiän §eizo mivn ie§§ä i turbua oijendb mivn 
ihoh. Karbiekkahalla i lämbimällä kielellä hiän lizi mivn 
huvlet, nenän i nävöt.

Mie novziin i ajoin hänen järelläh stoilah.
Myö kiirähämmä Berjozovkah. Lebävöllä §eizavvumma 

SLiamoi vähäksi aigua vain ke§ki päivällä i yöksi".



Muan §aran suamoi vilu^^a linna^^a.

„9 ijunja. Myö lähenemmä linnah Verhojanskah. Ja- 
kutskasta Verhojanskah §uat matan 1030 kilometrua, myö 
projiedima 18 päivä§§ä.

—  Missiä linna?—ravahtb Ger?.—  Kartoilla on §eiza- 
tettu kruvgane i järbellä §riftalla pecatoidu „Verhojanska“, 
a mie niän vain kaikkiedah moni desjuatkua jurtua.

— Kanin linna,— §ano Sevastjanov. Kaikki kylät Ltnua 
myöt], kumbazista §iiricci myö ajoma, oldbh uvlicalieh, 
a tlälä ev ni yhtä.

Miän hebozet sljovpaidbh §uvrie liäzölöidä myötj i 
ze vain i azie uppuoljdih §uohuzissa, kumbazet erotettbh 
yhtä jurtua toize§ta. llistoi redu lujah puvttu hebozin 
jalgoih.

—  Ka proijildua §uappaissa tädä reduo myötj,— 
nagro Ger^.— Naverno viidizimä §uappaitta liho pod- 
mjotkoitta.

Verhojanskan i hänen luona lugumattomin suoloin 
piällä kruvziecettbh miriadat tihie. Verhojanska§§a hyö 
obiidittbh meidä niin ze, kuin i mata§§a suamoi pahiin 
§uopaikkoida myötj.

Linna§§a myö tiiju§tbma, §to kaikki riaselenja on 
vain yhe§tä papista, yhe§tä kupca§ta, viizitoista jakutoin pere- 
he§tä, monelta kazakkua i 78 mieheltä politiceskoiloista 
ssbljnoiloista.

Verhojanska on suamoi vilu linna muan paralla. Hiän
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on 67° severnoilla §irotalla. Srednjoi vuvven tempera- 
tu ra— 17°Q, srednjoi janvarjan temperatura — 51°, a iju- 
ljan +  15°g.

Tiälä oldbh vilut i — 69,7°g. Tämä suamoi §uvri pak- 
kane. mytyttä prihodilos nabljudaija kaikella maalla.
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Ekspedifijan  matka Jakutska?ta Berjozovkah ?uat.

K ajo  kak§i päiviä, kuin myö olemma Verhojanska§§a. 
Tänäpiänä Gerg läksi edizeh. Hiän ottb kazakan, jam- 
§cikan i ei. §uvrikkazen bagazan. Ger^ tahtov ennen 
meidä tulla §illä paikkaa, missä on lövvetty marnonta i 
varu§tuacie raskopkoih.

Nyt ekspedigija ajav mivn rukovodstvanke. Mie voi- 
cen olla Verhojanska§§a vielä viizi päiviä. Tällä aigua 
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m ie duvmaicen sover§ie moni ekskursiida Verhojanskan 
ymbäryk§iiilä.

Mam ontan sovrem ennikan iskopajem oin nosorogan yline  igeni.

Tänäpiänä ruvcan pohja§ta mie lövviin iskopajemoin 
nosorogan ylizen igenen, kumbane on mamontan sov- 
remennikka.

16 ijulja.. Myö yienimä matkah“.



V ielä 2300  kilom etrua taigua i tundraa 
m yötj.

„Jäi meilä ajua 2 300 kilometrua. Tämä miän jälgimäne 
perehoda. Myö napruaviecima severo-vostokkah päit. 
Verhojanskan jurtat i rahva§ jiädih tagah. Taiga , tua§ zah- 
vatti miät.

ymbäri, kuin vain voit nähä piimällä, seizov pervo- 
iDbtnoi meccä. Hiän mänöv kunne ollov edäh, i duvmait 
§to hänellä evle i loppuo. Tuvli lekuttelov puvloin ladvoi- 
da, lavluan taigan igävlä virtä. Ni yksi iäni ei naru§aice 
hill]u§ta. $uvren mecän tyhjy§ vaivuttav i uinottav. Miän 
jakutta-jam§cikka zatjani oman igävän virren.

Päivät männäh toine toizella jällesti. Karavana boiko 
.eistyv edizeh.

29 ijulja. Langei lumi. Meccä lieni talvelline. yöllä 
lumi muvtuaci vihmaksi, i miät ka§to läbi, hotj myö 
i olima §uoriecennuot nepromokajemoiloih pla§coih. Me
cän ke§sä ruvettbh popadaimah §uopaikat, kumbazie 
myöt] hebozet a§§utah polveh suat veje§§ä.

Rubei tuagiemma vihmumah. Lähizeh etapnoih stancah 
myö doidima läbi ka§tunnuot.

Myö vstuppima kolmen joven —  Indigirkan, Alazein 
i Kolbman ke§ki paikkah. Tä§§ä oblastissa on äijä järvie 
i jogie, kumbazissa on tuhotto äijä kalua. Mie porazie- 
ciin, min on verda siberin jogiloissa kalua. No tuvva 
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tiäldä kalua zeleznoih dorogan §uat nikuin ei §ua. Zen- 
tän händä tiälä ei pyvvetä.

Kuin i kalua niinze tiälä on äijä diikoida §orzua, di- 
guo, lebedie. Hyö vihellyk^enke lennelläh miän plän 
piällä, hlovpaijah §iibilöillä. Hyö to vejen piällä istuoce-

Jakutta —  rbbolova.

tah, to tua§ nov§§ah. Tuhatoilla iänilöillä gogotanda, 
krbäckändä, ravu kaiken yön kuvluv miän palatka§§a.

Konza myö lähenemmä järven luoh, povtorjaicciecov 
yksi i ze-ze kartina: tuhatat §orzua hilljakkazeh uijah 
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berjogan luoda ke§ki järvellä. Jesli ken ambuv, nin hyö 
nov§§ah lendoh. Digot i lebedit daze tiälä, missä ei ole 
rahvaita, ollah ostoroznoimmat §orziIoida.

Tänäpiänä huomnek§ella mie ajoin järven berjogua 
myötj. yiähänä taivaha§§a lenneldeli oria. Kerdah hiän 
kuin strela langei vejen piällä i fatti gagaran. Rubei kuv- 
lumah §iibilöin hlovpainda i vejen bruzgut ruvettbh len- 
dämäh kaikkih randoih. No ka oria, verkazeldb pidiän 
dobbiccua kopeissa, rubei novzomah yläh.

Bojevoinke ravunke kaikkielda päin ruvettbh lendä- 
mäh gagarat. Hyö tahottbh avttua omalla podruvgalla, 
no oli jo myöhä. Oria peitty mecän taguah.

2 sentjabrja. Jällicek§i myö jo tuhma Srednekolbmskah. 
Verhojanska§ta Kolbmskah §uat matan myö projiedima 
45 päiviä. Srednekolbmska§§akaikkiedah oli eläjiä 273 mie
ltä, heistä tiälä tomiecetah 80 politiceskoida ssbljnoida. 
Duvmaija vain, §to tämän rahvahan tänne, gluhoiloih 
§uoloih, 6 tuhattua kilometrua zeleznoista doroga§ta, nä- 
göväh §urmah ajo ^arskoi praviteljstva...

Srednekolbmska§§a myö tiiju§tbma, §to ennen nedelie 
Ger? yleni Berjozovkah päin.

5 sentjabrja. Myö otpruaviecima Berjozovkah päitj. 
Meilä jäi projiedie ostuatkat 325 kilometrua.

Ajuassja Berjozovkah myö näimmä §uvrie stajoida 
linduo. Hyö lennettih lämbimäh randah. Yölöiksi linnut 
istuocettbh ostrovoilla i ynnäh katettbh järvilöin i jogi- 
loin berjogoida. Hiän valgeista §iibilöistä berjogat nä- 
giecettih ynnäh valgiek§i. Nägy, §to lyhyt severnoi kezä 
on loppiecomiziin i väliän zavodiecov pitkä suruovoi 
poljarnoi talvi".
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Vastuacenda.

Oli sentjabrja. Valgie lumi katto taigan. Puvt omissa 
uvvissa valgeissa narjuadoissa §eizottbh iänettä i ei le- 
kahettu. Tädä hilljua myötj pedroilla raccahiila ajettbh 
§amana, Simana, Amukzan i Teit§in. Hyö piettih matkua 
Berjozovkah päin. Taiga paikoten loppielieci i pedrat 
hypättih rovnoida, kuin skuateri tundrua myötj.

Edize§§ä omalla lumivalgehuolla pedralla ajo §amana. 
Hänellä revna§§a ajo Simana i nevvo dorogua. Amukzan 
i Teit§in ajettbh jällesti. Amukzanalla jällesti §ivottu hyppäi 
pedra-vazane. Mecä§§ä, ei edähänä §iidä paikalta, missä 
mua§ta nägy §uvri zvieri, §amanalla pidi iskie vaza, 
a lamutoilla pidi jättiä kaiken muostja vie§§ua, §tobb 
hyvittiä „duha“, kumbane §iändy Simanan piällä i tappo 
hänen pedroida.

Nyt lamutat ajettbh mecciä myötj, kumbane oli ma- 
dalakazvozista listvennigoista. Lumella nävyttih §uvret 
kondben jället.

—  Kondbe oli tiälä ennen puolda päiviä,— §ano 
kaccuon jälgilöidä Amukzan.

Doroga rubei novzomah gorah. Pedrat, kumbazet ennen 
hypättih hypyllä, nyt lähtei hilljakkazeh. Putnikat nov§tbh 
suamoi hrebtalla. ^illä puo gorua avavdu viidu Berjozov- 
kalla, missä mua§ta nägy „§uvri zvieri".

Ze, min dogadittbh lamutat alahana joven berjogalla, 
hiät o§elomi. Iänettä i lekahtamatta hyö seizottbh yhe§§ä 
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koh. Suamoi „suvren zvierin piällä" oli strojlttu kodi. 
Truba§ta novzi §avu. Rahva§ to Viijittih, to mändih ?ih 
kodih. Ei edähänä §eizo toine kodi. Ken ollov rahvaha^ta 
zamietti goralla lamutat i rubei kaccomah heih bino- 
kljah. $idä hiän ando znuakun toizella miehellä. Ze 
istuoci liebozelia selgäh i läksi ajamah lamutoih päin.

Berjozovka jovella  eksped ifijan  luagernoi kodi.

—  Nacaljnikka kuccuv teidä hänen luoh,— §ano mie§, 
kumbane tuli lamutoin luoh.

—  Ken on §ivn nacaljnikka? — kyzy §amana.
— Händä kucutah Gerg. Hiän tuli edähize§tä linnalta, 

§tobb §uaha mua§ta mamonta. Hänenke on yksi pomo§- 
§ikka, kuvzi ruadajua i mie — perevodcikka.
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—  Miksi hyö kaivetah mua§ta „§uvrda zvierie?" — 
kyzy §amana.

—  Hiän tahtov händä ottua iccienke edähizeh linnah. 
Nacaljnikka on ylen dobroi i andav teilä podarkua.

Konza lamutat dogadittbh, §to „§uvren zvierin" liiona 
on äijä rahvaita, i sto tämä rahva§ tahtov ottua tiäldä 
zvierdä edäh, to ze varajanda, kummastja vnu§aicci hellä 
mamonta, rubei vähäziin proidimah. Hyö kacahettbh 
toine toizeh i soglasiecettbh lähtie.

Hyö hilljakkazeh §olahettbh goralda.
Ger^ va§tai hiät kojin luona, kumbaze§§a nyt elettih 

ekspedigijan ucastnikat. Hiän priglassi lamutat pertih. 
Lamutat §olahettbh pedroilda 1 mändih pertih.

Krome Gergua pertissä oldbh Pfigmeijer i perevodcikka. 
Lamutat jogohizella annettbh kättä i §anottbh; „Terve- 
henä-go“. ^iidä hyö istuocettbh kivguan luoh i ruvettbh 
lämbiecemäh. Talvi va§ta zavodieci, a temperatura yölöillä 
oli — 20° §uat i päivillä — 12° Q §uat. 1 zentän ei vain 
ekspedigijan rahva§, no i privikninnyöt lamutat ogenittbh 
kivguan. Ve§§eläldi rasistbh kivgua§§a ok§at. Komnata§§a 
oli prijatnoi lämmin.

Rubei kiehumah cainika§§a vezi. Gerg pfedlozi gos- 
tilla cuajuo. Lamutat sloziecettbh madalasta stola§ta ymbäri, 
kumbazen naskoru ruku luajittbh ruadajat, i ruvettbh 
juomah cuajuo. Pagina ei klejiecen. Lamutat otvecaidbh 
yhellä §analla i skuvpaldb. Vain Simana ei tirpan i ugrjuo- 
moildb kyzy:

—  Miksi otat „§uvren zvierin"?
Gerg minuvtallizen oli iänettä, §iidä rubei §anelomah

lamutoilla mamontah näh;
— Tämä „§uvri zvieri" kuccuocov mamonta. Teistä 

edähizissä mualoissa —  ägie§§ä Afrika§§a i Indiissä— nyt
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eletäh slonat, Mamonta, kummastja myö kaivamma mua^ta, 
toze on slona, vain kazvuon on §uviembi afrikanskoida 
i indiiskoida slonua. Konza ollov tiälä stuadoin paimen- 
duacettbh mamontat. Hellä on suvret zagniecennuot bivnjat 
i pitkä villa. Jogo vuotta Siberissä lövvetäh äijäh Sever-

.H .

Konza o l lo v  tiälä stuadoin paimenduacettbh maiiiontai.

noin poljarnoin meren berjogoida myötj bivnjua. Konza 
ollov mamontoih ohottiecettbh rahva§. Kerävdyön ynnäh 
plemenoin, hyö roidbh §yvie havdoida-lovu§koida tro- 
palla, kummastja myötj mamontat käveldih juomah vettä. 
Havvan pohjah rahvas seizatettbh kohallizie puvnizie 
terävöitettylöidä §eibähie. §iidä havvan katetah vi- 
coilla, muaturbehella i mualla. ^uvret mamontat nikedä 
ei varattu i ei oldu ostoroznoit. Rbgeneh §inä ze yönä 
mamonta popadaicci havdah.
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Omalla truba-iänellä hiäa ando tietä ymbäry§ paikoilla, 
§to hiän on havva§§a.

Huomnek§ella ylen ostorozno mändih rahva§ havvan 
luoh. Toizet mamontat rbgeneh kogonaziin suvtkiin var- 
deidbh lovu§kan luona i omiilla lujiilla hobotoilla staraidbh 
suaha tovarissua. No §idä hyö uijitah i ei myö§tbäcetä 
järelläh. Hyö tädä troppua myötj enämbi ei käveldy i 
vallittbh vodopoilla kävelle§§ä toista troppua. Yhteh i 
§ih ze lovu^kah ei voinun pyvdiä kahta mamontua 
kerdah.

Pistiäcen §eibähäh, ruanittu mamonta ei voinun piä§§ä 
havva§ta. Hiän §ärbssen vedeli hobotalla edeh i taguah, 
eccien mistä bb fattiecie.no fattiecie ei ollun mistä.

Rahva§ §eizottbh ylähänä ymbäri havva§ta. „Vam- 
mua!“— ravistbh hyö. I hyö ruanittuh mamontah napa- 
daidbh ominke kivizinke oruzjoinke. ^illoin rahva§ vielä 
ei mahettu dobbvaija metallua, i hellä oli vain kivihinp 
oruzja. Tämä aiga kuccuocov kamennoiksi.

Kaikki mamontat ammuin kuoldbh. Heistä jiädih vain 
iuvt. Odnuakko §ai lövdiä moni ynnähsohraniecenutta ma
montua. Ka tiälä, obrbvistoin berjogan luona, myö seicas kai- 
vamma mamontua. Tämä mamonta langei jiän trescinah. 
Revnahizen goran hrebtalda §evotettu muanke, kivilöinke i 
puvpaloinke valu vezi. Näin verkazeldb katto mamontan. 
Vozduha enämbiä ei popadin zivotnoin luoh. Hänen tuv§a 
hyviin sohranieci. Proidi äijä aigua. Vezi verkazeldb 
razmbvaicci Berjozovka joven berjogua i avai mamontan 
piän i §ellän.

Lamutat iänettä kuvnneldbh i ei kaikkie maltettu, midä 
hellä pagizi Ger? i perevodcikka.

— Mie §eizatbin mamontan piällä peitin, kumbazen 
siäme§§ä lämmitäh kak§i kivguada,— jatko Gerg.— Myö
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tahomma §ulata jiädä, §tobb piä§tiä manioilta. Kun tah- 
tonnetta, nin a^tukkua kacahallatta händä.

Tarabikin Simana vatkai piällä.—  Ei voi,—  sanohi-n .— 
Pedrat vammatah. „$uvrl zvieri" tazuav.

—  Teliä vammatah pedrat? — kyzy Ger?.

L .

«Ka tiälä, obrbvistoin berjogjn luona, m yö se icas  piä$?äm- 
mä mua?ta mamontua".

— Vammatah,—  otvietti Simana.—  Jäi vain stuada§ta 
kolmene§ cuasti.

—  Mamonta ammuin jo kuoli i ei voi luadie nimy- 
tyttä pahutta,—  va§tai Ger?. Tiän pedroilla ke§§e§§ä svi- 
repstvuiccov bolesti. Työ hellä että luadin prlvivkua?

—  Kuin §ie §anoit? — kyzy Simana.
Lamutat kacahettbh toine toizeh i ei maltettu, mih 

näh mänöv pagina.
—  Vanha Istorja,—  §ano Ger?. Työ että luadinnun 

pedroilla predohraniteljnoilolda privivkoida, a naverno, 
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priglassija §amanan,kumbane krivljaicciecie, hovkittb teidS 
i vielä ottb makron.

Gerg nägi, §to hänellä nikuin ei §ua objasnie omilla 
gostilla, mit ollah privivkat, kumbazet piä?^etäh pedroida 
i rahvaita §urma bolestiloista. Hiän podari lamutoilla

-K V

m m

' t v  •

Ekspedigija ajav järelläh raamontan cuastiloinke. Pute?estvuinda
mänöv pedroilla.

cuajuo, suaharuo, tabakkua, a naizilla työndi suvhkarie, 
kanfettua, nieglua, §ulkustja rbhmua i §omua busua.

Dovoljnoit podarkoilla, lamutat nov§tbh, blagodarittbh 
i prostiecettbh Ger^anke. Hyö lähtei järelläh omah urasah.

Kaiken dorogan hyö lomaidbh piädä: myttynäzeh 
„privivkah“ näh pagizi heilä prijezzoi mie§.
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1 §illä aigua, konzahyö myö§tbäcettih omah urasah, 
Pfigmeijer kirjuttb omah dnevnikkah;

«Heittämättä mänöv kaivanda mamonlua i 10 oktja- 
brjah §uat ruado liev loppiettu. 15 oktjabrjana duvmai- 
cemma ladjata mamontan nahkan 1 §kelietan regilöih, kum- 
bazie ruvetah vedämäh koirat, i dviiniecemmä järelläh 
matkah.

Rubiev pidämäh 10 regie, §tobb vediä mamontan 
cuastit, kumbazen jogo cuasti painav tuhatan kilogram- 
miia“’

$eizo talvi. Siberin järvet, §uot i jovet kattuacettbh 
jiällä. Nyt doroga mäni kohallistja lineidä myötj yhe§tä 
etapnoista stanca§ta toizeh.

Kaiken matan 6 tuhatan kllometrua Berjozovka§ta 
Irkutskah §uat mamontua vejettih to kohblla, to pedroi- 
ila, to hebozilla.

lrkutska§§a mamontan gruzittbh vagonah. Nyt händä 
vejettih zeleznoida dorogua myötj suamoi Piiterih §uat. 
$ielä mamontan skelietta oli §elzatettu muzeih stekljan- 
noih §kuappah, a revna§§a hänellä,— obtjanittu nahkalla— 
CLivcalo”^

T

1 M am ontua rojiessja, hänellä ?uv??a hyviin sohraniecen-  
nu on  k ie len  i hambahilla ke??e??ä o li lö v v e tty  näcöttämättä  
ruoga. Tämä ruoga oli lehti rastenjoista i trava?ta. M uduannet ras- 
lenjat sohranittbh daze siem enet. Tä^tä vo .t  nähä, ?to mamonta  
kuoli ?ygyzyllä.
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Kahenkymmenen vuvven jälgeh.

Proidi kak§ikymmendä vuotta.
Simanan Tarabikinan urasa§?a ieliizelläti palo tuli, 

iellizelläh tulen piällä rbppu kattblane, kumbaze§?a keitty 
pedran liha. ymbäri tulesta issuttbh lamutat.

y h e n  cuastin  matkaa ekspedi^ija ajo koirblla.

Tarabikin Simana äijäldi vanheni. Hiän kaeco omilla 
§ogeilla filmillä tuleh i aiga ajalda pualikalla hämmen- 
deli hiili'öidä.

Pamjatnoih 1917 vuodeh §uat, konza Roseissa lieni 
revoljugija, eländä urasa^sa mani pocti vanhoilleh. Tämän
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jälgeh Tarabikin Simana tuli Srednekolbmskah i porazie- 
ci peremenalla, kumbane §ielä oli. Hiän tiiju§tb, §tO’ 
kaikki politiceskoit ssbljnoit polucittbh svobodan i uijittbh 
kunne tahottbh. Uijittbh kazakat i ei liennyn okrugan 
nacaljnikkua.

M am ontan cu vca lo  ?illä polozenjalla , kuin hiän ven y  mua??a.

Srednekolbmska§§a lieni sovietta, kumbane rubei up- 
ravljaimah kaikilla azeilla. Tuli uvzi eländä i lamutoilla. 
Nyt heila oldbh omat delegatat. Urasa§§a, missä eli Ta
rabikin, delegatak§i vallittbh Simanan. Hiän rbgeneh ajeli 
Srednekolbmskah sjiezdah, kunne ajeldbh delegatat i toi- 
zista uraspista.

— Kuvlie, Simana, — ?ano Amukzan.
—  Ka §ie §anot, §to miän eländä kohenov. Konzua 

tämä lienöv? Miän pedrat vammatah i vammatah. $ie-bb 
kyzyziit sovietta§§a, mintän kuollah miän pedrat
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Simana oli kodvan iänettä, §idä hilljakkazeh otvietti:
—  Kyzyin. Sovieta?§a §anottbh, §to §amanat meidä 

muanitellah... Tä§§ä zaklinanjat ei avteta. Kä§kei pedroi- 
11a luadie privivkoida.

—  Privivkoida? —  kyzyttih lamutat.
Simana oli iänettä. Lamutat kacottbh häneh i vuo- 

tettbh otviettua. No Simana oli iänettä. Hiän muistb, §to 
prijezzoi mie§, kumbane sai mua§ta mamontan, pagizi 
hänellä myttynäzih ollov privivkoih näh, no mit ollah 
nämä privivkat, Simana ei tiedän.

—  Midiä et ni tnidä virka? — kyzyttih häneldä la
mutat.

—  Sovieta§§a §anottbh, sto pedrat kuollah zaraznoista 
bolestista. „Kuccuocov hiän „Sibirskoi jazva". Zaraznoista 
bolestista rahva§ kuollah. Kuccuocov tämä bolesti „rubi“. 
Kä§kietäh rubie panna. Kuin panet ruven, rahva§ i pedrat 
vähäzeldi läzilletäh, no ei kuolla, jiähäh eloh. Myö ice 
emmä voice panna rubie. Vain voiccov luadie dohtari 
da ler§ala. Sovietta postanovi, §tobb Jakutskoista respub- 
lika§ta työnnettäis dohtarin.

Lamutat ruvettbh duvmaimah.
— Kuoli Teit^in... ^amana ei avttan,— §ano Amuk- 

zan. —  A konza kyzyttih §amanalda, mintän kuoli Teh
yin, hiän §ano, — duhat resittih nakazie Teit§inua i zentän 
työnnettih hänellä „§urman“...

A -kun niin, — §ano Simana,— kuin §amana ei voin- 
nun piä§tiä Teit^inua §urma§ta, nin miksi meilä §amana?

Tällä aigua urasan luona ruvettbh äijäldi havkkumah 
koirat. Lamutat trevuoziecen kacahettbh toine toizeh, a 
Simana ruttoh viidi pihalla.

Ken ollov tundomatoin mie§ ajaldb urasan luoh i 
kyzy Simanalda:
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— Tiälä eläv Tarabikin Simana?
—  Mie suamoi,— otvietti Simana.

f %

Siberistä lö v v etty  m am ontan  sk e lie t la .

Tundomatoin mie§ kocahtb reje§tä, §ai pikkarazen 
sakvojazan i podoidi Simanan luoh.

— Mie olen fer§ala. Tuliin tiän pedroilla privivkoida 
luadimah.
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— Kuin, znai vielä kuollah?
Muzikat, naizet i lapset okruzittbh tundomattomaii 

miehen, diivuijen i varaten kacottbh händä kaikkielda 
päin.

^iidä lamutat otettbh gostjan urasah. Kaikin istiio- 
cettbh ymbäri tulelta.

Neznakomga joi kirpicnoida cuajuo i §aneii iamutoi- 
11a zaraznoiloih bolestiloih i privivkoih näh.

^idä, konza hiän uidi, lamutat viikon lekutettbh piä- 
löillä i paistbh pedroih i privivkoih näh.

A nyt kuin lamutat eletäh?
Meccä, tundra, pedrat, ohotu§—kaikki tämä jäi kuin i 

ennen. A eländä muvttu. Ei liennyn §amanoida.
„$amanoija, t. n. kolduija i obiraija strovgo zapre§- 

caicciecov. Da §amanoista nyt i hädiä ei liennyn, kuljt- 
bazalla dohtarit lecitäh rahvaita i pedroida. Lap^ih varoin 
ollah avattu §kolat. Sposobnoimmat lamutskoiloista nuo- 
rizo§ta opa§§utah Leningradan severnoin narodoin insti' 
tuta§§a. Lamutat, sovietoin vluastilla avatuo§§a kul]tbaza§§a, 
kuvnnellah dikovinnoida radiuo. Kolbman joven ustjah 
ajellah §uvret meriparahodat. 1 Kolbman piällä lennelläh 
gudijat linnut — aeroplanat. Nevezestva i nekuljturnosti 
jiähäh taguah . . .
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