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Talvella on ylen igävä. Razjezda on pieni. Ymbäri on meččä. Tuhou talvella, peittäu
lumella kaikki - i ei sua ni kunne piästä.
On vain yksi razvlečenija - čurata mäestä. No myös, taki et kaikkie päivä čurua mäestä?
Nu, čurait kerran, čurait toizen, nu, čurait kaksikymmendä kerdua, a siidä yksikäin nadojeiččou,
da i väzyttäy. Vot ku ne regyöt, i vasta mägeh iče nostas. Eigä myödä mägeh männäh huristah, a
vasta mägeh - nikuin.
Lapsie razjezdalla on vähä: perejezdan storožalla - on Vas´ka, mašinistalla - Pet´ka,
telegrafistalla - Ser´ožka. Muut lapset - vovse ollah pienet: yhtellä on kolme vuotta, a toizella
nel´lä. Mittyöt bä hyö ollah tovariššat?
Pet´ka da Vas´ka elettih sobuh. A Ser´ožka oli vrednoi. Suvaičči torata.
Kuččuu hän Pet´kan:
- Pet´ka tule tänne. Minä siulla ozutan amerikanskoi fokusan.
A Pet´ka ei tule. Vardeleiččou.
- Männyöllä kerralla sie tože sanoi - fokussa. A iče kaksi kerdua kolahutit niškua vaste.

- Nu, ka se oli prostoi fokussa, a tämä on amerikanskoi, kolahuksitta. Tule teriämbäh, kačo,
kuin se miulla hyppiy.
Nägöy Pet´ka, čto totta Ser´ožkalla käessä mi hyppinöy. Kuin ba et mäne!
A Ser´ožka on muasteri. Punou keppizeh langan, rezinkan. Vot hänellä kämmenillä i
hyppiy mittyine-ollou štukkaine - sego počči, sego kala.
- Hyvä on fokussa?
- Hyvä.
- Nyt ozutan vielä paremman. Kiändy vain sellin.
Vai ehti Pet´ka kiännäldyö, a Ser´ožka tagua päin händä ku d´orniu polvella, niin čto
Pet´ka kerrassa piäläilleh lendäy kivokseh.
Vot siulla i amerikanskoi...
Ei yhten kerran puuttui myös i Vas´kalla. Odnuako, konza Vas´ka i Pet´ka elostettih
jahten, niin Ser´ožka heidä ei koskenut. Oho! Koske vain! Kahtem hyö i iče ollah rohkiet.
Kerran Vas´kalla kibeni kero, i ei annettu hänellä pihalla kävvä.
Muamoh lähti susiedan luo, tuattoh - perejezdalla, skoroida poezdua vastuamah. Koissa
oli hil´läistä.
Istuu Vas´ka i duumaiččou: Midä-bä moista interesnoida olis luadie? Libo fokussa
mittyine-tahto? Libo mittyine-tahto štukkane? Käveli, käveli uglasta uglah - ei ole interesnoida
nimidä.
Azetti stuulan škuapan luo. Avai dvertsan. Kačahti ylimmäizella polkalla, missä seizou
sivottu banka meen ke, i sydi sidä sormella.
Tettäväine, hyvä olis kerittiä banka i ammulda mettä stolovoilla luzikalla...
Odnuako hän hengähti i laskieči alah, sentäh ku jo ieldä päin tiezi, čto moine fokussa
muamolleh ei ole mieldä myöten. Istuoči hän ikkunan luo i rubei vuottamah, konza n´avkatah
skoroi poezda.
Vain on žiäli, čto ni konza et ehti nähtä, midä sielä skoroin sydämessä ruatah.
Möngötäh, lykkien kybenie. Jyrähtelöy niin, čto seinät täristäh i astiet pal´calla rämistäh.
Läimähtäh ylen jakoiloilla tuliloilla. Kuin kuvahazet, vilhatetah ikkunoissa kenen-lienöy ihot,
kukat suuren vagona-restoranan valgieloilla stolilla. Kullalla läimetäh jugiet keldaizet ručkat,
raznotsvetnoit st´oklat.
I ni konza, ni kerdua ei pietteliečennyt skoroi hiän pienellä razjezdalla. Aivin kiirehtäy,
lennättäy mittyöh-ollou ylen loittozeh muah - Siberih.
I Siberih lennättäy i Siberistä lennättäy. Ylen, ylen nespokoinoi elaiga on sillä skoroilla
poezdalla.
Istuu Vas´ka ikkunan luona i kerdah hägöy, čto dorogua myöten matkuau Pet´ka, kuinollou tovellah vuažnoih luaduh, a kainalossa mityttä-ollou uzlasta kandau. Nu, nastojaššoi
tehnikka libo dorožnoi muasteri portfelin ke.
Ylen äijällä diiviečči Vas´ka. Tahtoi fortočkasta kirrata "Kunne sie, Pet´ka, mänet? I
midä siellä siulla bumuagah on kiäritty?".
No vain Vas´ka ehti avata fortočkan, kuin tuli muamoh i rubei čakkuamah, miksi hän
kibien keron ke tungieččou pakkas-ilmah.
Sillä aigua möngehen i jyrinehen ke vivhkahti skoroi. Siidä istuoičettih murginoimah,
i Vas´ka unohti Pet´kan strannoih kävelemizeh näh.
Odnuako, toizena päivänä Vas´ka nägöy, čto tuasen, kuin i eglen, dorogua myöten
matkuau Pet´ka i midä kandanou gazettah kiärittynä. A iho on moine vuažnoi, nu yksikäin, kuin
dežurnoi suurella stantsijalla.
Vas´ka rubei tudaittamah kulakalla ruamua vaste, da muamoh ringahti.
Niin i matkai Pet´ka kylličči, omallah dorogalla.
Vot vas´ka ryvähti hil´läzeh i sanoi spokoinoilla iänellä:
- A miulla, mama, kero kivistännän heitti.
- Nu i hyvä, kuin heitti.
- Kogonah heitti. Nu daže ni vovse ei kivistä. Terväh i miulla voibi gul´aija.

- Terväh voibi, a tänä päivänä istu, - vastai muamoh, sie ved´vielä huomneksella
kähizit.
- Se niin huomneksella, a nyt on jo ilda, - väitti Vas´ka, duumaillen, kus vois piästä
pihalla.
Hän käveli vaikkani, joi vettä i hil´läzeh zavodi pajon. Hän zavodi sen, kumbazen kuuli
kezällä priezžoloista komsomoltsista, sih näh, kuin rigenehien jurizevien granatoin räjähtyksien
alla ylen geroičeski torai kommunaroin otr´uada. Oigieh sanuo, pajatta hänellä ei ni himoittanut,
i pajatti hän peitollizen duuman ke, čto muamoh, kuultuo hänen pajatuksen, uskou sih, čto kero
hänellä enämbiä jo ei kivistä i työdäy pihalla.
No sentäh ku muamoh ruadaen kuhn´alla ei obratinnut häneh ni mityttä vnimanijua,
sentäh hän pajatti vielä kovemmalla iänellä siidä, kuin kommunarat puututtih plenah
pahatabaizen generualan luo i mittyzet muokkuamizet hän valmisti heillä.
Konza i tämä ei auttanut, hän täyttä kulkuo pajatti siidä, kuin kommunarat pöllästymättä
uskallettuloilla muokkuamižilla, allettih kaivua syviä kalmua.
Pajatti hän ei niin čtobi ylen hyvin, no sen sijah ylen kovah, i niin-kuin muamoh oli
vaikkani, to Vas´ka rešši, čto muamua miellytti pajatanda i navrno, muamoh seičas že työndäy
händä pihalla.
No vain ku hän ehti lähestyö kaikista toržestvennoimbah momentah, konza oman ruavon
lopettanuot kommunarat yhtessä ruvettih viärittämäh prokl´uatoida generalua, kuin muamoh
heitti astieloin heläitännän i sydäi oveh tuskevunnuon i udivl´onnoin ihon.
- I midä sie, meččahine čiihuot? - rängähti hän. - Mie kuundelen, kuundelen...
Duumaičen, odnuako hän mielistä liikkui? Čiihuou, kuin yöksynyt, Muarin čibane.
Abie liene Vas´kalla, i hän vaikastui. I ei sentäh ollut abie, čto muamo verdai händä
Muarin čibah, a sentäh, čto tyhjiä hän vain staraičči i pihalla händä ränä päivänä yksikäin ei
työtä.
Murčistunuona hän nouzi lämmällä kiugalla. Azetti piän all lammanahkazen puoliturkin
i ruskien kažin Ivan Ivanovičan tazazeh kurizendah rubei duumaiččemah omasta igävästä ozasta.
Igävä! Eule školua. Eule pioneroida, Skoroi poezda ei pietteličie. Talvi ei proidi. Igävä
on! Hot´ kezä tulis teriämbäh! Kezällä - on kalua, vagoida, gribua, oriehoida.
I Vas´ka muistutti sih näh, kuin kerran kezällä, kaikilla diivaksi, hän sai ongeh suuren
ahvenen.
Dielo oli yödä vaste, i hän pani ahvenen sinčoih, čtobi huomneksella podarie se
muamolla. A yön aigana sinčoih hiivoi pädemätöin Ivan Ivnovič i čiihoi ahvenen, jättäen vain
piän da hännän.
Muistuttahuo tästä, Vas´ka dosuadan ke sydäi Ivan Ivanovičua kulakkalla i vihazesti
sanoi:
- Toizella kerdua tämän moizista dielosta piän murran.
Ruskie kaži pöllastynyönä hypästiäči, vihazesti n´avgahti i laiskasti hyppäi kiugualda. A
Vas´ka virui-virui da uinoi.
Toizena päivänä kero spruaviči, i Vas´kua laskiettih pihalla.
Yön aloh siä lämbeni. Katoksista riputtih jariet terävät jiätorokat.Puhaldi märgä, pehmie
tuuli. Ei edähänä oli kevät.
Tahtoi Vas´ka juosta eččimäh Pet´kua, a Pet´ka i iče tule vastah.
- Kunne sie, Pet´ka, kävyt? - kyzyi Vas´ka. - I miksi sie Pet´ka, miun luo ni kerdua
ettullut? Konza ku siulla kivisti vaččua, ga mie siun luo kävyin, a koonza ku miulla kero, ga sie
et ni tullut.
- Mie kävyin,- vastai Pet´ka. - Mie tulin tiän koin luo, da muistutin, čto myö siun ke ei
ammuin kaivoh upotimma tiän rengin. Nu, duumaičen, nyt Vas´kan muamo rubie miuda
čakkuamah. Seizoin mie, seizoin, da i razduumaičin zaidie.
– Eh, sie! da hän jo ammuin čakkalieči i unohti, a rengin tuatto vielä iellä eglistäh
kaivosta sai. Iellehpäin sie ob´azatel´no kävy... Mibä-tuo štukkazie siulla on gaziettah
kiäritty?

- Tämä ei ole štukka. Nämä on knigat. Yksi kniiga on luvendah varoin, a toine
arifmetikan kniiga. Mie jo kolmannen päivän niijen ke kävyn Ivan Mihailovičan luo. Lugie-se
mie maltan, a kirjuttua en i arifmetikkua en malta. Vot hän miuda i opastau. Tahtot-go, mie siulla
seičas annan arifmetikan? Nu vot, pyvvimmä myö siun ke kalua. Mie sain kymmenen kalua, a
sie kolme kalua. Äijän-go myö yhtessä saimma?
- Midäh-bä mie sain vähän? - obidieči Vas´ka. - Sie kymmenen, a mie kolme. A mustatgo mittyön ahvenen mie sain omgeh männyönä kezänä? Siusta moizen ahvenen suajua ei ni
liene.
- Ga ved´tämä že arifmetikka on, Vas´ka.
- Nu i midä-bä siid, čto arifmetikka? Yksikäin on vähä. Mie kolme, a hän kymmenen.
Miun ongessa on tovelline pullone, a siula probka, da i ongiruaga siulla on viäräččy...
- Viäräččy? Nu i sanoit! Mintäh-bä se on viäräččy? Prosto viäristyi vähäzella, ga mie jo
ammui sen oijennin. Nu olgah, mie sain kymmenen kalua, a sie seiččemen.
- A nintäh-bä mie seiččemen?
- Kuin mintäh? Nu, ei näyki enämbiä, vot i kaikki.
- Miulla ei näyki, a miksi bä siulla näykkiy? Ylen mittyine-ollou duratskoi arifmetikka.
- Eh, mittyne sie, tovestah! - hengästih Pet´ka. - Nu, olgah, anna mie sain kymmemen
kalua i sie kymmenen. Äijä-gö tulou kaikkiedah?
– A äijä, požalui, tulou, - vastai, duumaiduo, Vas´ka.

- "Äijä"! Razve niin č´otaijah? Kakasikymmendä lienöy, vot min verran. Mie nyt joga
päivä käymäh rubien Ivan Mihailovičan luo, hän opastau miuda i arifmetikkah i kirjuttamah. A
se midä? Školua eule, ga opastumattomanna durakkana istuo, min-go...
Obidieči Vas´ka.
– Konza sie, Pet´ka, nouzit puuh grušie suamah da langeit sieldä i mučkahutit käen, ga
mie siulla mečastä kodih toin vereksie orehoida, da kaksi raudasta gaikkua, da
elävän čiilin. A konza ku miulla kero kibeni, ga sir miutta terväh Ivan Mihailovičan
luo sijoituit. Sie, značit,uč´onoiksi lienet, a mie prosto niin? A vielä tovarišša...
Čuvstvuičči Pet´ka, čto pravdua pagizou Vas´ka i oriehoista i čiilistä. Ruskoni hän,
kiändyi sellin i vaikastui.
Niin hyö oldih vaikkanu, seizottih. I jo tahtottih erota riidavunnuzina. Da vain ilda oli
ylen hyvä, l ämmin. I kevät oli lähellä, i pihalla murenijan lumibuabon ymbärillä družno
pl´aššitah pienet lapset...
- Nukka luaimma lapsilla regyčöistä poezdan., - vuottamatta sanoi Pet´ka. - Mie rubien
paravozaksi, sie - mašinistaksi, a hyö - passažiroiksi. A huomenna yhtessä lähtemmä Ivan
Mihailovičan luo i kyzymmä. Hän on hyvä, i siuda hän tože opastau. Hyvä, Vas´ka?
- Vielä-bä ku olis paha!
Niin ei ni riidavuttu brihačut, a vielä lujembah druuživuttih. Kaiken illan elostettih i
čuratah pienien ke. A huomeneksella yhtessä lähtiettih hyvän ihmizen, Ivan Mihailovičan luo.
Vas´ka Pet´kan ke matkattih urokalla. Vrednoi Ser´ožka hyppäi kalitkasta i ringahti:
- Ei, Vas´ka! A nu-ka č´otaiče. Enzin mie siuda kol´l´uan kaglua vaste kolme kerdua, a
siidä vielä viizi, äijä-gö se lienöy kaikkiedah?
- Läkkä, Pet´ka, lyömmä hänen, - predloži obidiečennut Vas´ka. - Sie yhten kerran
kol´l´uat, da mie yhten kerran. Kahten myö spruaviečemma. Kol´l´uamma kerroin da i
lähtemmä.
- A siidä hän, yksitellen tabuau miät i lyöy, - vastai enämmällä varovaizembi Pet´ka.
- A myö emmä rubie yksitellen, mŧö aivin rubiemma yhtessä. Sie yhtessä, i mie yhtessä.
Davai, Pet´ka, kol´l´uamme kerroin, da i lähtemmä.
- Ei pie, - otkažieči Pet´ka. - Ei-ga toran aigana voibi kniigat revitellä. Tulou kezä, siidä
myö hänellä annamma. I čtobi ei niäritteliečis i čtobi ei nostas kaloida meijan merroista.
- Yksi kaikki rubieu nostamah, - hengähti Vas´ka.
- Ei rubie. Myö laskemma merran moizeh kohtah, čto hän ni kuin ei lövvä.
- Löydäy, - vastusti igävästi Vas´ka. - Hän on viizas, da i "kaži" hänellä on hyvä, terävä.
- Midä-bä siidä, čto on viizas! Myö i iče nyt olemma viizahat. Siula in jo kaheksan vuotta
i miula kaheksan, značit, äijä-gö on meillä kahtella?
- Kuuzitoista, - č´otaičči Vas´ka.
- Nu vot, meillä kuuzitoista, a hänellä yheksän. Znacit, myö olemma viizahammat.
podpišittih
- Miksi-ba kuuzitoista ollah viizahammat yheksiä? - diviečči Vas´ka.
- Ob´azatel´no ollah viizahammat. Midö vanhembi on ihmine, sidä viizahambi hän on.
Otas vain sie Pavlik Pripriginua. Hänellä on nel´lä vuotta, - mittyne bä hänellä on viizahus?
Hänellä voibi pakita libo vediä midä tahtot. A vot otas vain sie hutoran Danila Jegorovičua.
Hänellä on viizikymmendä vuotta, i händä viizahambua et lövvä. Hänellä pandih kaksisadua
puudua, a hän pani mužikoilla viinua, a mužikat hänelle humalapäivissäh i podpišittih mittyzenlienöy bumuagan. Mäni hän sen bumuagan ke raionah, a siellä häneldä puolitiusta sadua puudua
i heitettih.
- A rahvas ei niin paista - keskusti Vas´ka. - Rahvas paistah, čto hän on viizas ei sentäh,
čto on vanha, a sentäh, čto on kulakka. Kuin siuda myöten, Pet´ka, miba se moine on kulakka?
Mintöh yksi ihmine - on kuin ihmine, a toine ihmine - on kuin kulakka?
- Bohatta, vot i kulakka. Sie vot olet köyhä, ga sie et ni ole kulakka. A Danila Jegorovič kulakka.

- Mintäh bä mie olen köyhä? - divieči Vas´ka. - Meillä tuatto suau sada kolmekymmendä
seiččemen rubl´ua. Meillä on počin poigaine, da čiba, da nel´lä kanua. Mittyöt-bä myö olemme
köyhät? Meillä tuatto on rabočoi ihmine, a ei mittyne-tahto propaššoin Epifan moine, kumbane
hristuruadu keriäliečöy.
- Nu, anna sie et ole köyhä. Ga siulla tuattos iče ruadau, i miulla iče i kaikilla iče. A
Danila Jegorovičan ogorodassa
kezällä
nel´lä tyttyö ruattih, da vielä mittynelienöy plem´annikka tuletteli, da vielä mittyne-lienöy buite kuin svajakka, da humalniekka
Jermolai saduo storožoiččemah palkailieči. Muistat-go, kuin siuda Jermolai čiilahazella čiiloitti,
konza myö nouzettelimma juablokkua ottamah? Uh, i kal´l´uit sie silloin! A mie istun tyhjössä i
duumaicen: vot lujah Vas´ka kirguu . ei muuten, kuin Jermolai händä čiilahazella čiiloittau.
- Sie-se hyvä olet, - buuristui Vas´ka. Iče pagenit, a miun jätit.
- Neuželi vuottua? kylmästi vastai Pet´ka. Mie, velli, zaborasta piäličči kuin tigra,
hyppäin. Hän, Ermolai, kergii miuda vain kaksi kerdua vičalla selgiä vaste n´avkata. A sie
kaiveliečit, kuin ind´ukka, vot siulla i puuttui.
Ammui konza-lienöy Ivan Mihaiilovič oli mašinistana. Revol´utsijah suaten hän oli
mašinistana prostoilla paravozalla. A konza ku tuli revol´utsija i zavodie graždanskoi voina,
silloin Ivan Mihailovič siirdyi prostoista paravozasta bronirovainnoh.
Pet´ka i Vas´ka nähtih äijän kaiken moizie paravozoida. Tiettih hyö i "C" sisteman
paravozan - korgien, kebien, ravien, sen, kumbane ajelou skoroin poezdan ke loittozeh
muah - Siberih. Nähtih hyö i ylen suurie kolmetsilindraizie paravozoida "M", niidä kumbazet
voidih viediä jygielöidä, pitkie sostuavoida jyrkih törmih, i neukl´užoiloida manevrovoida "O",
kumbazilla kaikki matka oli vain tulenda semaforosta lähtendä semaforah suaten. No vot moista
parovozua, mittyine oli Ivan Mihailovičalla fotografijalla hyö ei vielä nähty ni konza. I
parovozua moista ei nähty i vagonoida tože ei nähty.
Trubua eule. Rattahie ei nävy. Parovozan jygiet stal´noit ikkunat on salvattu ihan umbeh.
Ikkunoin sijasta ollah kaijat pitkittäizet ravot, kumbaziata törrötetäh pulem´otat, katosta eule.
Katoksen sijah ollah madalat pyöryzät bašn´at, i niistä bašneista nävyttih artilleriiskoloin
orudijoin jygielöin stvolien suut.
I nimidä bronepoezdalla ei läpetä: eule ni čiisittylöidä keldaizie ručkie, ni jarkoida
okraskua, ni valgiloida st´oklie. Kaikki bronepoezda, jygie, levie, buite kuin rel´soih päin
painuoičennut, on kruasittu harmuan-vihandah kruaskah.
I nikedä ei nävy. Ni mašinistua, ni konduktoroida fonariloin ke, ni glovnoida svistkan ke.
Missä-ollou sielä, sydämessä, ššitan tagana, stal´noin obšivkan tagana, lujien ričagoin
luo, ollen valmehena peityttih krasnoarmeitsat, no kaikki tämä on salvattu, kaikki on peitetty,
kaikki on vaikkani.
On vaikkani aigah suaten. No vot hiivou bronepoezda yöllä gudkoitta, svistkoitta, sinne,
missä on lähellä vraga, libo puajhtau männä pellolla, sinne, missä mänöy krasnoloin jygie boju
beloloida vastah. Ah, kuin leikkualletah silloin mustusta ragoloista gibel´noit pulem´otat! Uh,
kuin jymähtetäh silloin pyöriistä bašneista havaččunnuzien suurien orudijoin pamahukset!
I vot erähän kerran bojussa ihan uporah bronirovannoida poezdua vaste iski ylen jygie
snarjuada. Snarjuada revitti obšivkan i oskolkoilla kiskaldi voennoilda mašinistalda Ivan
Mihailovičalda käen.
Siidä ajasta suaten Ivan Mihailovič jo ei ole enämbiä mašinista. Hän suau pensijan i eläy
linnassa vanhemman pojan - paravoznoiloin masterskoiloin tokarin luo. Raz´ezdalla hän
tulettelou gostih oman sizären luo. On i moizie ihmizie, kumbazet paistah, čto Ivan
Mihailovičalda kiskaldi ei vain käen, no snarjuadalla satatti i piän, i čto siidä hän vähäzen sidä...
nu kuin sen sanos, on ei kuin voimatoin, a niin, mittyne-ollou strannoi.
Odnuako, ni Pet´ka, ni Vas´ka moizilla pahoilla ihmizilla ni vovse ei uskottu, sentäh,
kuin Ivan Mihailovič oli ylen hyvä ihmine. Yksi vain: ylen jo äijän kuri Ivan Mihailovič, da
čut´- čut´säristih turbiet kulmat, konza saneli hän midä-tahto interesnoida endizista vuozista
jygielöistä voinista, siidä, kuin niidä beloit zavodittih da kuin niidä krasnoit loppiettih.
A kevät tuli kuin-lienöy kerrassa. Min-go yö, sen lämmin vihma, min-go päivä, sen

jarkoipäiväne. Lumi suli ravieh, kuin voipalat riehtilällä.
Puhkettih ojat, murendi jiän Tihoissa joguossa, turvottih pajun oksat, tuldih gračat
( peldovaroit ) i skvortsat. I kaikki kuin-ollou kerralla. Lähti vasta kymmenes päivä, kuin tuli
kevät, a lunda jo ei ole vovse, i redu dorogalla kuivi.
Vot kerran urokan jälgeh, konza lapset tahtottih juosta jovella, čtobi kačahtua, äijäldi-go
laskieči vezi, Ivan Mihailovič kyzyldi:
- A midä, lapset, että-go juokse Al´oškinoh? Miulla olis Jegor Mihailovalla zapiska
suatettava. Suatakkua hänelle doverennosti zapiskan ke. Hän miun iestä linnassa. Kačahtin ga
poluččiu pensijan i tuou tänne.
- Myö juoksellamma, - sukkelah vastai Vas´ka. - Myö ylen daže boiko juoksellamma,
niin kuin kavalerija.
- I myö tijämmä Jegoran,- podtverdi Pet´ka.- Tämä se Jegor, kumbane on predseduatel´a?
Hänellä on lapsie: Paška da Maška. Myö männyönä vuonna hänen lapsien ke mečässä vagoida
keräimmä tävvet puzuzet, a hyö vain čut´ pohjan peittozet, sentäh ku ollah vielä pienet i ni kuin
ei ehtitä ennen meidä...
- Vot hänen luo i juokseldakkua, - sanoi Ivan Mihailovič. - Myö hänen ke olemma vanhat
prijuatel´at. Konza mie olin bronevikalla mašinistana, hän, Jegor, silloin vielä oli nuori brihačču,
ruadoi miulla kočeguarana. Konza ku snar´uadalla revitti obšivkan i oskolkalla kiskaldi miulda
käen, myö olimmo yhtessä. Vzrivan jälgeh mie minutan-toizen olin vielä mielessä. Nu,
duumaičen, dielo on männyt, brihačču vielä on tolkutoin, mašinua počti ei tijiä. Yksinäh jäi
paravozah. Murendau i hävittäy hän kaiken bronevikan. Liikahtin mie, čtobi andua hodu
tuaksepäin i vijiä mašina iäres bojusta. A sillä aigua komandirasta signuala: "Tävvellä hovulla
ielleh päin!". Ähkäi miun Jegor ugl´ah paravozan pyhkittävän ruohtin tukun piällä, a iče kuin
yrrästiäčöy ričagan luo: "On tävvellä hovulla ielleh päin!". Silloin mie ummistin silmät i
duumaičen: "Nu, propadi bronevikka".
Toinuin, kuulen - kaikki hil´läh. Boju loppieči. Kačahtin ga - käzi miulla on kiäritty
paijalla. A iče Jegorka puolialastomana... Kaikki mägrä, huulet kuivannuot, rungassa poltoksie. Seizou häi i häilyy - vot-vot kuaduu.
Kogonasta kaksi čuassuo yksinäh bojussa pruavi mašinalla. I kačeguaran sijasta, i
mašinistan sijasta, i miun ke hälizi lekarin sijasta.
Ivan Mihailovičan kulmat särähtettih, hän vaikastui i lekahutti piällä lienöy-go midä
duumainnut, vain lienöy-go midä-tahto muistutellut. A lapset vaikkani seizottih vuottaen, ei go
Ivan Mihailovič vielä midä-tahto sanele, i heidä ylen äijällä udivl´aičči se, čto Paškan ja Maškan
tuattoh, Jegor, on ollut moizena geroina sentäh kuin hän ni vovse pohodinnut niilöih geroiloih,
kumbazie nähtih lapset razjezdan krasnoin ugolkan seinäkaritinoissa. Ne geroit ollah suuri
kazvuzet, i ihol heillä on gordoit, a käzissä heillä on ruskiet znuamenit libo läimäjät sabl´at. A
Paškan da Maškan tuattoh oli pieni, iho hänellä oli kurmičassa, silmät kaijat, lipistynnyöt. Piällä
hän pidi prostoida mustua paidua i harmuada kodakasta kepkua. Yksi vain, čto ylen oli
upr´uamoi i esli ku min tahto zavodinnou, ga niin ei ni heitä, kuni ei omua dobeiččieče.
Täh nähten lapset i Al´ošinossa mužikoista kuultih i razjezdalla kuultih tože.
Ivan Mihailovič kirjutti zapiskan, andoi lapsilla lep´oškoin mieheh, čtobi dorogalla ei
nälgävyttäs. I Vas´ka Pet´kan ke, katkattuo ičelläh viččazet sokalla täytynyöstä pajusta, aijeittain
näppäillen niillä ičeh jalgoida, družno lähtiettih juoksemah myödä mägeh.
Ajanda dorogua myöten Al´oškinoh oli yheksän kilometrie, a oigieda troppua myöten kaikkiedah viizi.
Tiihoida jogutta vaste zavodiečou rigie meččä. Tämä meččä loppumattomah venyy
kunne-ollou ylen edähäksi. Siinä mečässä on järvilöidä, kumbazissa eletäh suuret, läpettäjät,
kuin čiistitty vaski, karasit, no sinne lapset ei kävvä: ylen on edähänä, da i yöksyö suossa ei ole
vaigie. Tässä mečässä on äijä vagoida, gribua, orešnikkua. Jyrkissä logoloissa, kumbazien
pohjua myöten, suosta päin virduau Tihoi jogut, ylen ruskieloissa jyrkissä savizassa pengerista
eletäh piäskyzet norissa. Vičikkölöissä peittiäčetäh čiilit, jänöt i toizet bezobidnoit zvieriet. No
edähämbänä, järvilöin tagana, Sin´avka joven yläjuoksussa, kunne talvella mužikat ajetah

leikkuamah spluavan varoin stroevoida meččiä, lesorubat nähtih hukkie i erähän kerran
öntästyttih vanhah villattomah kondieh.
Vot mittyine zamečatel´noi meččä leviesti levizi niissä mualoissa, missä elettih Pet´ka i
Vas´ka! I snetäh, to vesseliä, to ugr´umoida meččiä myöten, mäestä mäellä, suo rämeikkölöistä
pokki, ojazista poikki olijoista ajaksista piälčči, bodro oigieda troppua myöten, justih Al´ošinoh
työtyt lapset.
Siellä, missä troppaine yhtyi ajanda dorogah, kilometran piässä Al´ošinosta, seizoi
bohatan muzikan Danila Jegorovičan hutora.
Tässä huahittajat lapset pietyttih kaivon luo juomah.
Danila Jegorovič, kumbane sid že juotti kahta kyllästä hevosta kyzyi lapsilla, mistä päin
hyö ollah da miksi juostah Al´ošinoh. I lapset mielelläh sanottih hänellä, ket hyö ollah i mittyne
heillä Al´ošinossa on dielo predseduatel´ah Jegor Mihailovičah.
Hyö olis paistu Danila Jegorovičan ke i kodvembah, sentäh, čto heillä oli l´ubopitno
kačahtua moizeh ihmizeh, kumbazesta rahvas paistah, čto hän on kulakka, no sid hyö nähtih, čto
dvorasta päin Danila Jegorovičan luo tullah kolme al´ošinskoida krest´janinua, a hiän jällestä
astuu buuristunut i vihane, vikse-se pohmel´l´asta, Jermolai. Dogadittuhuo Jermolain, sen
samazen, kumbane erähičči čiiloitti Vas´kan čiilahazella, lapset juostolla lähtiettih kaivolda päin
i terväh očutittiettih Al´ošinossa, ploššadilla, kunne rahvas kerävyttih mityttä-lienöy mitingua
varoin.
No lapset, pietteliečemättä juostih ielleh, kylän laidah, reššihyö jarilleh tullessa tijustua
Jegor Mihailovalda, miksi rahvas kerävyttih i mi se moine interesnoi zatevaiččiečou.
Odnuako, Jegoran koissa hyö tavattih vain hänen lapset, - Paškan da Maškan. Ne oldih
kuuzivuodizet, kaksiezet, keskenäh len družnoit i äijällä toine toizeh pohodijat lapset.
Kuin i aivin, hyö kizattih yhtessä. Paška vesti mittyzie-lienöy čurkazie i plankazie, a
Maška niilöistä peskulla, luadi kuin ozuttuači brihaččuloilla, sego kodie, sego kaivuo.
Vpročem, Maška sellitti heillä, čto se ei ole kodi, eigo kaivo, a enzimäin oli traktora, nyt
lienöy aeroplana.
- Eh, työ! - sanoi Vas´ka, julgiesti sydien aeroplanah pajuzella viččazella, - Eh, työ
gluupat rahvas! Min-go aeropluanoida lastuloista luaitah? Niidä luaitah kogonah muusta. Missä
on tiän tuatto?
- Tata lähti sobranijah, - dobrodušno muheloittaen vastai ni vovse ei obidiečennut Paška.
- Hän lähti sobranijah, - nostaen brihaččuloih goluboit, čut´-čut´udivl´onnoit silmät,
podtverdi Maška.
- Hän lähti, a koissa vain babka viruu kiugualla i kiroiliečou, - lizäi Paška.
- A babka viruu i kiroiliečou, - sellitti Maška. - I konza tata lähti, hän tože kieroilieči.
Čtobi ku, sanou, siel läbi muasta männizet omassas kolhozan ke.
- I Maška huolevasti kačahti sih puoleh, missä seizoi hiän perti i missä virui paha babka,
kumbane tahtoi, čtobi ku tuattoh mänis läbi muasta.
- Hän ei mäne, - uspokoičči händä Vas´ka. - Kunne-bo hän mänöy? Nu, tuikkua iče
jalloilla muada vaste, i sie, Paška, tože tuikkua. Da lujembah tuikutakkua! Nu vot, että männyt?
A nu, vielä luembah tuikutakkua!
I, zastavihuo mielettomie Paškua i Maškua userdno tuikuttamah, kuni hyö ei liepehtytty,
brihačut dovol´noiloina omalla vallattomalla vidumkalla lähtiettih ploššadilla, missä jo ammuin
zavodieči nespokoinoi sobranija.
- Vot on dielot! - sanoi Pet´ka, sen jälgeh, ku hyö ähkiečettih kerävynnyon rahvahan
keskessä.
- Interesnoit dielot, - soglassieči Vas´ka, i istuoči pihkalla tulijan järien parren piäh, suaen
kainalosta palan lep´oškua.
– Kunne ba sie hävieksendelit, Vas´ka?

- Juoksendelin juomah. I midä bä mužikat niin yllyttih? Vain i kuuluu: kolhoza da
kolhoza. Yhtet kirotah kolhozua, toizet sanotah čto kolhozatta ni kuin ei sua. Brihačut i ne
tartutah toine toizeh. Sie tijat Fed´ka Galkinan? Nu, ruven jällekäs moine.
- Tijiän .
- Tak vot. Mie juoksendelin jomah i näin, kuin hän nyt mittyön-liene rižoin brihačun ke
torai. Se, rižoi hyppäi da i rubei pajattamah: "Fed´ka-kolhoza - počinpojan kärzä". A Fed´ka
suuttui i zavodieči heillä tora. Mie jo tahtoin siulla kirrata, čtobi sie kaččonuzit, kuin hyö toratah.
Da sih mittyne-lienöy gurbaselgäne akkane hanhiloida ajöi i mollembie brihaččuloida viččazella
lämmitti, - nu, hyö i paettih.
Vas´ka kačahti päiväzeh i rubei bespokoiččiečemah.
- Läkkä, Pet´ka, annmma zapiskan. Kuni kodih juoksemma, ka sini ilda lienöy. Kuin vain
ei puuttuis koissa.
Tungieči läbi joukosta, rohkiet brihačut piästih parzi tukkuloin luo, kumbazien luona
stolan tagana istui Jegor Mihailov.
Kuni priezžoi noustuo parzi tukulda sellitti krestjuanoilla, mittyne vigoda on männä
kolhozah. Jegor ei kovah, no nastoičivo ubeždaičči mistä-liene kykistynyzie hänen kahta
sel´sovietan členua. Hyö lekutettih piälöillä, a Jegor, vikse tuskevuksissa hiän nerešitel´nostista,
vielä enämmällä dokazivaičči heillä midä-liene puoli iäneh, huigaili heidä.
Konza ku ozabočennoit sel´sovietan členat lähtiettih iäreh Jegorasta, Pet´ka vaikkani
sydäi hänellä doverennostin i zapiskan.
Jegor avai bumažkazen, no ei ehtinyt lugie, sentäh kuin vierryizillä parziloizilla nouzi
uuzi ihmine, i tässä ihmizessä lapset tunnustettih yhten niistä mužikoista, kumbazen ke hyö
vastavuttih kaivon luo Danila Jegorovičan hutoralla.
Tämä mužikku pagizi, cto kolhoza - se, konečno, dielo on uuzi i čto kerrassa kaikilla
kolhozah eule midä tungiečie. Kirjuttuačettih nyt kolhozah kymmenen hoz´aistvua, nu i anna
ruatah. Ježeli heillä dielo lähtöy mänemäh, siidä i toizilla vstuppie ei myöhä liene, a esli dielo ei
lähte mänemäh, ga sid, značit, kolhozas männä eule rasč´ottua i pidäy ruadua endizella tavalla.
Hän pagizi kodvan, i, kuni hän pagizi, Jegor Mihailov aivin vielä pidi avattuo zapiskua
lugematta. Hän pil´čisti kaijat tuskevunnuot silmät i ollen varuksissa, tarkah kaččelieči
kuundelijoin krestjuanoin iholoih.
- Podkulačniekka, - nenavistin ke, sanoi hän, hierellen sormilla syvättyö hänellä
zapiskua.
Silloin Vas´ka, varatessah sidä, kuin vain Jegor pettiessä ei mučurdajus Ivan
Mihailovičan doverennostie, d´orni predseduatel´ua hilläkkazeh hiemastua.
- Jegor d´ad´ane, luve, požaluista. Ei ga meillä pidäy kodih juosta.
Jegor ravieh luveldi zapiskan i sanoi brihaččuloilla, čto kaikki azuu, a sih suaten hän
ob´azatel´no iče tulou Ivan Mihailovičan luo. Hän tahtoi vielä midä-lienöy ližätä, no siidä
mužikka lopetti oman paginan, i Jegor, puristaen käessä omua kodakasta kepkua, hyppäi parzilla
i rubei sanomah ravieh i rezko.
A brihačut, joukosta piästyhyö, lähtiettih juoksemah dorogua myöten razjezdalla.
Juotessa siiričči hutorasta, hyö ei dogadittu ni Jermolaida, ni svojakkua, ni
plem´annikkua, ni emändiä - voi olla hyö kaikin oldih sobranijassa. No iče Danila Jegorovič oli
koissa. Hän istui pordahilla, kuri vanhua viäräččyö trubkua, kumbazellla oli leikattu kenenlienöy nagraja iho i ozuttuači, čto hän oli Al´ošinossa ainavo ihmine, kummasta ei smuššainut,
ei ihastuttanut i ei koskettanut uuzi sana - kolhoza.
Juostessa Tihoin joguon randua myöten vičikkölöistä läbi, brihačut kuultih raiskehen,
buite kuin ken-liene lykkäi vedeh jugien kiven.
Varovasti hiivottuo, hyö nähtih Ser´ožkan, kumbane seizoi rannalla i kaččoi sinne, mistä
päin vettä myöten levittih tazaizet kruugat.
– Merran laski, - tostuaičettih brihačut i, viizahasti kačahtaen toine toizeh, hilläkkazeh
ryvrittih tuaksi, matkalla pannen mistoh tämän kohtan.

Hyö piästih troppazella i, ihastunnuot neobiknovennoilla lykyllä, vielä raviembah
lähtiettih kodih päin, sidä enämmällä, čto kuului, kuin meččiä myöten rubei jyrizemäh kaiku
skoroista poezdasta: značit, jo oli viizi čuasuo. Značit, Vas´kan tuattoh, kiärittyö zelenäzen
flagan, tuli jo kodih, a Vas´kan muamoh jo sai kiugusta hiilavan murgina puan.
Koissa toze zavodieči pagina kolhozah näh. A pagina zavodieči siidä, čto muamo, jo
kogonaizen vuvven oli suittanut den´gua lehmän ostamista varoin, vielä talvesta kaččoi Danila
Jegorovičan luo vuodehizen vazan, i kezäksi nadeiččieči ostua sen i laskie karjah. A nyt, kuultuo
sih näh, čto kolhozah ruvetah priimimäh vain niidä, ket ennen kolhozan mänemistä ei ruveta
tappamah libo myömäh žiivattoida bokkah, muamoh huoldui sih näh, čto kolhozah männessä
Danila Jegorovič suattau vazazen sinne, i siidä eči toista, a missä sidä senmoista lövvät?
No tuattoh oli tolkovoi ihmine, hän joga päivä lugi železnodorožnoi gazettua "Gudok" i
ellendi, mi mih mänöy.
Hän rubei nagramah muamon piällä i sellitti hänellä, čto Danila Jegorovičua ni vazazen
ke, ni vazatta kolhozan luo i suan askelen piäh laskie ei polagaiččieče, sentäh ku hän on kulakka.
A kolhozat - ne siksi i luadiečetah, čtobi vois elis kulakoitta. I čto konza kolhozah mänöy kogo
kylä, silloin i Danila Jegorovičalla i melliččäniekka Petuninalla, i Semen Zagrebinalla tulou
kriška, toizin sanoin levitäh kaikki hiän kulatskoit hoz´aistvat.
Odnuako, muamoh juohtutti sih näh, kuin Danila Jegorovičasta männyönä vuodena
heitettih puolitoista sadua puudua nalogua, kuin händä varatah mužikat i kuin mintäh-ollou
kaikki mänöy niin, kuin hänellä pidäy. I hän äijällä somnevaiččiečou siidä, štobi ku Danila
Jegorovičalla hoz´aistva levies, a kai, naoborot, viskaži opasenijan, kuin vain ei levies iče
kolhoza, sentäh, čto Al´ošino on pimie kylä, ymbäri meččä da suot. Ei ole keneldä opastuo
kolhoznoih tabah ruadamah i susiedoista abuo vuottua eule midä.
Tuattoh ruskoni i sanoi, čto nalogan ke - se on dielo pimie i ei muiten, kuin Danila
Jegorovič kenellä-tahto hieroi očkat da kedä-lienöy obžuli, a hänellä ei joga kerdua mäne niin, i
čto moizista dieloloista terväh puuttuo voibi voibi kunne kuuluu. No yhtellä tiellä hän čakkai i
niidä durakkoida sel´sovietasta, kumbazilla Danila Jegorovič punoi piät, i sanoi, čto jesli kuin se
sluččies nyt, konza predseduatel´ana on Jegor Mihailov, ga hänen aigana moista bezobrazijua ei
lienis.
Kuni tuattoh muamon ke riijeldih, Vas´ka söi kaksi palua lihua, torelkan ššeidä i budto
kuin pettiessä tungi suuh suuren palan suaharie saharničasta päin, kumbazen muamoh azetti
stolalla, sentäh ku tuattoh kerrassa murginan jälgeh suvaičči juvva stokanan-toizen čuajuo.
Odnuako, muamoh, uskomatta sih, čto hän luadi sen peitiessä, ähkäi händä stolasta, i hän,
nyyčkyttäen enämmällä tavasta, kuin abiesta, nouzi lämmällä kiugualla ruskien kažin Ivan
Ivanovičan luo i, tavan mugah, ylen terväh nukkuvui.
Liene-go se hänellä ozuttuačenut unissa, vain liene-go hän totta kuulut unesta läbi, a vain
hänellä ozuttauači, čto tuatoh saneli mittyöstä-lienöy uvvesta zavodasta, mittymistä-lienöy
postroikoista, mittymistä-lienöy ihmizistä, kumbazet kävelläh i midä-ollou ečitäh ovragoida
myöten, i meččiä myöten, i buite kuin muamoh aivin udivl´aiččieči, aivin ei uskonut, aivin ahki i
ohki.
Sen jälgeh, konza muamo vedi händä kuigulda, jaksatti i pani muata ležankalla, hän nägi
nastojaššoin unen: buite kuin mečässä palau ylen äijä tuliloida, buite kuin Tihoida jogutta
myöten uidau suuri, kuin sinizissä merissä, parohoda i vielä buite kuin sillä parahodalla
tovariššan Pet´kan ke ajau ylen loittozih i ylen prekrasnoiloih mualoih...
Paivän vijien perästä sen jälgeh, ku brihačut käydih Al´ošinoh, murginan jällessä, hyö
peitoči lähtiettih Tihoin joguon luo, čtobi kačahtua, ei go puuttunut hiän merdah kala.
Piästyö yksinäzeh kohtah suaten, hyö kodvan köbelöitettih pohjua myöten "kažilla",
toizin sanoin pienella juakkerilla lämmytettylöistä nuagloista. Čut´ei katkattu nuorasta, tartuhuo
koukkuloilla jugieh hagoh. Veettih mäellä ynnällizen tukun libielöidä, muualla tulijoida
veziheinie. Odnuako merdua ei ollut.

- Sen Ser´ožka varrasti! - rubei hyn´hettämäh Vas´ka - Mie siulla sanoin, čto hän
novvattau miät. Vot hän i novvatti. Mie siulla sanoin: davai laskemma toizeh kohtah, a sie et
tahtonut.
- Ga ved´tämä i on toine kohta, - tuskevui Pet´ka. - Sie hän iče vallicit tämän kohtan, a
nyt kaikessa miuda viärität. Da elä sie hyn´hetä, ole hyvä. Miula i ičellä on žiali, a mie en
hyn´hetä.
Vas´ka hilleni, no ei kodvaksi.
A Pet´ka predloži:
- Muistat-go, konza myö Al´ošinoh juoksimma, ga siidä Ser´ožkua näimmä joguon luo
palanuon duuban rinnalla? Läkkä sinne da ečimmä. Možet, hänen merran nostamma. Hän miän, a myö - hänen. Läkkä, Vas´ka. Da sie älä hyn´hetä, ole hyvä, - tämän moine zdorovoi i
jarie, a hyn´hettäy. Mintäh bä mie ni konza en hyn´hetä? Muistat, konza miulla kolme kimalehta
kerrazza tavattih pall´ahasta jallast, i siid mie en hyn´hettänyt.
- Vot tak et hyn´hettänyt! - murčistunnuona, vastai Vas´ka. - Ku röngähtit silloin, ga mie
pöllästyksissä kain mandžoi puzuzen kuavoin.
- Ni midä en röngähtänyt. Röngytäh - konza kyynälet valutah, a mie prosto möngähtin,
sentäh ku pöllästyin, da i kibie oli. Möngyin kolme sekundua i heitin. A vovse ni en röngynyt i
en hyn´hettänyt. Juoksemma, Vas´ka!
Piästyhyö randah suaten, mi oli palanuon duuban rinalla, hyö kodvan köbölöitettih
pohjua.
Telmettih-telmettih, väzyttih, brizgavuttih, no ni omua, ni Ser´ožkan merdua ei löytty.
Silloin, pahassa mielin, hyö istuočettih mägyčällä lehteh puhkenijan pajumättähän alla, i,
sobihuo, rešittih huomenizesta že päivästä zavodie viizas novvattamine Ser´ožkan perässä, čtobi
löydiä sen kohtan, kunne hän kävyy laskemah mollembie merdoida.
Kenen-lienöy askelet, totta vielä loittozet, zastuavittih lapsie olla varuksissa, i hyö
sukellah n´ulahtuačettih vičikön sagevuoh.
Odnuako, tämä ei ollut Ser´ožka. Troppasta myöten Al´ošinosta kiirehtämättä matkattih
kaksi krest´juaninua. Yksi - tundematon i, ozuttaičou, ei tägäläine. Toine - Serafim d´uad´u - ei
bohatta al´ošinskoi mužikka, kumbazen piällä rigeneh langattih kaiken moizet ozattomuot: to
hänellä hebo töllöi, to hänellä hevot rugehen polleteldih, se hänellä saruan katos kirboi i lädžetti
počin pojan da hanhuon. I niin joga vuotta mi-tahto sluččiečou d´uad´u Serafiman ke.
Oli hän hyvä ruadaja, no neudačlivoi i neudačoilla pöllätetty mužikka.
D´uad´u Serafim kandoi razjezdalla ruskieloida mečästys kengie, kumbazih pani
paikkoida kahtesta tselkovoista uskallettuloida Vas´kan tuatolda.
Mollemmat muzikkat matkattih i čakattih Danila Jegorovičua. Čakkai händä se,
kumbaine oli tundematoin, ei al´ošinskoi, a d´uad´u Serafim kuundeli i unilo poddakivaičči.
Mistä tundematoin čakkai Danila Jegorovičua, sidä lapset tolkuh ei ellennetty. Viijidi
kuin-ollou niin, čto Danila Jegorovič midä-lienöy osti mužikalda huogohella hinnalla i uskaldi
mužikalla andua velaksi kolme huavuo kagrua, a konza mužikka tuli, ga Danila Jegorovič
kiännäldi moizen hinnan, mityttä i linnassa bazarilla eule, i sanoi, čto se on vielä jumalan hinda,
sentäh kuin kylvöh suaten kagra kallistuu vielä puolella hinnalla.
Konza molemmat buuristunnuot krest´juanat proijittih siiričči, brihačut nostih
vičikkölöistä i uvvestah istuočettih lämmällä vihannalla mägyčällä. Läheni ilda. Joguosta tuli
siirostilla i randa päivikön duuhulla. Kukkui kägi, i paiväzen ruskieloissa sugahissa pyörittih
tukkuloina hieno, kuin pöly, iänetön kevät moškara.
No vot hill´ahuon keskessä, enzin loittone i hill´ane, kuin kimalehen burineh,
rozovoittavien pilvien tagana kuului strannoi humineh.
Sen jälgeh revittyhyö pyöryzästä järiestä pilvestä, taivahassa läimähti valgie, buite kuin
hobiene, točka. Se aivin suureni. Vot jo sillä nävyttih kaksi pitkinpäin levitettylöidä siibie... Vot
jo sytyttih siivillä kaksi viizikulmasta tähtie.
I kaikki aeropluana, suuri i čoma, raviembi, kuin kaikista ravein paravoza, no kebiembi,
kuin kaikista ravieh lendäjä stepnoi orla, vägevien motoroin vesselän jyrinän ke tazazesti

viuhkahtuači mustan mečän piällä, pustinnoin razjezdan i Tihoin joguon piällä, kumbazen
rannalla istuttih brihačut.
- Loitoksi lähti lendoh! - sanoi hill´akkazeh Pet´ka, ottamatta silmie loitonijasta
aeropluanasta.
- Loitozih mualoih! - sanoi Vas´ka, i juohtutti ei ammuizen hyvän unen. - Ne,
aeropluanat, aivin lennelläh vain loittozih. Lähizih midä? Lähizih i hevolla voibi ajua.
Aeropluanat - loittozih. Myö, konza kazvamma, Pet´ka, ga tože - loittozih. Sielä on i linnat i
suuret zavodat, i suuret vokzualat. A meillä eule.
- Meillä ei ole, - soglasieči Pet´ka. - Meillä on vain yksi razjezda da Al´ošino, da muuda
ni midä...
Brihačut vaikastuttih i, udivl´onnoit i obespokojennoit, nostettih piät. Jurineh koveni.
Vägevä stal´noi lindu tuli järilleh i laskieči aivin alemmaksi. Nyt jo nävyttih pikkaraizet rattahat
i päiväzestä välähtelijän propelleran läimäjä diska.
Buite kuin kizaten, mašina vilmahti, kallistuen vazambah siibeh, pyörähti i luadie erähie
levielöidä kruugoida mečän piällä, al´ošinskoiloin niittylöin piällä, Tihoin joguon piällä,
kumbazen rannalla sizottih kummastunnuot i ihastunnuot brihaččuzet.
- A sie... a sie sanoit: vain loittozih, - volnuičiečien i keskustuen sanoi Pet´ka. - Razve že
meillä ollah loittozet?
Mašina tuas lenzahti yläh i terväh hävii, vain harvazeh läimähtellen järielöin rozovoiloin
pilvilöin välissä.

"Miksi se miän piällä pyöriy?" duumaittih brihačut, kiirehtäen piästä razjezdan luo, čtobi
teriämbäh sanuo, midä hyö nähtih.
Hyö kaiken aigua arbaildih, miksi tuli aeropluana i midä se kaččeli i počti ei obratittu
vnimanijua yksinäzeh ammundah, kumbane hilläh kuului, missä-lienöy loittona hiän tagana.
Kodih tulduo, Vas´ka vielä tabai d´uad´u Serafiman, kummasta gostitettih čuajulla.
D´uad´u Serafim saneli al´ošinskoiloista dieloloista. Kolhozah mäni puoli kyliä. Mäni i
hänen hozjaistva. Toine puoli vuotti, midä-lienöy. Kerättih pajevoit vznosat i kolme tuhatta
Traktora-tsentran aktsijoih. No kylvämäh tänä keviänä jogahine rubieu omalla paikalla, sentäh,
kuin mua kolhozalla yhteh sijah vielä ei ole annettu.
Ehtittih andua vain niityö Tihoin joguon vazemmalla rannalla.
Odnuako i siinä sluččieči pahus. Melliččäniekka Petuninalla puhkai plotinan, i vezi
kaikki uidi, nouzematta vazemman rannan jogihuaroida myöten. Tästä neinän pidäy olla
huonona, sentäh kuin niityt ollah zalivnoit i hyvä urožai on niillä vain suuren veen jällessä.
- Petuninalla puhkei? - uskomatta kyzyi uvvestah tuatto. - Miksi bä hänellä ennen ei
puhkennut?
- A ken händä tiedäy, - tahtomatta vastai d´uad´u Serafim. - Možet vezi puhkai, a možet i
vielä kuin.
- Žulikka on tämä Petunin, - sanoi t uatto. - Sego hän, sego Danila Jegorovič, sego
Sem´on Zagrebin - yksi kompanija. Nu, kuin hyö, ollah suutuksissa?
- Da kuin sanuo, - vastai igävissäh d´uad´u Serafim. - Danila - hän kävelöy, buite kuin
händä ei ni koskieče. Tiän, sanou, on dielo. Tahtotta - kolhozah, tahtotta — sovhozah. Mie tässä
ei ole ni milleh. Petunin - melliččäniekka - hän tovella vihavui. Peittäy, a nägyy, čto vihavui.
Kolhoznoih niityh i hänen učastka puuttui. A mittyne hänellä oli učastka? Hy-yvä učastka!
Nu, a Zagrebin? Zagrebinan iče tijiät. Hänellä on aivin šuutkat da pribautkat. Ei ammuin
počtua myöten työttih kaikenlaista plakattua i lozungua. Nu, vot, storoža Bočarov lähti niidä
kleiččemäh kyliä myöten. Kleiččöy missä zaborah, missä seinäh. Matkuau hän Zagrebinan
koista siiričči i somnevaiččiečou: riputtua-go vain ei-go riputtua? Kuin-gi izändä ei rubies
kiruomah. A Zagrabin lähti vorotoista i nagrau: "Midä bä et kleiče? Eh, sie, kolhoznoi piä!
Toizilla pruazdnikka, a miulla ruadonpäivä, vain midä?". Otti kaksi kaikista suurinda plakattua
da i pani seinällä.
- Nu, a Jegor Mihailov kuin? - kyzyi tuatto.
- Jegor Mihailov? - vastai d´uad´u Serafim, siirdäen loppuh juodun stokanan. - Jegor - on
luja ihmine, da midä olliu häneh näh äijän pahua boltaijah.
- Midä boltaijah?
- Vot, primieraksi, paistah, čto konza hän kaksi vuotta oli mierossa zarobotkoilla, buite
händä mistä-lienöy ajettih pahoista dieloloista. Buite kuin vähällä suudoh ei annettu. Sego
hänellä den´goin ke, tuli mi-lienöy ei hyvin, sego vielä kuin lienöy.
- Tyhjiä boltaijah, - uverenno vastusti Vas´kan tuatto.
- Pidäs duumaija, čto tyhjiä. A vielä boltaijah, - kerdah d´uad´u Serafim kiännäldi silmät
Vas´kan muamoh i Vas´kan päin, - buite ku linnassa hänellä on se samane,... nu, mielespiettävä,
čto-li, ližäi hän pienen pietyksen jällessä.
- Nu i midä bä, ku on mielespiettävä? Anna naibi. Hän on leski. Paškalla da Maškalla
muamo lienöy.
- Linnalane, - sellitti nagron ke d´uad´u Serafim. - Neidine sielä vain vielä kuin. Hänellä
pidäy bohatta, a Jegoralla mittyne on žualoven´ja? Nu, minä lähten, - sanoi d´uad´u Serafim,
nosten seizomah. - Passibo gostittamizesta.
- Možet, jiät yöksi? - predložittih hänellä. - Ei ga, kačo, mittyne on pimie. Pros´olkua
myöten pidäy männä. Ei ga troppasta myöten vielä yöksyt mečässä.
- En yöksy, - vastai d´uad´u Serafim. Oh, mi oli kävelty tädä troppua myöten partizanoin
ke dvadtsatoilla vuvvella!
Hän painoi syväh kulunuon olgi šliäpän suurien ripustunnuzien rannoin ke i, kačahtuo
ikkunah, ližäi: Eh, min verran tiähtie ripotti, da i kuudamo terväh nouzou - valgie lienöy!
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Yöt oldih vielä viluttavat, no Vas´ka, otti vanhan vuattahizen od´jualan i vielä jiännökset
lammas nahkazesta tulupasta, mäni muata heinä sarualla.
Vielä illasta hän sobi Pet´kan ke, čto Pet´ka nostattau hänen aigazembah i hyö lähtietäh
suamah särgie čyötöllä!
No maguamasta nostuo, oli jo myöhä, - čuasuo yheksän, a Pet´kua ei ollut. Nägevästi
Pet´ka, i iče magai.
Vas´ka zavtrakaičči luukan ke žuarittuo kartofel´ua, sydäi kormanih suaharinpeskulla
ripoitštun leibä palan, i juoksi Pet´kan luo, tahtoen čakata händä unihavoksi i lodiriksi.
Odnuako, Pet´kua koissa ei ollut. Vas´ka mäni halgo saruah - ongiruagat oldih sielä. No
Vas´kua ylen äijäldi uduvi se, miksi ne ei seizottu uglassa, omassa sijassa, a buite kuin kiirehessä
oli lykätty kuin puuttuu, viruttih keskellä saruada. Silloin Vas´ka lähti pihalla, čtobi kyzyldiä
pienildä lapsilda, ei go hyö nähty Pet´kua. Pihalla hän vastai vain yhten nellävuodizen Pavlikan
Pripriginan, kumbane kaikilla tavalla oppi istuočie suuren rižoin koiran selgäh. No vain kuin
hän rähkehen i puhkehen ke nosti jallan, čtobi istuočie selgäh. Kudlaha kiändelieči i, selälläh
viruessa, laiskasti heiluttaen hännällä ähki Pavlikkua omillah levielöillä kämsy käbälilöillä.
Pavlik Priprigin sanoi, čto Pet´kua hän ei nähnyt, i pyrritti Vas´kua avuttamah hänellä
nosta Kudlahalla selgäh.
No Vas´kalla ei ollut sih aigua. Duumaijen, kunne ba olis voinut hävitä Pet´ka, hän lähti
ielleh i terväh puuttui Ivan Mihailovičah, kumbane istui pengerellä i lugi gaziettua.
Ivan Mihailovič tože ei nähnyt Pet´kua. Vas´kalla tuli paha mieli. Hän istuoči rinnalla.
- Mih näh sie, Ivan Mihailovič, luvet? - kyzyi hän, kaččoen piäliččl olgupiästä.
- Sie luvet, a iče muheloitat. Istorija-go mittyne-tahto vai mi?
- Luven miän paikoista. Tässä, velli Vas´ka, on kirjutettu, čto miän razjezdan rinnalla
tahtotah stroie zavodan. Ylen suuren zavodan. Al´uminija - on moine metalla - savesta ruvetah
suamah. Kirjutetah, čto bohatat, ollah miän kohtat sih all´minijah näh. A myö elämmä - savi,
duumaičemma. Vot siulla i savi.
I vain ku Vas´ka ehtii kuulla tästä, hän kerrassa že hyppäi pengereldä, čtobi juosta
Pet´kan luo i enzimmäzenä sanuo hänellä tämän udivitel´noi uudizen. No, muistuttahuo, čto
Pet´ka kunne-lienöy kadoi, hän istuoči uvvestah, kyzellen Ivan Mihailovičalda sih näh, kuin
ruvetah stroimah, mittyzeh kohtah i korgiet go lietäh zavodan truvat.
Kunne ruvetah stroimah, sidä Ivan Mihailovič vielä i iče ei tiedänyt, no trubih näh hän
sellitti, čto niidä ni vovse ei liene, sendäh ku zavoda rubieu ruadamah elektiričestvalla. Sih
varoin tahtotah stroie plotina Tihoista joguosta poikki. Azetetah moizet turbinat, kumbazet veen
naporasta ruvetah pyörimäh i pyörittämäh dinamomašinoida, a niistä dinamoloista, lähtöy
provokkoloida myöten električeskoi tokka.
Kuuluo i siidä, čto Tihoin joguon tahtotah salvata, pöllästynyt Vas´ka uvvessah hyppäi,
no, muistuttahuo tuas, čto Pet´kua ei ole, tovessah tuskevui hänen piällä.
- I mi durakka ollou! Tässä tämmöizet dielot ollah, a hän vedeliečöy.
Uuličan piässä hän nägi pienen ylen elävän tyttözen, Val´ka Šarapoven, kumbane, vot jo
monie minuttoida hyppi yhtellä jalalla kaivon salvoksesta ymbäri. Hän tahtoi männä sen
tyttözen luo i kyzyö, ei go hän nähnyt Pet´kua, no händä pietti Ivan Mihailovič.
- Konza ba työ, brihačut, kävyittä Al´ošinossa? Suovattana vain-go piätenčänä?
- Suovattana, - muistuttu Vas´ka. - Suovattana, sentäh ku meillä sinä ildana kylyö
lämmitettih.
- Suovattana. Značit, jo nedali mäni. Midä-bä Jegor Mihailov ei zaidi miun luo?
- Jegor-go? Da hän, Ivan Mihailovič, odnuako, vielä eglen linnah ajoi. Meillä illalla
d´uad´ u Serafim Al´ošinosta joi čuaju i sanoi, čto Jegor jo ajoi.
- Mikse bo hän ei käynyt miun luona? - sanoi pahoissa mielin Ivan Mihailovič Uskaldači tulla, a ei ni tullut. A mie se tahtoin vielä prossie, čtobi hän linnassa trubkan ostas.

Ivan Mihailovič kiäri gazetan i lähti kodih, a Vas´ka lähti Val´kan luo kyzymäh Pet´kasta.
No hän vovse unohti sih näh, čto vaste eglen vielä mintäh-lienöy löi koll´utti händä, a
sentäh Vas´ka äijäldi diivieči, konza ku Val´ka, hänen nähtyö, boikoi Val´ka ozutti hänellä kielen
i täyttä jalgua lähti juoksemah kodih.
No Pet´ka oli vovse ei loittona.
Kuni Vas´ka käveli, duumaijen, kunne kadoi hänen tovarišša, Pet´ka istui vičikössä,
ogorodan takana, i tirpamattomasti vuotti, konza Vas´ka lähtöy iččeh dvoralla.
Nyt hän ei tahtonut kohtavuo Vas´kan ke, sentäh kuin tämän humeneksen aigah hänen ke
sluččieči strannoi, i, požualui, daže neprijatnoi slučai.
Havačuttuhuo aivoin, kuin i oli sovittu, hän otti ongiruagat i lähti nostattamah Vas´kua.
No vain ehti lähtie vorotoista, kuin nägi Ser´ožkan.
Ei ollut ni mityttä somnenijua, čto Ser´ožka oli lähtemässä joguon luo kaččomah
merdoida. Podozrevaimatta sih, čto Pet´ka händä novvittelou, Ser´ožka astui siiričči ogorodoista
troppazen luo, matkatessa kerien nuorasta raudazesta "kažista".
Pet´ka kiändyi dvoralla, lykkäi saruan lattiella ongiruagat i juoksi Ser´ožkan perässä,
kumbane jo peittyi vičikkölöissä.
Ser´ožka astui, vesselässti viheldellen iččeh luaitulla puuhizella torvuolla.
I tämä oli ylen sobiva elostus kädeh Pet´kalla, sentäh kuin Pet´ka sai astuo jallessä
vähästä loitombana i ei pidänyt varata sidä, čto lienöy nähtävyksi i löydyksi.
Huomenes oli čoma, - paistoi päiväne. Joga sijassa puhkettih lehtyöt.
Muasta nouzi veres heinä. Nenäh tuli kastiella, koivuzella sokalla i kukkien pajuloin
keldazilla grozdiloilla, sobuh pöristih sualehen piällä lendänyöt mehiläizet.
Sentäh, čto huomnes oli moin e hyvä, i sentäh, čto hän niin hyvin novvatti Ser´ožkan,
Pet´kalla oli vesselä, i hän kebiesti i varovasti hiibi kaidua mutkikasta troppasta myöten.
Niin mäni puolen čuasun verran, i hyö lähestyttih sih kohtah, missä Tihoi jogut, luadien
jyrkän punalmuksen, mäni ovragoih.
"Loitos tungiečou... viizas," duumaičči Pet´ka jo ieldä päin toržestvuijen i duumaijen
sidä, kuin temmaten "kažin"m juostah hyö Vas´kan ke joguon luo, suahah i oman i Ser´ožkan
merrat i laskiettih ne sen moizeh kohtah, missä Ser´ožkalla niidä ei jo sua löydiä ni ilmazessa
iässä.
Puuhizen torvuon viheldämine kerrassa vaikastui.
Pet´ka lizäi askelen. Proidi vähäne aigua - tuas on hill´aista.
Silloin, huolistunnut Pet´ka, staraiččieči ei lodista, lähti juoksemah, piästyhyö
punalmuksen luo, sydäi vičiköstä piän: Ser´ožkua ei nägynyt.
Nyt Pet´ka juohtutti, čto vähä ennen tädä punalmusta kylgeh lähti pieni troppaine,
kumbane vedi sih kohtah, missä Fil´kin ojane laskieči Tihoih joguoh. Hän tuli järilleh ojan suuh,
no i sielä Ser´ožkua ei ollut.
Čakaten iččie töllistelemizestä i ei ellendäen, kunne-lienöy sai peittyö Ser´ožka, hän
muistutti i sih näh, čto vähä ylembänä, Fil´kinan ojazen virralla myödäh, on pieni lambi. I hot´
hän ni konza ei kuulut siidä, čtobi sielä lammessa pyvvetäs kalua, no yksi kaikki rešši juosta
sinne, sentäh kuin ken handä, Ser´ožkua tiedäy! Hän on moine viizas, čto löydi min tahto i sielä.
Vastah hänen predpoloženijoilla, lambi ei ole niin lähellä.
Se oli pieni, kaikki mudavunnut i, paiči löttölöidä, nimidä hyviä sielä ei voinut olla.
Ser´ožkua i tiälä ei ollut.
Ei löydäen tovarišua, Pet´ka tuli Fil´kinan ojazen luo, joi vettä, i moista kylmiä, čto yhtä
ryyppävystä enämbi hengästymättä ei suanut juvva, i tahtoi lähtie järilleh.
Vas´ka, tiettäväine, jo havaiččui. Jesli kuin ei sanuo Vas´kalla, min täh händä ei
nostattanut, ga silloin Vas´ka rubieu irvistämäh: "Eh, sie, et voinut novvattua! Vot mie kačo.." i
niin ielleh.
I kerrassa Pet´ka nägi min-lienöy, sen moizen, mi zastuavi händä unohtamah kerrassa i
Ser´ožkan näh, i merdoih häh, i Vas´kan näh.

Oigiella, ei tajembana sadua metrie, vičikkököin tagana nägyi brezentovoin palatkan
terävä vuiška. I sen piällä nouzi kaidane läbinägyjä junone - savu tulesta.
Enzin Pet´ka prosto pölläsyi. Hän ravieh koukistui i laskieči yhtellä polvella, varovaizesti
kačahtellen ymbärillä.
Oli ylen tyyni. Niin tyyni, čto ylen selväh kuului vilun Fil´kinan ojazen vesselä
čurčetanda i sammalilla peitetyn vanhan koivun kolon ymbärillä kerävynnyzien kimalehien
pörizendä.
I sentäh, čto oli niin tyyni, i sentäh, čto meččä oli ylen privetlivoi i valaistu päivä paiston
lämmillä täplillä, Pet´ka uspokoieči i varovaizeh, no jo ei varavosta, a niin brihaččuloin
viizahan privičkan mugah, peittyen vičikkölöin tuaksi, zavodi lähetä palatkan luo.
"Ohotnikat? - arbaili hän. - Ei, ei ole ohotnikat... Mikse bä hyö palatkan ke tuldas?
Kalaniekat? Ri, ei olla kalan pyydäjät - loittona ollah rannasta. No jesli kuin hyö ei olla ni
ohotnikat i ni kalaniekat, ga ket bä hyö siit ollah?"
"A ku da ollah razboinikat?" duumaičeldi hän i juohtutti mieleh, čto yhtessä vanhassa
kniigassa hän nägi kartinan: tože mečässä on palatka; sen palatkan rinnalla istutah i piruijah
vihazet ihmizet, a hiän rinnalla istuu ylen laiha i ylen čoma naine i pajattau heillä pajuo,
livaillen, mittyön-lienöy osobennoin soitto instrumentan pitkie struunie.
Tästä duumasta Pet´kalla lieni ei iččie myöten. Huulet hänellä särävyttih, hän rubei
lipettämäh silmillä i jo oli tahtoi myöstyö jarilleh. No sih vičikkölöin keskessä hän nägi nuoran,
i sillä nuoralla riputtih, vielä märrät stirkan jälgeh, ihan tavallizet kuadiet i kaksi puarua sinizie
paikattuloida noskie.
I nämä märrät kuadiet i tuulen mugah häilyjät noskat kuin lienöy kerrassa uspokoittih
hänen, i duuma razboinikoista ozuttuači hänellä kummakahaksi i mielettömaksi. Hän mäni
lähemmäksi. Nyt hänellä jo nägyi, čto ni palatkan ymbärillä, ni iče palatkassa ei ollut ni kedä.
Hän nägi kuivilla lehtilöillä täytettyö t´ufakkua i suuren harmuan od´ujalan. Palatkan
keskellä levitetyllä brezentalla viruttih mittyöt-lienöy sinizet i valgiet bumuagat, puolikymmen
palua savie i kivie, moizie, mittyzet tuagieh voibi nähtä Tihoin joguon rannalla; siinä že viruttih i
mittyöt-lienöy unnakosti läimäjät i Pet´kalla tundemattomat predmetat.
Tuli vienozeh savuoči. Tulen rinnalla seizoi suuri nogeh hierottu žestine čainikka.
Polletulla nurmella vierettelieči suuri valgie, nähtävästi, koiran jyvietty luu.
Rohkennut Pet´ka lähestyi juuri palatkan luo. Ennen kaikkie händä interesuittih
tundemattomat metalličeskoit predmetat. Yksi - kolmejalgane, kuin mulloin kävijällä
fotografalla oleva podstavka. Toine - pyöryzä, suuri, mittyne-lienöy tsifroin i kruugan ke poikki
veetyllä niitillä. Kolmas - tože pyöryzä, no pienembi, pohodija käzičuasuloih, terävän strelkan
ke.
"Kompassa", tostuači Pet´ka, muistuttaen, čto moizesta veššasta hän lugi kniigassa.
Čtobi proverie tämän, hän kiännäldiči ymbäri. Hieno terävä strelka tože punalduači i,
lekahtuačien monie kerdoida, mustalla n´okalla ozutti sih puoleh, missä mečän rannassa, seizoi
vanha turbie pedäjä. Pet´ka mieldyi täh. Hän proidi palatkan ymbäri, pyörähti vičikön tuaksi, a
siidä toizen tuaksi i pyörähti yhtellä kohtua kymmenen kerdua, tahtoen sillä muanittua i
sevoittua strelkan. No odva vain hän ehti piettyö sjoilleh, kuin laiskasti lekahtannut strelka
endizellä uporstvalla i nastoičivostilla mustannetulla n´okalla ozutti Pet´kalla, čto handä, pyöri
min-tahto, yksikäin et muanita. "On kuin elävä", duumaici ihastunnut Pet´ka, žiäleijen sidä, čto
hänellä ei ole tämän moista hyviä štukkua. Hän hengähti, i tahtoi panna kompasan sijoilleh, no
siinä saman aigana toizesta puolesta meččärannasta hyppäi suuri villakas koira i kovan
haukunnan ke juoksi händä kohti.
Pöllästynnyt Pet´ka vingahti i lähti juoksemah tungevuen vičikkölöistä läbi. Koira
vihazen havkunnan ke juoksi hänen jällessä i, tiettäväine olis tavannut hänen, kuin vain ei olis
ollut Fil´kinan ojasta, kumbazesta poikko Pet´ka polvih suaten veessä.
Juostuo ojazeh suaten, kumbane siinä kohtassa oli levie, koira rubei joksendelemah
randua mzöten, eččien kohtua, missä olis voinut hypätä piäličči.

A Pet´ka, ei vuottanut tädä, konzu tämä sluččiečou, lähti juoksemah ielleh, hyppien
kandoloista piäličči,hagoloista i mättähistä piäličči, kuin janis jällessä ajaista koirista.
Hän azettui hengästymäh vaste solloin, konza oli jo Tihoin joguon rannalla.
Nuoleskellen kuivannuzie huuliloida, hän heittyi jogirandah, joi vettä i, rigeneh
hengittäen, lähti hil´l´akkazeh astumah kodih päin, tundien iččie ei ylen hyvin.
Tiettäväine, hän ei olis ottanut kompassua, jesli kuin ei olis ollut koirua.
No yksikäin koira libo ei koira, a lieni niin čto kompasan - hän varrasti.
A hän tiezi, čto moizista dieloloista tuattoh händä räkittäy, ei kiitä Ivan Mihailovič ga ei
mielly, požalui, i Vas´ka.
No sentäh, kuin dielo oli jo ruattu, a kiändyö kompasan ke järilleh hän i varai, i
huigustuači, hän uspokoi iččie sillä, čto, enzimäizeksi, hän ei ole viärä, toizeksi, paičči koirua,
händä ni ken ei nähnyt, a kolmanneksi, kompasan voibi peittä loitommaksi, a konza-tahto
myöhembah, sygyzyö vaste, libo talvie vaste, konza jo ei liene olemah ni mityttä palatkua, voibi
sanuo, čto lövvon, i voibi jättiä ičellä.
Vot mittymillä duumilla oli zaimittu Pet´ka i vot mintäh hän istui vičikkölöissä
ogorodoin tagana i ei tullut Vas´kan luo, kumbane pahalla mielin ečči händä jo aigazesta
huomeneksesta suaten.
No, peittähyö kompasan halgosaruan čerdakalla, Pet´ka ei juossut eččimäh Vas´kua, a
mäni saduh i sielä rubei duumaiččemah siidä, midä moista parembua vois valehtella.
Joga slučain tulduo valehtelemah hän oli muasteri, no tänä päivänä, kuin nareko, ni midä
tovenmugaista ei voinut priduumaija. Tieettäväine, hän olis voinut rasskažie vain siidä, kuin
pahoin hän novvatti Ser´ožkua, i ei mainita ni palatkoista, ni kompasasta.

No hän čuvstvuiči, što hän ei voi olla pagizematta palatkasta. Jesli kuin olla pagizematta,
ga siid Vas´ka iče voibi kuin-tahto tijustua i sen jälgeh rubieu löyhkämäh i hyväksi mänemäh:
"Eh, sie, et ni midä tijiä! Aivin mie enzimäizeksi kaikki tijustan...".
I Pet´ka duumaičči, midä olis ollut, jesli kuin ei kompassa i ei tämä prokl´uatoi koira,
silloin kaikki olis ollut interesnoimbi i parembi. Tämän jälgeh hänellä piäh tuli ylen prostoi i
ylen hyvä duuma: a midä, jesli kuin lähtie Vas´kan luo i rasskažie hänellä palatkasta i
kompasasta? I tovessah, ved´kompassua hän ei varrastanut. Ved´kaikessa on viärä koira. Otetah
hyö Vas´kan ke kompasan, juostah palatkan luo i pannah sen sijoilleh. A koira? Nu i midä-bä
koira? Enzin voibi ottua keralla leibiä, libo liha luun, i lykätä hänellä, štobi ei havkkuis.
Toizeksi, voibi ottua keralla savakot. Kolmanneksi, kahten jo ni vovse niin ei varaita.
Niin hän i rešši luadie i tahtoi kerdah že juosta Vas´kan luo, no sih händä kučuttih
murginalla, i hän mielelläh lähti syömah, sentäh kuin omien kävelemizien aigana äijällä
nälgävyi.
Murginan jälgeh Vas´kua tože ei puuttunut nähtä. Muamoh lähti sobie huuhtomah i pani
Pet´kan kodih vardeiččemah piendä sizärdä Jelenkua.
Joga kerdua, konza muamo lähti i jätti Pet´kan Jelenkan ke, Pet´ka andeli hänellä
kaikenmoizie ribuzie i čurkazie i, kuni Jelenka nijen kel elosteli, Pet´ka sillä aigua juoksi pihalla
i vain muamon nähtyö, tuletteli järilleh Jelenkan luo, buite kuin ei ni lähtetellyt hänen luoda.
No tänä päivänä Jelenka oli vähäzel´di voimatoin i kaprizničaičči. I konza, andahuo
hänellä hanhen sullan da pyöryzän, kuin miäčyn, kartofel´an, hän lähti astumah oveh. Jelenka
nosti moizen möngehen, što siiričči matkuaja sosedka kačahti ikkunah i grozildi Pet´kua
sormella, arbaillen, što hän luadi sizärellä mittyön-tahto pahuon.
Pet´ka hengähti, istuoči rinnalla Jelenkan ke lattiella levitetyllä järiellä od´ujalalla, i
igävällä äänellä zavodi pajattua hänellä vesselie pajoloida.
Konza tuli muamoh, ga jo läheni ilda, i jälgimäin-gi piässyt Pet´ka hyppäi ovesta i rubei
viheldämäh, kuččuen Vas´kua.
- Eh, sie! - vielä edähänä kil´lähti Vas´ka soimuvasti. - Eh, Pet´ka! I missä, sie, Pet´ka,
kävelit kaiken päivän? I mintäh, Pet´ka, mie ečin siuda kaiken päivän i en löydänyt?
I vuottamatta, kuni Pet´ka midä-tahto vastuau, Vas´ka terväzeh saneli kaikki päivässä
kerätyt uudizet. A uudizie Vas´kalla oli äijän.
Enziksi, razjezdan rinnalla ruvetah stroimah zavodua. Toizeksi, mečässä seizou palatka, a
siinä palatkassa eletäh ylen hyvät ihmizet, kumbazien ke hän, Vas´ka, jo tunnustuači.
Kolmanneksi, Ser´ožkan tuatto tänä päivänä löi rapitti Ser´ožkan, i Ser´ožka ulvoi kaikella
pihalla.
No ni zavoda, ni plotina, ni se, što Ser´ožkalla puuttui tuatosta - ni mi ei niin diivinnyt i
ei smuttinut Pet´kua, kuin se, što Vas´ka mittyzellä-lienöy tavalla tijusti palatkan olemizesta i
enzimäizenä tijotti sih näh hänellä, Pet´kalla.
- Mistä sie tijiät palatkasta? - kyzyi obiditty Pet´ka. - Mie velli, iče enzimäizenä kaikki
tijän, miun ke tänä päivänä istorija sluččieči.
- Istorija, istorija, - keskevytti händä Vas´ka. - Mittyne siulla on istorija? Siulla ei ole
interesnoi istorija, a miulla on interesnoi. Konza kuin sie pageit, mie siuda kodvan ečin. I tiälä
ečin, i sielä ečin, i kaikiella ečin. Nadojeičči miulla eččie. Vot murginoičin mie lähtin vičikköh
viččua leikkuamah. Kerrassa miulla vastah tulou ihmine. Suuri, kyllessä nahkaine sumka,
moine kuin krasnoarmeiskoloilla komandiroloilla. Kengät, kuin ohotnikalla, no vain ei ole ni
voennoi, ni ohotnikka. Nägi hän miun i sanou: "Tules vain tänne, brihaččune". Sie duumaičet,
što minä pöllästyin? Ni vouse. Vot lähestyin mie, a hän kačahti miuh i kyzyi: "Sie, brihaččune,
tänä päivänä kalua pyvvit?" - "En, sanon, - en pyyddänyt. Miun luo tämä durakka Pet´ka ei
tullut. Uskaldi tulla, a iče kunne-lienöy kadoi." - "Da, sanou hän, - mie i iče näen, što se et ole
sie. A eigo teillä ole toista moista brihaččusta, vähästä korgiembua siusta i ruspakkoloin tukkien
ke?" - "On, sanon, - meillä moine, vain se en ole mie, a Ser´ožka, kumbane varrasti miän
mertan". - "Vot, vot, - sanou hän, - hän ei loittona miän åalatkasta verkuo laski lambuoh. A missä
hän eläy?" - "Läkkä, - vastuan mie. - Mie teillä, d´uad´u, ozutan, missä hän eläy".

Matkuammo myö, a mie duumaičen: "I miksi tuo Ser´ožka hänellä rubei pidämäh?
Parembi olis, kuin myö Pet´kan ke rubiezimma pidämäh."
Kuni myö matkazimma, hän miulla kaikki i saneli. Heidä palatkassa on kaksi hengie. A
palatka on ylembänä Fil´kinan ojasta. Hyö, kahten - se nämä, moizet ihmiset - geologat. Muada
kačellah, kivilöidä, saviloida ečitäh i kaikki kirjutetah, missä kivet, missä pesku, missä savi. Vot
mie hänellä i sanon: "A midä-bä jesli kuin myö Pet´kan ke tulemma tiän luo? Myö tože
rubiemma eččimäh. Myö tässä kaikki tijämmä. Myö mulloi lövvimmä moizen ruskien kiven. što
daže on diiva, mittune oli ruskie. A Ser´ožkan luo, - sanon hänellä, - työ, d´uad´u, parembi että
ni kävys. Hän on vrednoi, tämä Ser´ožka. Hänellä vain olis torata da vierahie merdoida taskaija".
Nu tulimma myö. Hän mäni taloh, a mie jäin pihalla. Kačon, juoksou Ser´ožkan muamo i
kirguu: "Ser´ožka! Ser´ožka! Et go nähnyt sie, Vas´ka Ser´ožkua?". A mie vastuan: "En, en
nähnyt. Näin, no en seičas, a seičas en nähnyt". Täh tämä ihminen - tehnikka, tuli, a mie hänen
suatoin meččäh suaten i hän kuččui, štobi myö siun ke heillä tulizimma. Vot tuli Ser´ožka.
Händä tuatto i kyzyy: "Sie mittyön-bä veššan palatkasta otit"? A Ser´ožka kieldiäčöy. Vain
tuattoh, tiettäväine, ei uskonut, da i stegni händä. A Ser´ožka kuin ulvahti! Niin hänellä i pidäy.
Totta, Pet´ka?
Odnuako, Pet´kua ni vouse ei ihastuttanut tämän moine rasskuaza. Pet´kan iho oli
buurakko i igävä. Sen jälgeh, kuin hän tijusti, što hänen varrastetun kompasan täh jo lyödih
Ser´ožkan, hän čustvuičči iččiedäh ylen ei hyvin. Nyt oli jo myöhä sanella Vas´kalla siidä, kuin
oli dielo. I, tavattu vuotamatta, hän seizoi igävystynyt, raster´annoi i ei tiedänyt midä hän seičas
rubieu pagizemah i kuin hän nyt rubieu selittämäh Vas´kalla oman otsutstvijan.
No hänen piästi iče Vas´ka.
Gordoi omalla otkritijalla, hän tahtoi olla velikodušnoina.
- Sie midä buuristuit? Siulla on abie, što siuda ei ollut? A ei olis pidänyt paeta, Pet´ka.
Kerran sovimma, značit, sovimma. Nu, ga ei ni midä, myö huomena yhtessä lahtemmä, mie ved
´heillä sanoin: i mie tulen i miun tovarišša Pet´ka tulou. Sie vikse, t´ötkan luo kordonalla
juoksit? Mie kačon: Pet´kua ei ole, onget saruassa. Nu, duumaičen, naverno hän juoksi t´otkan
luo. Sielä-go sie olit?
No Pet´ka ei vastannut.
Hän vaikastui, hengähti i kyzyi, kaččoen kunne-lienöy siiričči Vas´kasta:
- I äijäldi tuattoh stegni Ser´ožkua?
- Vikse se äijäldi, kerran kuin Ser´ožka niin möngähti, što kaikki pihalla kuului.
- Razve voibi lyvvä? - sanoi igävissäh Pet´ka. - Nyt ei ole endine aiga, štobi lyvvä. A sie
"stegni da stegni". Ihastuit! Jesli kuin siuda tuattos stegnis, ga sie ihastuzit-go?
- Ga ved´ei miuda, a Ser´ožkua, - vastai Vas´ka vähäzeldi ällistynyt Pet´kan sanoilla. - I
sen jälgeh, ved´ei tyhjästä, a dielosta: miksi hän tungieči vierahah palatkah? Rahvas ruatah, a
hän heildä instrumentan varrastau. I midä sie, Pet´ka, tänä päivänä kummalline mittyne ollet?
Se kaiken päivän häilyt, se kaiken illan olet tuskevuksissa.
- Mie en ole tuskevuksissa, - vastai ei kovah Pet´ka. - Prosto miulla allussa hammasta
kivisti, a nyt jo heittäy.
- I terväh heittäy? - kyzyi Vas´ka.
– Terväh. Mie, Vas´ka, parembi kodih juoksen. Virun, virun koissa - se i heittäy.
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Terväh lapset tunnustuačettih brezentovoi palatkan eläjien ke.
Heidä oli kaksi. Hiän ke oli villakas, vägevä koira, kummasta kučuttih "Vernoi". Tämä
Vernoi mielelläh tunnustuači Vas´kan ke, no Pet´kan piällä hän vihazesti ärizi. I Pet´ka,
kumbane tiezi, mintäh hänen piällä on vihassa koira, ravieh peittyi geologan korgien sellän
tuaksi, i oli ihastuksissa sillä, što Veronoi voibi vain äristä, no ei voi sanuo sidä, midä tiedää.
Nyt kogo päivinä brihačut oldih mečässä. Yhtessä geologoin ke i hyö kačeldih Tihoin
joguon randoida.

Käydih suolla i kerran daže mändih loittozien Sinizien järvilöin luo, kunne kahten vielä
ni kerdua ei uskallettu männä.
Konza koissa kyzyttih, missä hyö kävelläh, i midä hyö ečitäh, hyö gordostin ke vastattih:
- Myö savie ečimmä".
Nyt hyö jo tiettih, što savi savella on ero. On savet laihat, oh razvaizet, moizet,
kumbazie tuorehena voibi leikata veičellä, ku sagieda voi palua. Tihoin joguon alajuoksussa on
äijän suglinkua, toizin sanoin, murenijua savie, sevoitettuo peskun ke. Yläjuoksussa järvien luo
puuttuu savi izvestin ke, libo mergelin, a lähembänä razjezdah on ylen suuret plastat ruskienburoida savista ohrua.
Kaikki tämä oli ylen interesno, osobenno sentäh, što ennen kaikki savi lapsista ozuttuači
yhten moizeksi. Kuivalla siällä ne oldih kuivanuot kömät, a märällä se oli tavalline sagie i
tartuva redu. Nyt hyö jo tiettih, što savi - se ei ole niin vain redu, a sirjo, kumbazesta lietäh
suamah al´uminijua, i mielellä abutettih geologoilla eččie pädevie savi porodoida, ozuteldih
segavie troppazie i Tihoin joguon lizä joguzie.
Terväh razjezdalla otsepittih kolme tovarnoida vagonua i mittyöt-lienöy tundemattomat
rabočoit zavodittih lykkie nasipilla juaššikkoida, parziloida i laudoida.
Tänä yönä vzvolnovannoit lapset kodvan ei voidu uinota, ihastunnuot sillä, što
razjezdalla zavodiu eliä uvvella elännällä, kumbane ei pohodi endizeh.

Odnuako, uuzi eläigä ei ylen äijällä kiirehtänyt tulla. Stroittih rabočoit lavvoista sarajin,
pandih sinne instrumentat, jätettih storozan i, suureksi pahaksi mieleksi lapsilla, kaikki jedinöih
suaten lähtiettih järilleh iäre.
Kuin-lienöy kerran murginan jällessä Pet´ka istui palatkan rinnalla. Vanhin
geologa
Vasilij Ivanovič kohendi revinnyön paijan kyynäspiädä, a toine - se, kumbane pohodi
krasnoarmeiskoih komandirah, - miäräili midä-lienöy pluanua myöten tsirkulilla.
Vas´kua ei ollit. Vas´kua jätettih kodih ogurčoida istuttamah i hän uskalduači tulla
myöhembäh.
- Vot on beda, - sanoi korgie, siiräldäen pluanan. - Kompassatta olet - kuin käzittä. Ni
s´jomkua luadie, ni kartua myöten pidiä orientirovkua. Vuota nyt, kuni tytäh toine linnasta.
Hän zakuri papiroskan i kyzyi Pet´kalda:
- I aivin-go Ser´ožka teillä on tämän moine žulikka?
- Aivin, - vastai Pet´ka.
Hän ruskoni i štobi ku peittiä tämän, kykistiäči sammujan tulen piällä, puhaldellen tuhkih
peittynyzie hiililöidä.
Pet´ka! - killähti häneh Vasilij Ivanovič. - Kaikin tuhkat puhuit miun piällä. Miksi sie
puhut?
- Mie duumaičin... možet čainikan, - neuverenno vastai Pet´ka.
- Tämän moine ägie, a hän čainikan, - diivieči korgie i uvvestah zavodi siidä že: I miksi
hänellä pidi tämä kompassa? A vielä kieldiäčöy, sanou, - en ottanut. Sie sanozit hänellä, Pet´ka,
ku tovariššalla: "Anna iäre, Ser´ožka. Jesli iče varuat suattua, ga anna mie suatan". Myö i
vihuamah emmä rubie i ni kielittämäh emmä rubie. Sie sano hänellä, Pet´ka.
Sanon, - vastai Pet´ka, kiändäen ohpn korgiesta päin iäreh. No, kiändyhyö, hän vastaudui
Vernoin silmien ke. Vernoi virui, käbälät oijennetuina, kieli ulgona, i rigeneh hengittäen, azettui
Pet´kah, buite kuin sanoen: "I kielastelet že sie, veikkozeni! Ni midä sie Ser´ožkalla et sano".
- Da totta go se on, što se Ser´ožka kompasan varrasti? - kyzyi Vasili Ivanovič, loppiettuo
ombelizen i syvättyö nieglan furažkan alustah. - Voibi-olla, myö iče kunne-tahto syidämmä i
vain tyhjiä duumaičemma brihačun piällä?
- A työ oppizin eččie, - terväzeh predloži Pet´ka. - I työ ečikkiä, i myö Vas´kan ke
ečimmä. I heinikössä ečimmä i kaikkiella.
- Midä eččie? - diivieči korgie mies. - Mie hän teillä pakičin kompasan, a työ, Vasili
Ivanovič, iče sanoitta, što unohtitta ottua sen palatkasta. Midä bä nyt on eččie.
- A Miulla nyt ozuttaičou, što mie sen otin matkah. Hyvin en muista, a kuin rouno otin, viizahasti muheloittaen, sanoi Vasili Ivanovič. Muistatta-go, konza myö istuimma kuatun puun
piällä Sinizen järven rannalla? Moine ylen suuri puu. En-go hot´jo sielä mie kirvottanut
kompassua?
- Čudno midä-ollou, Vasili Ivanovič, sanoi korgie mies. - Se työ sanoitta, što palatkasta
että ottanut, a nyt vot midä...
Ni midä ei ole čudno, - tulizesti puolistuači Pet´ka. - Tälleh toze ottelou... Daže ylen
rigeneh olettelou; duumaičet - et ottanut, a okazuvaiččiečou. - otit. I meillä Vas´kan ke oletteli.
Yhtellä kerdua lähtimmä myö kalua pyydämäh. Vot mie dorogalla matkatessa kyzyin; "Sie,
Vas´ka, pikkaraizie onguzie et unohtanut?". - Oi, - unohtin, sanou hän. Juoksimma myö järilleh.
Ečimmä, ečimmä, ni kuin emmä lövvä. Siidä kačahtin mie hänen hiemuah, a ne hänellä
hiemuah tartutettu. A työ, diädy, sanotta - čudno. Ni vouse ei ole čudno.
I Pet´ka saneli toizen slučain, kuin viäräsilmäine Genadi kaiken päivän ečči kirvestä, a
kirves oli vastan tagana. Hän pagizi ubeditel´no, i korgie mies kačahtuačettih Vasili Ivanovičan
ke.
- Hm... A požalui, voibi kävähyttiä i ečildiä. Da työ iče, brihačut, juoksizitta kuin-tahto i
eččizittä.
- Myö ečimmä, - mielelleh soglasieči Pet´ka. - Jesli se on siellä, niin myö sen lövvämmä.
Ni kunne se meistä ei pagie. Silloin myö - raz, raz, sinne, tänne i ob´azatel´no lövvämmä.

Tämän paginan jälgeh, vuottamatta Vas´kua, Pet´ka nouzi i, sanottuo, što hän muistutti
vužnoista aziesta, prostieči i mintäh-lienöy ylen vesselänä lähti juoksemah troppazeh päin,
lovko hyppien vihannoista, sammalella peittynyzistä mättähästä piäličči, ojazista i kudžoloin
mättähistä piäličči.
Troppazella piästyö, hän nägi artelin razjezdasta matkuane al´oškinskoloida krest´juanoida.
Hyö millä-lienöy oldih vzvolnovannoit, ylen tuskevunnuot i äijäldi kiruoliečettih,
viuhkuttellen käzillä i keskustelen toine toista. Tagana matkai dyädy Serafim. Iho hänellä igävä,
vielä igävembi, kuin silloin, konza saruan sordunut katos lädžöitti hänellä počin pojan i hanhen.
I di´ad´u Serafiman ihuo myöten Pet´ka ellendi, što hänellä tuas on liennyt mittyne-tahto
beda.
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No beda lieni ei vain d´iad´u Serafiman ke. Beda lieni kaikessa Al´ošinossa i,
glavnoje, al´ošinskoissa kolhozassa.
Ottahuo mugah kolme tuhatta krest´janskoida den´gua, niidä samazie, kumbazet oldih
kerätty Traktoro-tsentran aktsijoih, hävii mäne tijiä kunne kolhozan glavnoi organizatora selśovetan predseduatel´a Egor Mihailov.
Linnassa hänellä pidi olla kahtet, nu, vägeh, kolmet suutkat. Nedalin perästä työttih
hänellä telegramman, siidä zabespokoiečettih - työttih toizen, siidä työttih hänen peräh
naročnoin. I naročnoi, kumbane tuli tänä päivänä, toi viestin, što raikolhozsojuzah Egor ei ni
jiäviečennyt i den´goida bankah ei sdavainnut.
Volnuiččieči, hälizi Al´ošino. Min go päivä, sen sobranija. Tuli linnasta sledovatel´a. I
hot´ kaikin Al´ošinon eläjät jo äijä ennen tädä slučaida paistih siidä, što Egoralla linnassa on
mielespiettävä, i hot´yhtestä toizella peredavaittih äijän podrobnostiloida - i ken hän on, i
mittyne hän on ičšstäh, i mityttä hän on tabua, no nyt ozuttuači kuin lienöy niin, što ni ken ni
midä ei tiedänyt. I ni kuin ei suannut löydiä: kenbä nägi sidä Egoran mielespiettäviä i mistä päin
voobše tijiustettih sih näh, što hän tovestah on olemassa?
Sentäh kuin dielot nyt oldih sevonnuot, niin ni yksi sel´sovetan člena ei tahtonut
zameššaija predsedatel´ua.
Rajonasta työttih uvven ihmizen, no al´ošinskoit mužikat otnosiečttih haneh kylmästi.
Lähtiettih paginat, što vot, muga, Egor tože tuli rajonasta, a kolme tuhatta krest´janskoida
den´gua uhnittih.
I näijen sobitijon keskessä, vožakatta jiönyt, a glavnoje, sovsem vielä lujittumatoin, vaste
vain organizuittu kolhoza, zavodi levitä.
Enzimäin andoi zajavlenijan iäreh lähtemizestä yksi, siidä toine, a siidä aivin kuin puhkei
- zavodittih lähtie kymmenittäin, kaikitta zajavlenijoitta, osobenno sentäh, što tuli kylvön aiga i
jogahine ryömästiäči omalla pellolla. Vain viizitoista taluo kaččomatta tuolloh bedah pyzyttih i
ei tahtottu lähtie.
Nijien keskessä oli i dyädy Serafiman hoz´aistva.
Tämä aivin ozattomuksilla pöllätetty i bedoilla ahtistettu mužikka susiedoih varoin aivin
ellendämättä mittyön-lienöy ožestoč´onnoin upr´amsvan ke käveli taloloida myöten i, vielä
enämmäldi hmuroi, kuin, aivin, kaikialla pagizi yhtä i samua: što pidäy pidiäčie, što jesli lähtie
kolhozasta iäreh, silloin jo i vouse ni kunne ei ole männä, jiäy vain hyllätä muan i lähtie, kunne
silmät kačotah, sentäh kuin endine eläigä - se ei ole eläigä.
Händä kannatettih Šmakovan vellekset, suurperehizet mužikat, ammuizet tovariššat
partizanskoi otrjuadan ajoilda, kumbazie dyädy Serafiman ke konza lienöy yhtenä päivänä löi
polkovnikka Martsinouskoi bataljona. Händä kannatti sel´sovetan člena Igoškin, nuori, ei
ammui tuatostah eronnut brihaine. I, jälgimäin vuottamatta tuli kolhozan puolella Pavel
Matveevič, kumbane nyt, konza kuin zavodittih lähtie kolhozasta, aivin kuin vihaksi kaikilla,
andoi zajavlenijan hänen priimimizestä kolhozah.

Tälleh liittyi viizitoista hoz´aistvua. Hyö lähtiettih pellolla kylvämäh ei ylen vesselät, no
upornoit omalla lujalla namerenijalla ei lähtie zavoditusta dorogasta.
Kaikkien nämien sobitijoin ollessa Pet´ka da Vas´ka erähäksi päiväksi unohtettih
palatkah näh. Hö juoksenneldih Al´ošinoh. Hyö tože oldih vihassa Egoran piällä, diiviečettih
hilläzen dyädy Serafiman uporstvalla i ylen äijäldi žiäleittih Ivan Mihailovičua.
- Olettelou i niin, lapset. Vaihtutah ihmizet, - sanoi Ivan Mihailovič, vedäjen äijäldi
savuojua, gazšrra bumuagasta kiärittyö sigarkua. - Olettelou... vaihtutah. Vain ken sanos
Egorasta, što hän muuttuu? Luja oli ihmine.
Muistan mie kerran kuin-lienöy... Oli ilda... Tulimma myö mittyöllä-lienöy polustankalla.
Strelkat murennettu, krestovinat nyhtätty, tagana doroga razberittu i silda poltettu. Polustankalla
ni eläviä hengie; ymbäri meččä. Iessä missä-ollou fronta, i kylgilöistä frontat, a ymbäri bandit. I
ozuttuači, što näillä bandoilla i frontilla ei liene ni ag´jua ni loppuo.
Ivan Mihailovič vaikastui i rassejanno kačahti ikkunah, sinne, missä ruspakko päiväzen
laskuo myöten vägevästi i uporno siirryttih jugiet jyry pilvet.
Čigarku savui, i savupilvet, vagavazesti kiändeličien, nostih yläh seiniä myöten,
kumbazella rippui vallonnut vanhan bojevoin bronepojezdan fotografija.
- D´uad´u Ivan! - kirgai händä Pet´ka.
- Midä siulla?
- Nu vot; "A ymbäri bandit i ni ag´jua ni loppuo näillä frontilla i bandoilla ei ole i ei
liene", - sanasta sanah povtori Pet´ka.
- Da... A raz´jezda mečässä. Tyyni. Kevät. Ne samazet pičužkat čiučetetah. Nouzimma
myö Egorkan ke reduhizet, voihizet, higehizet. Istuočimma heiniköllä. Midä ruadua?
Vot Egor isanou; "D´uad´u Ivan, meillä iessä krestovinat on nyhtätty i strelkat
murennettu, tagana silda poltettu. I pyörimmä myö kolmannet suutkat ielleh i järilleh näidä
banditskoloida meččie myöten. I iessä fronta i kyllistä frontat. A yksikäin ved´voitamma myö, a
ei ket-tahto". - "Konečno myö, - sanon hänellä. Sih näh ni ken ei riidele. No miän komanda
bronevikan ke navr´ad-li tästä lovuškasta piäzöy". A hän vastuau; "Nu, emmä piäze. Nu i midäbä? Miän 16:sta häviey - 28:s linjalla jiäy, 39:s, ruatah ruado loppuh."
Katkai hän ruskien šipovnikan varbazen, nyysteli sidä, azetti sen hiilehizen bluzan
kandomeh. Muhahtuači - buite kuin händä ozakkahembua ihmistä ei ole ni ollut muailmassa,
otti gaječnoin avaimen, masl´onkan i tungieči paravozan alla.
Ivan Mihailovič tuas vaikastui, l Pet´kalla Vas´kan ke niin ei ni puuttunut kuulla, kuin
bronevikka piäzi lovuškasta, sentäh što Ivan Mihailovič terväzeh mani rinnalla olijah komnattah.
- A kuin-ba Egoran lapset? kyzyi vähäzen perästä starikka peregorodkan tagana. - hänellä
on heidä kaksi.
- Kaksi, Ivan Mihailovič: Paška da Maška. Hyö jiähäh buaboin ke, a buabo heillä on
vanha. I kiugualla istuu - kiroiliečou, i kiugalda lähtiettyö - kiroiliečou. Niin kogo päivän - libo
moliečou, libo kiroiliečou.
Pidäis kävvä kačahtua. Pidäis midä-tahto priduumaija. Vse-taki žiäli on lapsi rukkie, sanoi Ivan Mihailovič. I kuului, kuin peregorodkan tagana rubei pöhizemäh hänen savuhine
mahorka čigarka.
Huomeneksesta Vas´ka Ivan Mihailovičan ke lähtiettih Al´ošinoh. Pyrritettih ičen ke
Pet´kua, no hän kieldiäči - sanoi, što ei ole aigua.
Vas´ka diivieči: miksi se Pet´kalla kerrassa ei lienyt aigua? No Pet´ka, vuottamatta
kyzelendöidä, terväh lähti pagoh.
Al´ošinossa hyö zaidittih uvven predseduatel´an luo, no händan ei tavattu. Hän ajoi joven
tuaksi, niityllä.
Tästä niitystä nyt mäni jarostnoi bor´ba. Ennen niitty oli juattu monen dvoran keskeh, i
suurin učastka kuului melliččäniekka Petuninalla. Sen jälgeh, konza organizuiččieči kolhoza,
Egor Mihailov dobeiččieči, štobi niitty tämä kogonah annettas kolhozalla. Nyt, konza kolhoza

levii, endizet izännät trebuittih endizie učastkoida i azetettih pričinaksi, što kaz´onnoiloin
den´goin varrastamizen jälgeh rajonasta uskallettui niitändä maššinua kolhozalla yksikäin ei
anneta i heinän niitännän ke kolhoza ei spruavieče.
No kolhozah jiännyöt viizitoista taluo ni kuin ei tahtottu jagua niittyö eri ozih, i,
glavnoje, andua Petuninalla endizen učastkan. Predseduatel´a pidi kolhozan puolda, no äijät
jälgimäzillä sobitijoilla tuskevutetut krest´juanat azatuttih Petuninan puolella.
I Petunin käveli spokoinoina, dokazivaičči, što tozi on hänen puolella i što hän hoš
Moskovah lähtenöy, a oman dobeiččiečou.
D´uad´u Serafim i nuori Igoškin istuttih pravlenijassa i luaittih mityttä-lienöy bumuagua.
- Kirjutamma! - sanoi vihazesti d´uad´u Serafim, tervehyön luadien Ivan Mihailovičan
ke. - Hyö oman bumuagan työttih raionah, a myö työnnämmä oman. Luves vain, Igoškin,
hyvin-gö myö kirjutimma. Hän on vieras ihmine, i hänellä nägyy paremmin.
Kuni Igoškin lugi da kuni hyö obsuždaittih, Vas´ka juoksi pihalla i vastavui sielä Fed´ka
Galkinan ke, sen saman ruven jällekkähän brihačun ke, kumbane ei ammuin torai "Rižoin" ke
siidä, što hän niärittelieči: "Fed´ka-kolhoza - počinpojan kärzä".
Fed´ka saneli Vas´kalla äijän interesnoida. Hän saneli sih näh, što Semen Zagrebinalla ei
ammui paloi kyly i Semen käveli i božieči, što händä sytytettih. I što kylystä tuli čut´- čut´ei
siirdynyt kolhozan saruah, missä seizoi triera i oldih putastetut vil´lät.
Vielä hän saneli, što yölöiksi nyt kolhoza azettau omie storožoida vuoron mugah. I što
konza omah vuoroh Fed´kan tuatto myöhästyi tulla raz´jezdasta, to hän, Fed´ka, iče mänu
obhodan, a sen jälgeh händä vaihtoi muamoh, kumbane otti kolotuškan i lähti storožimah.
- Kaikki Egor, - lopetti Fed´ka. Hän on viärä, a meidä aivin kirotah. Kaikin työ, sanotah,
muasterit oletta vierahah.
- A ved´hän ennen geroina oli - sanoi Vas´ka.
- Hän ei vain ennen, a aivin oli kuin geroi. Meillä mužikat i täh suaten ni kuin ei tolkuh
oteta - mistä hän niin. Hän vain nävöstä oli moine nevzračnoi, a kuin ottuačou mih tahto, silmät
lipistytäh, ruvetah losnimah. Sanou - kuin leikkuau. Kuin hän niityn ke se ravieh dielon punaldi!
Rubiemma, sanou, yhtessä niittämäh, a syvyskylvöt, sanou, yhtessä rubiemma i kylvämäh.
- Miksi bä hän tämän moizen pahan dielon luadi? - kyzyi Vas´ka. - Libo vot ihmizet
sanotah, što suvaičuksesta?
- Suvaičuksesta svuad´bua pietäh, a ei den´goida varrasteta, - Jesli kuin kaikin
suvaičennasta den´goida varrastettas silloin midä i olis? Ei jo, tämä ei ole suvaičennasta, a en
tijiä mistä.. I mie en tijiä, i ni ken ei tijiä. A on meillä moine ramba Sidor. Vanha jo on. Ga vot i
vouse, jesli zavodit Egorasta, hän i kuunella ei tahto: "Ei ole, sanou, tädä ni midä". I ei ni
kuundele, kiännäldiäčöy i astuu teriämbäh kylgeh. I aivin midä-ollou burbettau, burbettau a
ičelläh kyynelet silmistä valutah, valutah. Moine on blažennoi starikka. Hän ennen Danila
Egorovičalla ruadoi kimalehien kaččojana. Da toine rasč´otan andoi mistä-lienöy, a Egor
stuppieči puoleh.
- Fed´ka, - kyzyi Vas´ka, - a midä Ermolaida ei nävy? Vain hän tänä vuodena ei rubie
Danila Egorovičalla saduo vardeiččemah?
- Rubieu. Eglen mie händä näin, hän mečästä päin matkai. Humalassa. Hän aivin on
moine. Kuni juablokat ei kypsetä, hän juou. A kuin vain aiga lähenöy, niin Danila Egorovič
den´gua viinah enämbiä ei anna, a sen jälgeh hän vardeiččou trezvoi da viizas. Muistat, Vas´ka,
kuin hän siuda yhtellä kerdua čiilahazella?
- Muistan, muistan, - vastai raviezeh Vas´ka, kiirehtäen peittiä nämä neprijuatnoit
mustelemizet.
- Miksi se, Fed´ka Ermolai ei mäne rabočoiksi, muada ei kynnä? Ved´hän kačo mittyine
on zdorovoi.
- En tijiä, - vastai Fed´ka. - Kuulin mie, što vielä ammuin, konza-lienöy hän, Ermolai,
dezertiraksi krasnoloista lähti. Sen jälgeh t´urmassa min-lienöy istui. A siidä suaten hän aivin on
moine. Se lähtöy kunne tahto Al´ošinosta, se kezäksi tuas tulou. Mie, Vas´ka, en suvaiče
Jeromolaida. Hän vain koirie vaste on sulava, da i se konza on humalassa.

Brihačut kodvan paistuh. Vas´ka tože saneli Fed´kalla siidä mittyizet dielot ollah
raz´jezdan lähellä. Saneli palatkasta, zavodasta, Ser´jožkasta, kompasasta.
- I työ meillä käygiä, - predloži Vas´ka. - Myö teille juoksendelemma, i työ meillä tulgua.
I sie, i Kol´ka Zipunov, i vielä ken-tahto. Sie ved´ lugie maltat, Fed´ka?
- Vähäzen.
- I myö Pet´kan ke tože vähäzen.
- Školua ei ole. Konza Jegor oli, ga hän äijäldi staraiččieči, štobi škola olis. A nyt jo en
tijiä kuin. Tuskevuttih mužikat - ei ole školah suaten.
- Zavodua zavodittih stroie, i škola stroitah, - vagaitti händä Vas´ka. - Možet bït´ lavvat
mittyöt-tahto jiähäh, parret, nuaglat... Äijä-gö školah varoin pidäy? Myö kyzymmä rabočoiloida,
hyö i stroitah. Da myö iče rubiemma avuttamah. Työ käygiä meillä, Fed´ka, i sie, i Kol´ka, i
Al´oška. Kerävymmä yhteh, midä-tahto interesnoida priduumaičemma.
- Hyvä, - soglasieči Fed´ka. - Kuin vain spruaviečemma kartofel´an ke, niin i tulemma.
Tulduo kolhozan pravlenijah, Ivan Mihailovičua Vas´ka jo ei tavannut. Ivan
Mihailovičan hän löydi Jegoran mökin luo, Paškan da Maškan rinnalla. Paška i Maška juviettih
heillä tuoduloilla pr´anikoida i, keskustaen i täyttäen toine toista, doverčivo saneldih starikalla
omasta elaijasta i vihazesta buabosta.
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- Gaida, gai! Hop-hop! Hyvä on eliä! Päiväne paistau hop, hyvä! Tso-tsok-tsok! Ojat
helistäh. Linnut lauletah.
- Gaida, kavalerija!
Näin skočči meččiä myöten omalla puaralla, pidäen matkua Sinizen järven loittozilla
rannoilla, rohkie i vesselä kavalerista Pet´ka. Oigiessa käessä hän kobristeli viččua, kumbane oli
hänellä se lämbyjänä plettinä, se tervänä sabl´ana, vazemmassa käessä - furažkua sinne peitetyn
kompasan ke, kumbazen tänä päivänä pidi peittiä, a huomenna kuin-tahto löydiä Vas´kan ke sen
kuatun puun luo, missä huagavui konza-liene pahamustaine Vasili Ivanovič.
- Gaida, hoi! Hop-hop! Hyvä on eliä! Vasili Ivanovič - hyvä! Palatka - hyvä! Zavoda hyvä! Kaikki on hyvä!
- Stop!
I Pet´ka, hän že hebo, hän i račastaja, tävvestä hovusta venyttiäči heinikköh, tartuhuo
jalalla tötöttäjäh kandoh.
- U, kehno, öntästeliečet, - kiroi Pet´ka-račastaja Pet´ka-hebuo - Kuin näppiän pletillä, ga
et rubie öntästeliečemäh.
Hän nouzi, pyhki luhtah puuttunuon käen i kačahtelieči ymbärillä.
Meččä oli sagie i korgie. Suuret, spokoinoit vanhat koivut otsvečivaittih ylähänä
kaunehella vereksella vihannalla. Alahana oli viluhko i hämärä. Diikoit kimalehet oman
porinehen ke pyörittih hapannuon, pahkoikkahan onzi huavan ymbärillä. Nenäh tuli grivoilla,
hapannuzilla lehtillä i ei loittona olijan suohuon sïrostilla.
Gaida, gai! - vihazesti killähti Pet´ka-račastaja Pet´ka-hebozen piällä. - Et sinne ajanut!
I, jernittyö vazemmasta povodasta, hän lähti juoksemah kylgeh, vastamägeh.
"Hyvä on eliä, - duumaičči juostessa boikoi račastaja Pet´ka. - I nyt on hyvä. A kazvan lienöy vielä parembi. Kazvan - istuočen tovellizen hevon selgäh, anna juosta lennättäy. Kazvan
- istuočen aeroplanah, anna lendäy. Kazvan - seizatun maššinana tyveh, anna jurizou. Kaikki
loittozet muat ajelen i lendelen. Voinalla lienen olemah enzimäizenä komandirana. Ilmassa
lienen enzimäizenä l´otčikkana. Maššinan tyvessä lienen enzimäizenä mašinistana. Gaida, Gai!
Hop-hop! Stop!"
Juuri jalloin alla välähteli ylen keldaizilla kuvšinkoilla kaidane märgä peldo. Pöllästynnyt
Pet´ka muistotti, što ni mityttä tämän moista pelduo hänen matkalla ei pie olla, i rešši što,
nähtävästi, prokl´uatoi hebo tuas vedi hänen ei sinne, kunne pidäy.

Hän kierdi suohuon i, huolissah, lähti astumalla, tarkkah kaččelen i arvaillen, kunne ba
nyt hän puuttui.
Onnuako, midä loitommaksi hän astui, sidä selvemmäksi tuli hänellä, što hän yöksyi. I
tästä joga askelella elaiga zavodi jo ozuttuačie hänellä aivin enämmällä i enämmällä hämäräksi i
igäväksi.
Pyörittyö vielä vähäzen, hän piettyi, vouse tiedämättä, kunne ielleh männä, no siidä hän
muistotti, što merillä matkailijat i putešestvennikat kompasan avulla aivin lövvetäh oigien
dorogan. Hän nosti kepkasta kompasan, painoi kyllessä knopkazen i vällennetty strelka
mustennetulla piällä ozutti sih puoleh, kumbazeh Pet´ka kaikista vähemmäldi tahtoi männä.
Hän särähytti kompasan, no strelka yksikäin uporno ozutti aivin sih napravlenijah.
Nyt Pet´ka lähti, tolkuijen, što kompassa nägyy paremmin, no terväh hän tuli moizeh
sagieh huavikkoh, što päiän revittämättä, tungiečie sen läbi ni kuin ei suanut.
Hän lähti kierdämäh, i tuas kačahti kompassah. No strelka tolkuttomalla upr´amstvalla
ähki händä libo suoh, libo rigehikkoh, libo vielä kunne-tahto kaikista pahimah, vaigiesti piäzijäh
kohtah.
Silloin, tuskevunnut i pöllästynyt Pet´ka sydäi kompasan kepkah i lähti ielleh prosto
silmä miärällä, äijäldi podozrevaijen, što kaikkien merimatkailijoin i putešestvennkoin jo
ammuin olis pidännyt hävitä, jesli kuin hyö aivin piettäis matkua sinne, kunne ozuttau
mustennettu strelkan piä.
Hän astui kodvan i suorii jo männä jälgimäzen sredstvah, toizin sanoin, äiäldi ruveta
itkemäh, no kerdah hän nägi puuloin keskessä alahazen, jo laskuh heittyjän päiväzen.
I kerrassa kaikki meččä kuin buite kiändiäči hänen puoleh, toizella, enämmän tuttavalla
puolella. Nähtävästi, se lieni sentäh, što hän muistutti, kuin laskunpiällä olijan päiväzen fonalla
aivin selvästi kuvastuttih al´ošinskoin kirikön rista i kupola.
Nyt hän ellendi, što Al´ošino ei ole vazammalla käellä hänestä, kuin hän duumaičči, a
oigiella, i što Sinine järvi hänellä ei ole iessä, a tagana.
I vain ku tämä sluččieči, meččä ozuttuači hänellä tuttavaksi, sentäh kuin kaikki
segavunnuot rajakot, suohuot i ovragat tovellizessa por´adkassa lujah i poslušno azetuttih omih
sijoih.
Terväh hän arbai, missä on. Tämä oli ylen loittona raz´jezdasta, no jo ei niin loittona siidä
troppazesta, kumbane vedi Al´ošinosta raz´jezdalla. Hän rohkeni, hyppäi voobražaittavan hevon
selgäh, no kerressa hilleni i korhisti korvat.
Vouse ei loittona hän kuuli pajon. Tämä oli mittyne-lienöy strannoi pajo, tolkutoin,
gluhoi i jugie. I Pet´kua ei miellyttänyt tämän moine pajo. I Pet´ka hiilisti, kačellen i vuottaen
udobnoida minuttua štobi andua hebolle šporilla jo teriämbäh lennättiä hämäristä,
tundemattomasta mečästä, strannoista pajosta tuttavalla troppazella, raz´jezdalla, kodih.
11
Vielä ennen raz´jezdalla tulendua Al´ošinosta tulijat Ivan Mihailovič i Vas´ka, kuuldih
melun i jurinehen.
- Nostuo urosta, hyö nähtih, što kaikki tupikka on zaimittu tovarnoloilla vagonoilla i
platformoilla. Vähä loitombana levii tukkunane pos´olka harmualoida palatkoida. Palettih tulet,
savui pohodnoi kuhnja, buristah tuliloin piällä kattilat. Hirnakkoittih hebozet, hälistih rabočoloit,
lykkien parziloida, juaššiekkoida i kandaen platformasta povozkoida, hebozien vällähie i
huavoloida.
Ähkittyhyö ruadaien keskessä, kačottuo hebozih, kačahtahuo vagonoih, platkoih i daže
pohodnoin kuhn´an lämbivöh, Vas´ka juoksi eččimäh Pet´kua, štobi kyzyö häneldä, konza tuldih
rabočoit, kuin oli dielo i miksi Ser´ožka pyöriy palatkoin luona, kandau rizuo tuliloida varoin, i
ni ken händä ei čakkua i ei aja iäreh.
No dorogalla vastavunnut Pet´kan muamo suutuksissa vastai hänellä, što "tämä
meččahine" kadoi kunne lienöy vielä puolen päivän aigah i murginoimah ei käynyt kodih.

Tämä jo vouse udivi i tuskevutti Vas´kan.
"Midä nyt Pet´kan ke luadieičennou? - duumaičči Vas´ka.
- Männyöllä kerralla kunne-lienöy kadoi, tänä päivänä tuas kadoi. I mittyine viizas on tuo
Pet´ka! Hillä-hillänä, a iče peitoči midä-ollou tvorinou."
Duumaijen Pet´kan povedenijasta i äijäldi moittien sidä, Vas´kalls vuottamatta tuli moine
duuma: a midä, jesli tämä ei Ser´ožka, a iče Pet´ka, štobi ei jagua pyvvöstä, otti da i siirdi
mertan toizeh sijah i nyt peitokkali kaloida keräilöy?
Tämä podozrenija vielä enämmällä luijittui Vas´kan sen jällessä, kuin hän muistutti, što
männyöllä kerralla Pet´ka valehteli hänellä, što budto kuin kävyi kordonalla t´otkah luo. Tozi
dielossa händä sielä ei ollut.
I nyt, pošti što uveriudunut omassa podozrenijassa Vas´ka lujasti rešši luadie Pet´kalla
strougoin doprosan i kaiken slučaissa möhkyttiä hänen, štobi iellehpäin niin ei luadis.
Hän lähto kodih i jo sinčoissa kuuli, kuin tuatto muamon ke mih näh-lienöy äjäldi
riideldih.
Varaten, kuin gor´ačkassa i hänellä mistä-tahto ei puuttuis, hän piettyi i kuundeli.
- Da kuin ba tämä näin? - sanoi muamo, i hänen iändä myöten Vas´ka ellendi, što hän
mintäh-lienöy on vzvolnovannoi. - Hoš duumaija annettas aigua. Mie kartofel´ua kaksi vakkua
istutin, kolme vagosta ogurčua. A nyt, značit, kaikki propadi?
- Eh mittyne sie olet, - vozmuššaičieči tuatto. Ga neuželi ruvetah vuottamah? Vuotamma,
muga, kuin Katerinalla ogurčat kypsetäh. Tässä vagonoida ei ole kunne purgua, a hän - ogurčat.
I midä sie, Katja. mittyne olet čudnoi? Se kiroiliečit: i kiugua budkassa on paha i ahtas, i
madala, a nyt budka hänellä liene žiäli. Da anna sidä murennetah. Propadikkah se propadom!
"Miksi ogurčat propadittih? Mittyöt vagonat? Ken rubie budkua murendamah? - ällistyi
Vas´ka, i, arvellen midä-ollou ei hyviä tuli komnattah.
I se, midä hän tijiysti, hämmästytti händä vielä enämmäldi, kuin enzimäine viesti
zavodan stroimizeh näh. Hiän budkan levitetäh. Učastkalla, kumbazella se seizou, luaitah
zapasnoit putit stroitel´noiloin gruuzuloin ke tulijoida vagonoida varoin. Perejezdan siirretäh
toizeh kohtah i siellä varoin stroitah uvven koin.
- Sie ellendä, Katerina, - dokazïvaičči tuattoh, - razve meillä tämän moizen budkan
stroitah? Tämä nyt ei ole endine aiga, štobi ku storožah varoin stroie mittyöt-tahto koirien
konurkazet. Meillä stroitah valgien, vällän. Siulla ihastelieččie pidäy, a sie... ogurčat, ogurčat!
Muamo vaikkani kiänäldiäči.
Jesli kuin kaikki tämä valmistus hil´läkkazesti vähitellen, jesli kuin kaikki tämä ei tullus
kerdah, kerrassa, ga hän i iče olis hyvällä mielin jättiä vanhan, lahostunnuon i ahtahan konurkan.
No seičas händä pöllättäy se, što kaikki ymbärillä rešaiččieči, luadieči i liikui kuin-ollou jo ylen
ravieh. Pöllätti se, što sobïtijat, yksi toizen perässä tuldih nägemättömän, vuottamattoman
kiirehen ke. Eli raz´jezda hilläh. Eli Al´ošino hilläh. I kerrassa buite kuin mittyine.liene
loittuolda tullut aldo, jälgimäin yrrästiäči i tänne, i raz´jezdalla i Al´ošinoh. Kolhoza, zavoda,
plotina, uuzi kodi... Kaikki tämä smuššaičči i daže pöllätti omalla uudizella, i, glavnoi, omalla
stremitel´nostilla.
- A tozi go se on, Grigori, što parembi lienöy? - kyzyi hän, rastrojennoi i hädäydynyt.Pahoin go, hyvin go, a elimmä myö da elimmä. A kuin pahembi lienöy?
- Heitä sie, - vastusti hänellä tuatto. - Lopeta mällävö, Katja. Huigie. Mälliät, iče et tijiä
midä. Razve siksi meillä kaikki luadiečou, štobi pahembi olis? Sie kačo parembi Vas´kan ihoh.
Kačo hän seizou, šel´ma, i suu on korvih suaten. Mittyine on vielä pieni, a i se ellendäy, što
parembi lienöy. Niin, ved´, Vas´ka?
No Vas´ka daže ei löydänyt, midä vastata, i vain vaikkani nytkäi piällä.
Äijät uvvet duumat, uvvet voprosat zanimaidih hänen nespokoinoida piädä. Niin že, kuin
i muamo, hän diivieči sillä, mittyzellä ravevuolla tuldih sobïtiajt. No händä ei pöllättänyt tämä
raveus - se uvlekaičči händä, kuin loittozih mualoih matkuajan skoroin pojezdan stremitel´noi
hodu.

Hän mäni heinä saruah i tungieči lämmän lammas nahkazen turkin all. No händä ei
magavuttanut.
Loittona kuului lykittävien lavvoin loppumatoin tuikanda. Pöhki manevrovoi parovoza.
Čilkettih vastakkah koskijat buferat, i kuin-ollou trevozno helizi streločnikan torvut.
Katoksen katkennuosta lavvasta läbi Vas´ka nägi palazen kajoksista mustan-sinistä
taivasta i kolme jarkoloida sugahista tiähtiä.
Kaččoessa nämih družno välkyih tiähtilöih, Vas´ka muistotti, kuin uverenno sanoi tuatto
sih näh, što elaiga lienöy hyvä. Hän vielä enämmällä kattuači turkih, ummisti silmät i
duumaičči: "A mittyine hyvä se lienöy?" i mintäh-lienöy muistutti plakatan, kumbane rippui
krasnoissa ugolkassa. Suuri, rohkie krasnoarmeitsa seizou paččahan luona i, puristen vintovkua,
tarkah kaččou edeh päin. Hänen tagana ollah vihannat pellot, missä kellottau sagie, korgie ruis,
missä kukitah suuret aijattomat savut, missä levittih čomat i niin ei pohodijat vaivazeh Al
´ošinoh suuret i privol´noit kylät.
A ielleh, peldoloin, valgien päiväzen oigieloin i levielöin sugahien alla, gordo seizotah
ylen suurin zavodan truvat. Läimäistä ikkunoista läbi näytäh rattahat, tulet, maššinat.
I kaikiella ihmizet, bodroit, vesselät. Jogahine on zaimittu omalla dielolla - i peldoloilla, i
kylissä, i maššinoin luona. yhtet ruatah, toizet jo ruattih i huagavutah.
Mittyine-lienöy pienibrihaččuine, vähäzeldi pohodija Pavlik Priprïginah, no vain ei
moine hierovunnut, kikittahuo piän yläh, l´ubopïtstvan ke kaččelou taivasta, kummasta myöten
tazazesti lendiä hyryttäy pitkä stremitel´noi dirižabl´a.
Vas´ka aivin vähäzellä zaviduiči sillä, što se nagraja brihačču pohodi Pavlik Priprïginah,
a ei häneh, Vas´kah.
No plakatan toizessa uglassa - ylen loittona, siinä puolessa, kunne tarkah kaččelieči tädä
loittosta muada storožija kresnoarmeitsa, - oli risuidu mi-lienöy sen moine, mi aivin
vozbuždaičči Vas´kassa ei selvän trevogan čuvstvan.
Sielä kuvastuttih mustat kuvahazet. Sielä oboznačaičiečettih vihastunnuzien, ei hyvien
iholoin očertaniajt. I buite kuin ken-lienöy kaččoi sieldä tarkoilla, ei hyvällä silmällä i vuoti,
konza lähtöy libo konza kiänäldiäčöy krasnoarmeitsa.
I Vas´ka oli ylen äijäldi ihastuksissa, što mielevä i spokoinoi krasnoarmeitsa ni kunne ei
lähetellyt, ei kiänäldiäičennyt, a kaččoi juuri sinne, kunne pidäy. I kaikki nägi i kaikki ellendi.
Vas´ka jo sousem oli uinuomassa, konza kuuli kuin solkahti kalitka: ken-lienöy tuli heillä
budkah.
Minutan mändyö händä kirgai muamo.
- Vasja... Vas´ka! Sie maguat, vain midä?
- Ei, mama, en magua.
- Sie et nähnyt tänä päivänä Pet´kua?
- Näin, no vain huomeneksella, a enämbiä en nähnyt. A miksi hän siulla?
- A siksi, što seičas kävyi hänen muamoh. Kadoi, sanou, vielä ennen murginua i täh
suaten ei ole i ei ole.
Konza ku muamoh lähti, Vas´ka vstrevožieči. Hän tiezi, što Pet´ka ei ole moine ylen
rohkie, štobi ku yölöillä razgulivaija, i sentäh hän ni kuin ei voinut ellendiä, kunne kadoi hänen
neput´ovoi tovarišša.
Pet´ka tuli myöhä. Hän tuli furažkatta. Silmät hänen oldih ruskiet, itkistynnyöt, no jo
kuivat. Nägyy, što hän ylen äijäldi väzyi, i sentäh hän kuin-linöy ravnodušno kuundeli kaikki
muamon soimuamizet, otkuažieči syönnästä i vaikkani mäni od´ujalan alla.
Hän terväh uinoi, no magai pahoin: kiändelieči, voivotteli i midä-lienöy burbetti.
Hän sanoi muamolleh, što prosto yöksyi, i muamoh uskoi hänellä. Niin že hän sanoi
Vas´kalla, no Vas´ka ei ylen äijäldi uskonut. Sidä varoin, štobi yöksyö, pidäy kunne-ollou
männä, libo midä-tahto eččie. A kunne i miksi hän kävyi, tädä Pet´ka ei sanonut libo hän mälläi
midä-lienöy tolkuttomua, neskladnoida, i Vas´ka kerrassa tuli nägyvih, što hän valehtelou.

No konza Vas´ka oppi viärittiä händä valehtelennassa, ga silloin tavallizesti näpperä
Pet´ka ei ruvennut daže oigualemah iččie. Hän vain, äijäldi lipettäen silmillä, kiänäldiäči iäreh.
Ubediuduhuo siidä, što Pet´kasta yksikäin ni midä et dobeiččie, Vas´ka lopetti
kyzelemizet, jiäen onnuako suureh podozrenijah siidä, što Pet´ka on mittyne-ollou strannoi,
skrïtnoi i viizas tovarišša.
Täh aigah männessä geologičeskoi palatka lähti iäreh omasta paikasta, sen ke, štobi
siirdyö ielleh, Sin´avkan joven yläjuoksulla.
Vas´ka i Pet´ka avutettih gruuzie veššoida hebozilla selgäh. I konza kaikki oli valmista
sih, štobi lähtie matkah, Vasili Ivanovič i toine - korgie mies - lämmästi prostiečettih
brihaččuloizien ke, kumbazien ke hyö niin äijän käveldih meččiä myöten. Hiän pidi kiändyö
uvvestah raz´jezdalla vain kezän lopuksi.
- A midä, brihačut, - kyzyi Vasili Ivanovič jälgimäizeksi, - työ niin että ni juoksennellut
kompassua eččimäh?
- Kaikki se Pet´kan tähte, - vastai Vas´ka. Se hän iče enzin pyrritti: läkkä, läkkä... A
konza ku mie soglassiečin, ga hän pönnistiäči i ei lähte. yhten kerran pyrritin - ei lähte. Toizen
kerran - ei lähte. Niin ei ni lähtenyt.
- Sie midä bä näin? - diivieči Vasili Ivanovič, kumbane muisti, kuin boikosti pyrgieči
Pet´ka lähtie eččimäh.
Ei ole tieduo, midä olis vastannut i kuin olis piässyt položenijasta ällistynyt i hillenyt
Pet´ka, no tässä yksi gruuzittuloista hebozista, kerittyhyö puusta, lähti juoksemah troppasta
myöten. Kaikin yrrästiečettih sidä tabuamah, sentäh što se olis voinut männä Al´ošinoh.
Buite kuin pletilla iskennän jälgeh, Pet´ka ryömästiäči sen peräh oigieh mättähistä
piäličči, märrästä niitystä poikki. Hän ynnäh kastui, revitti paijan helman i, hypättyö vastah, jo
aivan troppazen luona lujasti tartui povodoih.
I konza hän vaikkani vejatti upr´amiudunutta hebuo väzynyön i jällellä jiänyön Vasili
Ivanovičan luo, hän rigeneh hengitti, hänen silmät läpetettij, i nägyy, što hän on sanomattomasti
gordoi i ozava sidä, što hanellä puuttui azuo uslugan nämillä loittozeh matkah lähtiellä hyvillä
ihmizillä.
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I vielä ei kerritty stroie loppuh suaten uutta kodie, vain lopetettih lattien azettamizen i
ruvettih luadimah ikkunoin ramkoida, a zapasnoiloin putiloin stal´noit linijat jo matkattih
vagozista piäličči, kuattih lahon zaborazen, ähkättih halguo saruan i järähtiäčettih vanhan
budkan seinih.
- Nu, Katja, - sanoi tuatto, - rubiemma tänä päivänä siirdymäh eländöillä. Ovet da
ikkunat i miän aigana voijah loppie. A tässä kuin näet, vuottua ei sua.
Silloin zavoidittih sidui uzlie, kannella juaššikkoida, matrassoida, padoida, uhvatkoida.
Azetettih kaikki telegäh. Tuaksi siivottih kozan ( čibazen ) Man´kan i liikuttih uuzilla
sijoilla.
Tuatto ottuači ohjaksista. Vas´ka pidi karasin lampua i murenijua st´oklsata kolpakkuo.
Muamo varovazesti pideli käzissä kahta savista padua geranin puhkennuzien kukkazien ke.
Lähtiessä kaikin kerrassa kiännyttih.
Jo kaikilda puolin vanhan ligahizen-keldazen budkan okružittih rabočoit. Jo ruvettih
tuikkamah katoksilla kirvehet, vinguttih nyhtittävät ruostunuot nuaglat, i enzimäizet kiskottut
lavvat jugiesti jymähtiečettih muada vaste.
- Kuin požaaralla, - sanoi muamo, pyörähtäen i alahaksi painaen piän, - i tulda ei ole, a
ymbärillä - kuin požaara.
Terväh Al´ošinosta kogo artelilla juoksellettih brihačut: Fed´ka, Kol´ka, Al´oška i vielä
kaksi tundemattomua - Jaška da Šurka.
Käydih ploššadkalla ekskavatorua kaččomah, käydih plotinan luo, missä muah löydih
parzi špuntoida, i jälgimäin lähtiettih kezoilla.

Vezi oli lämmin. Uičettih, priskutettih toine toista i kodvan hohotettih varaččuh Šurkan
näh, kumbane varavosta äijäldi ravahti, konza kuin čukeldannut Fed´ka vuottamatta tabai hänen
veen alda jalloista.
Siidä vieretteliečettih rannalla, paistih endizih i uuzih dieloloih näh.
- Vas´ka, - kyzyi Fed´ka, viruessa selälläh i peittaen käellä päiväpaistosta pyöryzän
kurmiččazen ihon, - mi se moine on pionerat? Miksi, primieraksi, hyö aivin matkatah yhtessä i
barabanah lyvväh i torvih truvittah? A vot yhten kerran tuatto lugi, što pionerat ei varrasteta, ei
kiroiliečeta, ei torata i vielä midä-ollou sielä ei azuta. Midä bä hyö ollah sv´atoit, vain midä?
- Nu ei... Ei olla sv´atoit, - somnevaiččieči Vas´ka.
- Mie mulloin ajelin d´uad´an luo. Hänellä on poiga Bor´ka - pionera, ga hän miulla kaksi
kerdua niin andoi niskah, što vain piety. A sie sanot - ei torata. Prosto ollah tavallizet briahčut i
tyttözet. Kazvetah, komsomoltsiksi lähtietäh, a siidä Krasnoih Armijah. I mie, konza kazvan,
tože lähten Krasnoih Armijah. Otan vintovkan i rubien vardeimah.
- Kedä vardeimah? - ei ellendänyt Fed´ka.
- Kuin kedä? Kaikkie! A jesli kuin ei vardeija, ga hyppiäy bieloi banda i zavojuiččou
kaikki miän muat. Mie tijiän, Fed´ka, midä se on bieloi armija. Miulla Ivan Mihailovič kaikki
saneli. Bieloi - se on kaiken moizet suarit, kaiken moizet torgovtsat, kulakat.
- A ken bä on Danila Egorovič? - kyzyi vaikkani kuundelija Al`oška. - Vot hän on
kulakka. Značit, hän tože on bieloi armija?
- Hänellä vintovkua ei ole, - vastai Vas´ka kodvazen duumaittuo. - Hänellä ei ole

vintovkua, a on vain vanha šompolka.
- A jesli kuin olis? - ei hillennyt Al´oška.
- A jesli ku da jesli ku! A ken-bä hänellä myöy vintovkan? Razve vintovkoida libo
pulem´ottoida myvväh jogahizella, ken vain tahtou?
- Meillä ei myödäs, soglassieči Al´oška.
- Meillä ei myödäs, sentäh što myö olemma vielä pienet, a Danila Jegorovičalla vouse ei
sentäh. Vot vuotakkua, škola lienöy, sillon kaikki tijustatta.
- Lienöy-go škola? - somnevaiččieči Fed´ka.
- Ob´azatel´no lienöy, - uver´aičči Vas´ka. Työ tulgua toizella nedälillä, myö kaikin
yhtessä, gurtom lähtemmä glavnoin stroitel´noin inženeran luo, kyzymmä, štobi käskis stroie.
- Huigie kuin-ollou kyzyö, - hyyčistyi Al´oška.
- Ni vouse ei ole huigie. Se yhtellä on huigie. Vot sanotah, mittyne löydyi! A jesli
kaikilla, ga siidä ni vouse ei ole huigie. Mie hoš iče lähten i prosin. Midä on varata? Midä hän
isköy, štoli?
Al´ošinskoit brihačut kerävyttih lähtemäh, a Vas´ka rešši lähtie heidä suattamah.
Konza hyö tuldih troppazella, to nähtih Pet´kan. Vikse, hän jo ammui sizoi tässä i
duumaičči, männä go hänellä brihaččuloin luo vain-go ei männä.
- Läkkä, Pet´ka, miän ke, - predloži Vas´ka, kumbazella järilleh ei himoittanut lähtie
yksinäh.
- Läkkä Pet´ka! Midä sie olet tämän moine hilläine? Kainin ollah vesselät, a hän
igävässäh.
Pet´ka kačahti päiväzeh, no päiväne vielä oli korgiella, i, viäräniekkana muhahtuačien
hän soglassieči.
Kahten, järilleh tullessa, korgien duban alla, mi kazvoi ei loittona Danila Egorovičan
hutorasta, hyö nähtih Paškan da Maškan.
Nämä pienet lapset istuttih vihannalla mägyčällä i keräildih midä-lienöy muasta, voi olla
mulloizie žoludiloida.
- Läkkä hiän luo, - pyrritti Vas´ka, - istumma, huogavumma i nagramma vähäzen. Läkkä,
Pet´ka! I midä sie lienet mittyzeksi-lienöy kezeksi? Kergiet vielä kodih.
Hyö varovazeh hiivoittih taguada päin lapsien luo, heityttih kykkyzilleh i vihazesti
ärähtiäčettih:
- Rrrr... rrrr...
Paška i Maška hypähtiäčettih i, daže ei ruohtien kiännäldyö tuaksi, tavattih käzistä kiinni
i lähtiettih pagoh.
No brihaččut juostih siiričči heistä i salvattih heillä dorogan.
- I midä näin pöllättiä! - soimuvasti sanoi Paška, vihazesti lipistäen lyčykkäzie hoikkazie
kulmie.
- Vouse pöllätittä! - podtverdi Maška, pyhkien kyynelillä täyttynyzet silmät.
- A työ duumaičitta, ken se on? - kyzyi dovol´noi omalla šuutkalla Vas´ka.
- A myö duumaičimma - hukka, - vastai Paška.
- Libo duumaičemma - kondie, - lizäi Maška i, muhahtuo oijendi brihaččuloilla kobran
suurie žoludiloida.
- Miksi meillä ne pidäy? - otkuažieči Vas´ka. Työ iče elostakkua. Myö olemme jo suuret,
i tämä ei ole miän kiza.
- Ylen on hyvä kiza, - vastai Maška. I nähtävästi, ellendämättä sen, miksi Vas´kah varoin
žoludi - se ei ole kiza, ihastuksissa rubei nagromah.
- No midä, teillä babaka kiroiliečou? - kyzyi Vas´ka i vuottamattoman vagavuon ke lizäi:
- Niin teillä i pidäy. Sentäh ku tuattos teillä on žulikka.
- Vas´ka, ei pie! - puolisti Pet´ka. - Ved´ hyö ollah pikkarazet.
- Nu i midä-bä, što pikkarazet? - mittyön lienöy vihan ke jatkoi Vas´ka. Kerran on
žulikka, žnačit žulikka. Niin ved´, Paška, teillä tuattos on žulikka?
- Vas´ka, ei pie! - pošti molien prossi Pet´ka.

Vähäzeldi pöllätetyt Vas´kan rezkoilla iänellä, Paška i Maška vaikkani kačahtuazettih.
- Žulikka, - hil´läh i pokorno soglassieči Paška.
- Žulikka, - povtori Maška i pehmiezesti muhahtuači. - Vain hän oli hyvä žulikka. Babka
ei ole hyvä, ei ole sulava, a hän hyvä... A siidä... - tässä iäni hänen čut´-čut´ särähti, hän
hengähti, hänen suuret goluboit silmät lieetih nezeviksi i igäviksi, a pienet kädyöt oijettih, i
kaksi suurda žoludie hil´läkkäzeh kirvottih pehmiellä heiniköllä, - a siidä hän, miän tatane, da
ajoi kunne-ollou loitos meistä.
Vas´kan tagana kerdah kuului mittyne-lienöy strannoi, priglušennoi iäni.
Hän pyörähtiäči i nägi, što, Pet´ka lujah painaen piän meheväh dušistoih heinikköh,
särähtellen terävillä, laiholla olgupiälöillä, piettelemättä iänellä... itköy.
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Loittozet muat, ne, kumbazih näh niin rigeneh mečtaidih lapsuot kiingiembäh i
kiingiembäh yhtistäen rengahan, lähettih nimettömän raz´jezdan N 216 piällä.
Loittozet muat suurien vakzualoin ke, suurien zavodoin ke, korgieloin kodiloin ke oldih
nyt missä-lienöy ei ylen loittona.
Vielä niin že, kuin i ennen, lennätti siiričči piettymätöin skoroi, no jo piettelieči
passažirskoi nelläskymmenes toine i poštovoi kahteskymmenes nelläs.
Vielä oli tyhjä i pall´asta havvoilla kaivetulla zavodan ploššadkalla, no sillä jo kublettih
suat rabočoit, jo ryydeli sidä myöten, tungevuen muah i helisten raudazella kijalla, pohodijalla
kezitettyh čudoviššah dikovinnoi maššina-ekskavatora.
Tuas tulla lennätti fotos´jomakan luadimista varoin aeropluana. Min go päivä, sengo
kazvettih uvvet barakat, skluadut, podsobnoit masterskoit. Tuodih kino-peredvižkan, kylyvagonan, biblioteka-vagonan.
Ruvettih pagizemah radioustanovkien ruporat i, jälgimäin, vintovkoin ke sellän tagana
tuldih Krasnoin Armijan časovoit i vaikkani seizatuttih omilla postilla.
Matkalla Ivan Mihailovičan luo Vas´ka piettyi sielä, missä vielä juuri ei ammui seizoi
hiän vanha budka.
Arvaten sen sijan vain jiännyzien šlagbauman paččahie myöten, hän tuli lähemmäksi i,
kaččelen rel´soih, duumaičči sidä, što vot tämä läimäjä rel´sa mänöy nyt juuri siidä uglasta läbi,
missä seizoi hiän kiugua, kumbazella hyö niin rigeneh lämmitteliečettih ruskien kazin Ivan
Ivanovičan ke, i što, jesli ku hänen kravatti azettua endizellä sijalla, se tulis ihan ristavyksella,
rauda dorogasta poikki.
Hän kačahti. Hiän ogorodua myöten, ähkien tovarnoloida vagonoida, puhkehen ke ryödi
vanha manevrovoi paravoza.
Vagozista mehevien ogurčoin ke ei jiännyt ni jälgie, no kuruažieččimatoin kartofelja
peskutukkuloista läbi i daže čökkijan čaurikon läbi kuda-missä upr´amo tungieči yläh
vihandoina i mehevinä pöly mättähäzinä.
Hän lähti ielleh, muistellen männyttä keziä, konza näminä huomenesčuasuloina oli
kaikki tyhjä ja tyyni. Havazeh vain gagatetah hanhet, rämähyttäy žestizella lellozella seibähäh
siivottu koza (čibane) da kolahuttau rengilöidä vingujan kaivon luo veellä tullut akka. A seičas...
Puoli iäneh jumistih jugiet kuvaldat iskettih muah suurie paržiloida Tihaja joguon
randoih. Juristih purrettavat rel´sat, helistih p´all´azet slesarnoissa masterskoissa i pulem´otan
luaduh räpätettih vaikastumattomat kivi drobilkat.
Vas´ka tungieči vagonoin alla i iho ihih vastavui Ser´ožkan ke.
Klejillä revustettuloissa käzissä Ser´ožka pidi kolovorottua i, painalduhuo, ečči midälienöy heinikössä, ripoitetussa muzavalla voihizella peskulla.
Hän, vikse, ečči jo kodvan, sentäh što iho hänellä oli zabotakas i rasstrojennoi.
Vas´ka kačahti heinikköh i pettiessä nägi, sen min kaimai Ser´ožka. Se oli metalličeskoi
terä, kumbazen azetetah kolovorottah, štobi vois kaivua loukkoloida.
Ser´ožka ei voinut sidä nähtä, snetäh ku se virui špualan tagana Vas´kan puolella.

Ser´ožka kačahti Vas´kah i tuas painaldui, jatkaen eččimistä.
Jesli ku Ser´ožkan nävössä Vas´ka olis tavannut min-tahto vïzïvajuššoin, vihamielizen
libo vähäzeldi irvistävän, hän olis matkannut omalla dorogalla, andaen Ser´ožkan vallan eččie
hoš yöh suaten. No ni midä sen moista Ser´ožkan iholla hän ei nähnyt. Se oli obïknovennoi
ihmizen iho, kumbazella oli zabotta kavonnuosta ruavossa kädeh pidäjästä instrumentasta, oli
omien ečinnöin bezuspešnosti pahamieli.
- Sie et sielä eči, - tahtoomatta lähtiettih sanat Vas´kalsa. - Sie ečit peskussa, a se viruu
špualan tagana.
Hän nosti terän i andoi sen Ser´ožkalla.
- Kuin se lienöy lendänyt sinne? - diivieči Ser´ožka. - Mie juoksin, a se langei i vot
kunne lendi.
Hyö jo oldih valmehet muheloittamah i ruveta paginah, no, muistuttahuo sih näh, što
hiän välissä on vanha, loppumatoin viha, molemmat brihačut buuristuttih i tarkah kačeldih toine
toista.
Ser´ožka oli vähästä vanhembi, suurembi i hoikembi. Hänellä oldih ruskiet tukat,
harmuat vorat silmät, i kaikki hän oli mittyne lienöy rutto, kirmie i opasnoi.
Vas´ka oli leviembi, lujembi i, voibi olla, daže vägevembi. Hän seizoi, čut´painaen piän,
yhtennytyin valmis i sih, štobi erota toratta, i sih, štobi torualdua, hot´a hän i tiezi, što toran
tulduo puuttuu hänellä, a ei hänen protivnikalla.
- Hei brihačut! - kirgualdi heidä paltformasta ihmine, kumbazessa hyö tunnustuačettih
mehaničeskoin masterskoin glavnoin muasterin. . Tulgua vain tänne. Autakkua vähäne.

Nyt, konza valličendua jo ei jiänyt, i toran zavodinda znuačči otkažie siinä avussa,
kumbazesta kyzyi muastei, brihačut avattih kulakat i ravieh nouzellettih avonaizella gruzovoilla
platformalla.
Sielä viruttih kaksi juaššikkua, pettiessä murennetut kirvonnuolla raudazella balkalla.
Juaššikoista platformua myöten, kuin hernehet huavosta piristih i viertih pienet i suuret,
lyhyöt i pitkät, hoikat i järiet raudazet gaikat.
Brihaččuloilla annettih kuuzi huavuo - kolme kumbazellagi - i käskiettih selittiä gaikat
sortie myöten. Yhteh huavoh mehaničeskoi gaikat, toizeh - gazovoit, kolmandeh - metrovoit.
I hyö ottuačettih ruadoh moizella kiirehyöllä, kumbane dokazïvaičči, što, kaččomatta
keskustunnuoh torah sorevnovanijan hengi i himo, jogaizen olla kaikessa enzimäizenä ei
sammunut, a vain priimi toizen vïrazenijan.
Kuni hyö oldih zaimitut ruavolla, platformua ähkittih, akeldih putista toizella, otsepl
´aidih i kunne-lienöy tuas pritsepl´aidih.
Kaikki tämä oli ylen vesselä, osobenno silloin, konza stsepššikka Sem´on,
predpolagaijen, što brihačut manevrirujuššoilla sostavalla tuldih vorutta, tahtoi šuohkata heidä
vičalla, no, nähtyö, što hyö ollah zaiminut ruavolla, kiroillen i mättiečien, hyppäi platforman
pordahazella.
Konza hyö loppiettih sellitännän i doložittih siidä muasterilla, muasteri rešši, što,
naverno, brihačut pandih kaikki gaikat razberimatta yhteh tukkuh, sentäh kuin loppiettih hyö
ruavon ylen terväh. No hän ei tiedänyt, što hyö staraidih i sentäh, što gordiečettih heillä
uskotulla ruavolla, i sentäh, što ei tahtottu jiähä toine toizesta.
Muateri oli äijäldi udivl´onnoi, konza ku, avattuo gruzčikan tuovit huavot, nägi, što
gaikat tarkah on sortiruidu niin, kuin vain hänellä pidi. Hän kiitti heidä, pozvoli heillä tulla
masterskoiloih i avuttua missä-tahto, midä hyö maltetah libo mih opastutah.
Dvol´noit, hyö matkattih kodih, jo kuin hyvät ammuizet, no tiedäjät jogahien ičellä
hinnan tovariššat. I vain yhteksii minuttazeksi syttynyt vihan kyven oli valmis uvvelleh
syttymäh tuleh. Tämä sillon, konza Vas´ka kyzyi Ser´ožkalda, otti-go hän kompasan vain-go ei
ottanut.
Ser´ožkan silmät liettih vihaziksi, sormet käzissä kouristuttih, no suu muhizi.
- Kompassa? - kyzyi hän pahoin peitetyn vihan ke, kumbane jäi hänellä pam´atnoista
lyönnästä. - Työ paremmin tijjättä, missä on kompassa? Työ sen ičeldä eččizittä...
Hän tahtoi vielä midä-lienöy lizätä, no, väittäen iččiedäh vaikastui i murčistui.
Niin hyö proijittih kolme - nellä askelda.
- Sie, voibi olla, sanot, što i merdua miän et ottanut? - nedoverčivo kyzyi , kumbaneas
´ka, bokin kačellen Ser´ožkah.
- En ottanut, - otkažieči Ser´ožka, no nyt hänen iho priimi jogapäiväzen viizahanirvistäjän vïraženijan.
- Kuin-ba et ottanut? - smuttieči Vas´ka. Myö köbölöitimmä, köbölöitimmä pohjassa, a
seidä ei ole i ei ole. Kunne ba se mäni?
- Značit, pahoin köbälöitittä. A työ eččikkiä paremmin. - Ser´ožka rubei nagramah i,
kaččoen Vas´kah mittyöllä-lienöy strannoilla i tolkusta liikunnuon hyvyön ke lizäi: - Heillä sielä
kalua, mäne vain, keraydyi kehnon verran, a hyö istutah vain da ohketah.
Toizena že päivänä, vielä hyomenes zor´ankalla "kazin" ottahuo, Vas´ka lähti jovella,
osobo uskomatta Ser´ožkan sanoih.
Kolme kerdua hän laski "kazin", i aivin tyhjäh. No nellännellä kerdua nuorane äijäldi
kiinittiäči.
"Neuželi todeh, hän ei ottanut? - duumaičči Vas´ka_ ravieh vedäen sualista. - Nu,
konečno, ei ottanut... Vot, vot se... A myö se... Eh, bluaznat!"
Jugie pletitty merda ozuttuači veen piällä. Sen sydämessä mi-lienöy mökkelöitti i pläčki,
vïzïvaijen Vas´kan mielissä kaikista ihastuneimmat toivot. No vot, kaikki peskussa i ollen
vilussa muvassa, se plöčkähtiäči rannalla, i Vas´ka hyppäi kaččomah suurda sualista.

Hän huatristui pahoissa mielissä, konza ku, pletityn dvertsan avattuo, hän pyistäldi muah
läs kahtakymmentä löttyö.
"I mistä päin hyö, prokl´uatoit, tungiečettih? - diivieči Vas´ka. - Nu, oletteli, što pettiessä
puuttuu yksi, ylen ylen harvah kaksi. A tässä, kačo-vain, ni yhtä joršista, ni yhtä pikkaraista
särgistä, a buite kuin nagroksi tukkunane joukko löttölöidä".
Hän laski merran järilleh vedeh i lähti kodih, äijäldi podozrevaijen, što kompassua - se,
voi olla, Ser´ožka ei ni ottanut, no što merda, täytetty löttölöidä, okažieči endizella sijalla ei
ennen, kuin vaste eglen illalla.
Vas´ka juoksi skluavusta päin i kandoi masterskoih motkan provolokkua. Ikkunasta
ozuttuači muamo i kuččui hänen, no Vas´ka kiirehti: hän punoi piällä i lizäi askelen.
Muamoh rubei kirgumah hänen piällä vielä kovembah, luvetellen kaikki ne bedat,
kumbazet voijah langeta Vas´kan piällä siidä slučaissa, jesli Vas´ka sinä že minuttana ei lähte
kodih. I hot´a, jesli uskuo muamon sanoih, hänen kuunelemattomuuvella uskallettih ylen igävät
jället, sentäh ku Vas´kan kuuloh suaten lennettih moizet sanat kuin "perran", "vičoitan", "korvat
nyhtiän", i niin ielleh, no dielo kaikki oli siinä, što Vas´ka ei ylen äijäldi uskonut muamon
pitkäaigazeh muistoh i, sen lizäksi, hänellä i tovestah ei ollut aigua. I hän tahtoi jatkua omua
matkua, no sih, muamoh rubei kuččumah händä jo sulavilla sanoilla, samalla aigua häimutellen
mittyöllä-lienöy valgiella bumuagazella.
Vas´kalla oldih hyvät silmät, i hän kerrassa nägi, što bumuaga tämä ei ole muu ni mi,
kuin vasta vain suadu kirjane. Kirjane sai olla vain Puavila vellestä, kumbane ruadoi sliesarina
missä-lienöy ylen loittona. A Vas´ka äijäldi suvaičči Puavilua i ylen äijäldi vuotti hänen otpuskah
tulendua.
Tämä muutti dielon. Zainteresuidu Vas´ka riputti provolokka motkan zaboralla i kähti
kodih päin, andaen iholla sen igävän nävön, kumbane zastuavis muamon čuvstvuija, što hän
väestä piäličči luadi muamolla ylen suuren uslugan.
- Luve, Vas´ka, - prossi tuskevunnut muamoh ylen lyhyöllä i mirol´ubivoilla iänellä,
sentäh kuin hän tiezi, što jesli Vas´ka totta upr´uamičeou ga silloin hänestä ni mittymillä
pöllättämizillä et dobeiččieče ni midä.
- Tässä ihmine on dielolla zaimittu, a hän... luve da luve! - vastai Vas´ka nedovol´noilla
iänellä, ottaen kirjazen i kiirehtämättä avaten konvertan. - Lugizit iče. A se konza kuin mie
juoksendelin Ivan Mihailovičan luo opastumah, ga hän: kunne vedeliečet, da kunne häilyt? A
nyt... luvelda da luvelda...
- Ga vikse-go mie, Vas´aine, urikoin täh čakkailiečin? - viäränä oigustelieči muamoh. Mie sentäh čakkailiečin, što lähtet sie urokalla puhtas, a tulet, kuin kehno, kaikki revussa,
lijassa... Da luve jo sie, meččähune! - tirpamatta rängähti hän jälgimäin, nähtyö, što avattuo
kirjazen, Vas´ka pani sen stolalla, siidä otti kahvan i lähti juomah vettä i sen jälgeh lujasti i hyvin
istuoči stolan tuaksi, buite kuin taihoi istuo siinö juuri ildah suaten.
- Seičas luven, välty vain vähäzen valgiesta, a eigä pimität.
Velleh Puavila tijjusti siidä, što hiän raz´jezdalla stroičeou zavoda i što sinne pidäy
sliesariloida.
Postroika, kumbazella hän ruadoi, loppieči, i hän kirjutti, što tahtou tulla kodih. Hän
kyzyi, štobi kuin muamo kävys susiedan Darja Jegorovnan luo i kyzys, ei go hän anna hänellä
morziemen ke hotja bï kezäksi yhtä komnattua, sentäh kuin talveksi zavodalla, pidäy duumaija,
lietäh jo omat kvartirat. Tämä kirjane ihastutti i Vas´kan i muamon.
Hän aivin mečtaičči siidä, kuin hyvä olis eliä kaikella perehellä yhtessä. No ennen, konza
raz´jezdalla ei ollut nimityttä ruaduo, suh nöh ei ollut midä ni duumaija.
Sen lizäksi, Puavila velli vielä ei ammui naičči, i kaikilla ylen äijäldi himoitti kaččuo,
mittyne hänellä on morzien.
Ni mittyöstä Darja Jegorovnasta muamoh ei tahtonut i kuunella.
- Vielä midä! - sanoi hän, röstäldäen Vas´kalda kirjazen i volnenijan ke kačahtaen
ellendämättömäh, no kallehih häneh näh čertočkat i bukvien točkih. - Vain myö iče olemma

pahemmat Darja Jegorovnua?.. Meillä nyt ei ole endine konurka, a kaksi komnattua da perednei,
da kuhn´a. Yhtessä iče rubiemma elämäh, a toizen Pavluškalla annamma. Miksi meillä toine?
Gordoi pojan puolesta i ozakas, što terväh nägöy hänen, hän čiisto unohti, što vielä ei
ammui hän žiäleičči vanhua budkua, čakkai uutta kodie, a yhtessä sen ke i kaikki niidä, ken sen
vïdumaičči - vanhoin murendamizen, uuzien stroimizen.
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Pet´kan ke jälgimäzinä aigoina družba katkei. Pet´ka lieni mittyne-lienöy ei moine,
diikoi.
Se kaikki ni midä - elostau, pagizou, se kerrassa buuristuu, vaikastuu i kogo päivän ei
ozuttuače, a aivin hälizöy koissa, omalla pihalla Elenkan ke.
Kuin lienöy, tullessa stol´arnoista masterskoista, missä hyö Ser´ožkan ke vazarazih
varziloida, murginan iellä, Vas´ka tahtoi kylbie kezoin.
Hän punalduači troppazella i nägi Pet´kan, Pet´ka astui iellä, tuagieh pietteliečen i
kiändeliečen, buite kuin varai, što händä hähtäh.
I Vas´ka tahtoi novvittua, kunne näin varaillen matkuau tuo urua i strannoi ihmine.
Puhaldi kova ägie tuuli. Meččä humizi. No, varaten omien askelien radkizendua, vas´ka
punalduači troppazesta kylgeh i lähti mättähie myöten čut´, čut´jällessä.
Pet´ka matkai ei yhteläzesti: se, buite kuin kerättyö rohkevutta, lähti juoksemah i juoksi
ravieh i kodvan, niin što Vas´ka, kumbazella pidi kierdiä mättähäzet i puut, odva vain odva
kergii hänen perässä, se azettelieči, zavodi trevožno kačahteliečie, a siidä astui hilläh, pošti
piäličči väestä, ihan kuin tagana päin händä ken-lienöy ajoi, a hän ei voinut i ei tahtonut matkata.
"I kunne-se hän matkannou?" duumaičči Vas´ka, kumbazella zavodieči siirdyö Pet´kan
vozbužd´onnoi sostojanija.

Kerrassa Pet´ka piettyi. Hän seizoi kodvan; hänen silmissä lääpetettih kyynelet. Siidä hän
painoi piän alah i hilläkkazin lähti järilleh. No, matkattuo kaikkiedah vain kolme-nellä askelda
hän tuas piettyi, puistaldi piällä i, kerrassa punaldaen meččäh päin, lähti juoksemah kohti Vas
´kah.
Pöllästynyt i ei vuoten tädä Vas´ka hyppäi mättähien tuaksi, no oli jo myöhä. Vas´kan
nägemättä, Pet´ka yksikäin kuuli tyhjölöin liikuvan ridžizennän- Hän ringahti i hyppäi
troppaizen puoleh.
Konza Vas´ka piäzi troppazella, ga, sielä jo ei ollut ni kedä.
Kaččomatta sih, što ei loittona oli jo ilda, kaččomatta porïvistoih tuuleh, oli dušno.
Taivasta myöten matkattih jugiet pilviet, no, kerävymättä jyry pilveksi, ne matkattih
yksitellen, salbuamatta i tabuamatta päivästä.
Huoli, segava, ei selvä, aivin lujembah i lujembah varaitti Vas´kua, i humizija,
nespokoinoi meččä, se samane kummasta mintäh-lienöy niin varai Pet´ka, kerrassa ozuttuači i
Vas´kalla vierahaksi i vihamielizeksi.
Hän lizäi askelda i terväh oli Tihaja joguon rannalla.
Puhkenijoin pajumättähien keskessä oli ruskie pala siliedä pesku randua. Ennen Vas´ka
aivin tässä uičči. Vezi tässä oli spokoinoi, pohja kova i tazaine.
No seičas, lähestyhyö lähemmäksi, hän nägi, što vezi nouzi i mudavui.
Vereksien lastuloin palazet, lauda palat, ruaga palat uičettih nespokoino, ähkähteliečettih,
huaroillen i iänettä kiändeliečien terävien opasnoloin voronkoin ymbäri, kumbazet se nostih, se
peityttih vuahtehizella veen pinnalla.
Nähtävästi, alahana, plotinan postroikalla, zavodittih azettua peremïčkoida.
Hän jaksuači, no ei čukkeliečennut, kuin oletteli ennen, i ei ruvennut telmämäh,

vesselillä, priskutuksilla pöllötellen hobizie strmitel´noiloin piskariloin parviloida.
Varovazesti heittyhyö ihan rannan luo, opitellen jallalla nyt jo tundematonda pohjua i
pidäteeeliečien käellä tyhjön varvoista, hän čukeldelieči monie kerdoida, nouzi veestä i
hilläkkäzin lähti kodih.
Koissa hän oli igävissäh. Pahoin söi, pettiessä kuadoi kauhan veen ke i stolan taguada
nouzi vaikkanaizena i tuskevunnuona.
Hän lähti Ser´ožkan luo, no Ser´ozka i iče oli tuskevuksissa, sentäh što stameskalla
leikkai sormen i vaste vain hänellä voijettih sen iodalla.
Vas´ka lähti Ivan Mihailovičan luo, no ei tavannut händä koissa; silloin hän i iče tuli
kodih i rei aivoin viertä muata.
Hän vieri, no ei uinonnut. Hän muisti mulloizen kezän. I vikse-se, sentäh, što päivä tänä
päivänä oli moine nespokoinoi, lykytöin, mulloine kezä ozuttuači hänellä lämmäksi i hyväksi.
Vuottamatta hänellä lieni žiäli i sidä pol´anua, kumbazen kaivoi i kiändi ekskavator; i
Tihoida jogutta, vezi kumbazessa oli moine valgie i puhtas; i Pet´kua, kumbazen ke niin hyvin i
sobuh vietettih hyö omat vesselät, ozornoit päivät; i kaikki Ivan Mihailovičua prožorlivoida
ruskieda kazie, kumbane siidä ajasta suaten, kuin levitettih hiän vanhan budkan, midä-lienöy
tuli tuli pahah mieleh, igävystyi i lähti raz´jezdalda tiedämättä kunne, niin že kuin tiedämättä
kunne lendi jygielön kuvaldoin lyönnillä pöllätetty se alalline kägi, kumbazen helizijäh i igäväh
kukundah uinoi Vas´ka heinä sarualla i nägi mielehizie, tuttavie uniloida.
Nyt hän hengähti, ummisti silmät i rubei vähitellen uinuomah.
Uni tuli uuzi, tundematoin. Enzin mutakkoloin pilvielöin keskessä uičči jygie i iče pilveh
pohodija terävä hambahalline kullalla läpettäjä karassi. Se uičči oigieh Vas´kan merran luo, no
merda oli niin pieni, a karassi moine suuri, i Vas´ka pöllästyksissä ringahti: "Brihačut!..
Brihačut!.. Tuogua teriämbäh suuri verkko, - eiga se revittäy merran i pagieu".
- Hyvä, - sanottih brihačut, - myö seičas tuomma, no vain ennen myö zvonimma suurih
kelloloih".
I hyö ruvettih zvonimah... Don!.. Don!.. don!.. don!..
I kuni hyö lujasti zvonittih, mečan tagana Al´ošinon piällä nouzi tuli i savu pačas. A
kaikki rahvas ruvettih pagizemah i iändämäh:
- Požuara! Se on požuara... Tämä on ylen suuri požuara!
Silloin muamo sanoi Vas´kalla:
- Nouze, Vas´ka!
I sentäh kuin muamoh iäni kajahti kuin-lienöy ylen äijäldi i vihazesti, Vas´ka arbai, što
se, požalui, jo ei ole uni, a on tozi dielossa.
Hän avai silmät. Oli pimie. Mistä-lienöy loittuoda kuului nabatnoi kellon zvoninda.
- Nouze, Vas´ka, - sanoi muamoh. Nouze čerdakalla i kačahta. Ozuttuačou, kuin Al´ošino
palau.
Vas´ka boikkuozesti paneldi štanit i jurkie pordahie myöten nouzi čerdakalla.
Pahah luaduh tarteliečien pimiessä balkoin piälöistä, hän nouzi sluhovoih ikkunah suaten
i tungieči sih vyöh suaten.
Oli pimie, tiähtehine yö. Zavodskoin ploššadkan skluaduloin luo unnakkasti pilketettih
yö fonariloin tulet, oigiella i vazemmalla puolella jarko palettih tulenda i lähtendä semaforoin
signualat. Iessä vähäzellä vallotti Tihaja joguon vezipala.
No sielä, pimiessä, joguon tagana nägymättä humizijan mečan tagana, missä oli Al´ošino,
ei ollut ni syttyiä tulda, ni tuulen ke lendie kybenie, ni sambujua savu käestystä. Sielä virui jugie
polossa sagieda, läbinägymättömiä pimeidä, kumbazesta kuuluttih gluhoit kirikön kellon
nabatnoit lyönnät.
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Veres dušistoi heinä kego. Pilveksizestä puolesta peityttyö niin, štobi händä ei suas nähtä
troppazesta, virui väzynyt Pet´ka.
Hän virui hilläh, näin, što yksinäine, suuri i tarka varoi ( broni ) hänen nägemättä, jugiesti
istuoči suabran piällä tötöttäjän sallon piäh.
Istui hän nägyvillä, spokoino n´uokalla kohendellen luie läimäie sulgie. I Pet´ka
tahtomatta duumaičeldi, kuin kabie olis ozata sih tiäldä tävven zar´uadan drobuo. No tämä
pettielline duuma toi toizen sen, kummasta hän ei tahtonut i varoi. I hän painoi ihon käzien
kämmenillä.
Musta varoi varatessah kiänäldi piän i kačahti alah. Kiirehtämättä oijendahuo siivet, hän
lendi sallosta korgieh koivuh i sieldä l´ubopïtstvoin ke kaččoi yksinäzeh itkijah brihaččuh.
Pet´ka nosti piän. Dorogua myöten Al´ošinosta astui d´uad´u Serafim i podvodasta vietti
hevosta: voibi olla, ravvoitettavaksi. Sen jälgeh hän nägi Vas´kan, kumbane troppasta myöten
matkai kodih.
Pet´ka hilleni jugieh vuottamattomah arbuamizeh; tämä Vas´kah hän ähkähtiäči
tuhjoloista, konza tahtoi pyörähtiä troppazesta meččäh. Značit, Vas´ka jo midä-ollou tiedäy libo
mih-tahto näh arbailou, muiten miksi-bä hän rubies händä novvittelemah? Značit, peitä, elä
peitä, a yksikäin kaikki avuačou.
No, sen sijah štobi kuččuo Vas´kah i kaikki hänellä sanella, Pet´ka kuivaksi pyhki silmät
i lujah rešši ni kenellä ei sanuo ni sanua. Anna avatah iče, anna tijustetah i anna luaitah hänen ke
kaikki, midä tahtotah.
Sen duuman ke hän nouzi, i hänellä lieni spokoinombi i kebiembi. Hillän vihan ke
kačahti hän sinne, missä humizi al´ošinskoi meččä, vihazesti sylgi i kiruočeldi.
- Pet´ka! - kuuli hän iččeh tagana kirrunnan.
Hän hyyčistyi, kiänäldiäči i nägi Ivan Mihailovičan.
- Siuda kolotildi ken-tahto? - kyzyi starikka. - Ei... Nu, ken-tahto obidi? Tože - ei... Ga
mintäh-bä siulla silmät ollah vihazet i märrät?
- Igävä on, - ruttoh vastai Pet´ka i punalduači.
- Kuin se niin igävä? Se aivin oli vesselä, a se kerdah lieni igävä. Kačos Vas´kah, Ser
´ožkah, toizih brihaččuloih. Aivin hyö ollah millä-tahto zan´atoit, aivin hyö ollah yhtessä. A sie
aivin yksin da yksin. Nevol´asta lienöy igävä. Sie hot´minun luo juoksendelizit. Vot
kolmandena päivänä myö yhten ihmizen ke lähtemmä peldopyylöidä tabailemah; tahtot, myö i
siuda ičen ke otamma?
Ivan Mihailovič näpähytti Pet´kua olgupiädä vaste i kyzyi, hänen nägemättä kačellen
piäldä päin Pet´kan pahennutta i laihtunutta ihuo:
- Sie, možet, et ole terveh? Siulla, možet kivistäy min-tahto? A brihačut ei ellennetä sidä
da aivin valehtellah miulla; "Vot Pet´ka on moine hmuroi da atkala".
- Miulla hammasta kivistäy, - mielellä soglassieči Pet´ka. - A razve že hyö elendetäh?
Hyö, Ivan Mihailovič, ni midä ei ellendetä. Tässä i niin kivistäy, a hyö - miksi da miksi.
- Kiskuo pidäy! - sanoi Ivan Mihailovič. - Kodih mennessä zaidimma feršalin luo, mie
händä prosin i hän kerrassa siulla hambahan vejäldäy.
- Miulla... Ivan Mihailovič, jo ei ylen äijäldi kivistä, tämä eglen kivisti äijäldi, a tänä
päivänä jo proidiu, - vähäzen vaikkani olduo, sellitti Pet´ka. - Miulla tänä päivänä ei hammasta,
a piän kivisttäy.
- Nu, vot näet! Nevol´asta igävystyt. Zaidimma feršalin luo, hän mityttä-tahto miksturua
libo poroškua andau.
- Miulla tänä päivänä äiäldi kivisti piädä, - vagavazesti eččien sanoida, jatkoi Pet´ka,
kumbazella jo vouse ei himoittanut, štobi häneldä veettäs hambahan i syötettäis händä
muigieloilla miksturoilla i kargieloilla poroškoilla. - Nu niin kivisti!.. Niin kivisti!.. Hyvä vain,
što nyt jo proidi.

- Vot näet, i hambahie ei kivistä, i piä proidi. Čiisto hyvä, - vastai Ivan Mihailovič, hill
´akkazeh nagraen läbi harmualoista kellastunnuzista usista.
"Hyvä!" - hengästi ičekseh Pet´ka. - Hyvä, da ei ylen."
Hyö matkattih troppazella myödäh i istuočettih huogavumah järiellä mustennuolla
parrella.
Ivan Mihailovič sai kisietan tabakan ke, a Pet´ka vaikkani istui rinnalla.
Kerrassa Ivan Mihailovič tunzi, što Pet´ka ravieh siiräldiäči hänen luo i lujasti kobristi
hänen tyhjästä hiemuasta.
- Sie midä? - kyzyi starikka, nähtyö, kuin brihačulla valgoi iho i ruvettih sarizemah
huulet.
Pet´ka oli vaikkani.
Ken-lienöy, läheten ei tazaizilla, jygielöillä askelilla, pajatti pajuo.
Tämä oli strannoi, jygie i tolkutoin pajo. Järie humalaine iäni igävästi vejäldeli:
Ie-eha! I ajoi, Eh-ha-ha...
Vot da niin ajoi, aha-ha...
I tuli... Eh-ha-ha...
Eha-ha! D-a aha-ha...
Tämä oli se samane paha pajo, kumbazen kuuli Pet´ka sinä ildana, konza hän yöksyi
matkatessa Sinizella järvellä. I, lujah tartuttuo hiemuan suuh, hän varavon ke kaččoi
vičikkölöih.
Kosketellen varbazista, äjäldi häilähtellen, punalmuksen tagana tuli Jermolai. Hän
piettyi, lekutti klakkuvunnuolla piällä, mih varoin-lienöy grozildi sormella i vaikkani lähti ielleh.
- Eh kuin tresni! - sanoi Ivan Mihailovič, tuskevunnut sidä, što Jermolai niin pöllätti Pet
´kan. - A sie, Pet´ka midä? Nu humalniekka, i humalniekka. Vhän-gö meillä moizie vedeliečöy?
Pet´ka oli vaikkani. Hänen kulmat liikahtuačettih, silmät läimähtettih, a särizijät huulet
lujah puristuttih. I vuottamattoman rezkoi, vihane muhelo vieri hänen iholla. Buite kuin, vaste
nyt ellendäen min-lienöy kädeh pidäjän i vuažnoin, hän priimi rešenijan, lujan i
kiändymättömän.
- Ivan Mihailovič, - heliezesti sanoi hän, kaččelen kohti starikalla silmih, - a ved´ tämä
Jermolai tappoi Egor Mihailovan...
Yödä vasten suurda dorogua myöten raččahassa saduloitamattomalla hevozella sellässä
trevožnoin viestin ke ajoi d´uad´o Serafim razjezdalla Al´ošinoh. Ajahuo pihalla, hän kolahutti
pletin varrella reunimäzen talon ikkunah i, kirrattuo nuorella Igoškinalla, štobi se raviembah
juoksis prededuatel´an luo, ajua lennätti ielleh, rigeneh azetellen hevosta vierahien pimielöin
jikkunoin alla i kuččuen omie tovariššoida.
Hän äijäldi rubei kolottimah predseduatel´an koin vorottoih. Vuottamatta, kuni avatah,
hän mahnildi tiinusta piälicci, vejäldi salvon, vietti hebozen i iče tungieči pertih, missä jo
pyörittih, sytyttäen tulen, kolotinnalla pöllätetyt ihmizet.
- Midä sie? - kyzyi händä predseduatel´a, udivl´onnoi tämän moizella stremitel´noilla,
neobïknovenno spokoinoin d´uad´u Serafiman tungevumizella.
- A se, - sanoi d´uad´u Serafim, lykäten stolalla murčitun kodakkahan furažkan, drovulla
luaittoloin loukkoloin ke i revustetun kuivanuzilla muzavilla veripilkoilla, a se sidä, štobi ku työ
kaikin töllyözittä! Ved´ Jegor ni kunne ei paennut, a händä tapettih miän mečässä.
Perti täyttyi rahvahalla. Yhteldä toizella siirdyi viesti siidä, što Jegoran tapettih silloin,
konza, lähtiettyö Al´ošinosta linnah, hän astui meččä troppasta myöten razjezdalla, štobi nähtä
omua tovariššua Ivan Mihailovičua.
– Hänen tappoi Jermolai i vičikkölöissä kirvotti tapetun kepkan, a siidä käveli meččiä
myöten, eččien siidä, no ei voinut löydiä. A ähkähtiäči kepkah mašinistan brihačču
Pet´ka, kumbane yöksyi i astui sih puoleh.

I silloin buite kuin jarkoi tuli läimähti kerävynnyzien mužikoin iessä. I silloin kerrassa
tuli kaikki selväksi i ellennetyksi. I ellendämätöndä oli vain yksi: kuin i mistä päin sai juohtuo
moine predpoloženja, što Jegor Mihailov - tämä parasi nad´ožnoin tovarišša - huigiesti peittiäči,
ottaen kaz´onnoit den´gat?
No kerrassa, sellittäen tämän, joukosta, oviloista kuului ramman d´uad´u Sidoran
voimatoin, katkeilija iäni, sen samazen, kumbane aivin punaldelieči i pageni, konza hänen ke
zavodittih paista Jegoran pagenemizeh näh.
- Midä Jermolai! - ringui hän. - Kenen oruž´ja? Kaikki on luaittu. Heillä vähä oli
kuolemizesta... Heillä huigie anna... Jengat vedäy... Babah handä! A siidä - pageni... Vora!
Mužikat hypätäh: missä on jengat? Oli kolhoza - ei liene... Otamma niityn järilleh... Midä
Jermolai! Kaikki... kaikki... varustettu!
I silloin zavodittih paista vielä pahemmin i kovembah. Pertissä lieni ahtas. Avattuloista
ikkunoista i ovesta läbi viha i jarosti purguačettih pihalla.
- Tämä on Danilan dielo! - kirgui ken lienöy.
- Tämä on hiän dielo! - kuuluttih ymbärillä vihazet iänet.
I kerdah kirikön kello löi nabuatalla i sen sagien tärizijät iänet rämistih nenavistilla i
kivulla.
Tämän vihan i sih segavunnuon ihastuksen tähten, omasta ei paennuosta, a tapetusta
Jegorasta, d´uad´u Sidor, käskemättä nostuo kellojalgoih, jarostnoissa ihastuksessa zvoni
nabuattah.
- Anna lyöy. Älgiä koskiekkua! - kirgai d´uad´u Serafim.
- Anna kaikkie nostattau. Ammuin on jo aiga!
Virittih tulet, avavuttih ikkunat kolistih veräjät. I kaikki juostih ploššadilla päin tijjustamah, mi sluččieči, mittyne beda, mintäh on šumu, möngehet, nabuatta.
A sillä aigua Pet´ka enzmäzen kerran monista päivistä magai lujalla i spokoinoilla unella.
Kaikki proidi. Kaikki jugie niin vuottamatta i äijäldi ahti ahtistaja, oli sorrettu, lykätty. Hän
äijäldi muokkuači. Moine že brihaccu, kuin i äijät toizet, vähäzeldi hruabroi, vähäzeldi varačču,
toičči iskrennoi, toiči iččeh salbavunnut i viizahattava, hän varoin täh, omasta ei suuresta
bedasta kodvan peitteli suuren dielon. Hän nägi virujan kepkan sillä aigua, konza, pöllästyhyö
humalaista pajuo, tahtoi juosta kodih. Hän pani ičeh furažkan kompasan ke heinikköh, nosti
kepkan i tunnusti sen: se oli kodakas Jegoran kepka, kaikki loukkoloissa i revustettu kuivanuolla
verellä.
Hän särähti, kirvotti kepkan i lähti pagoh, unohtaen omah furažkah näh i kompasah näh.
Äijän kerdua hän oppi piästä meččäh, ottua furažkan i upottua prokl´atoin kompasan
veessä libo suossa, a siidä rasskažie löydämizestä, no joga kerralla sellittämätöin varavo
tungieči brihaččuh, i hän tuli kodih tyhjin käzin.
A sanuo niin kuni hänen furažka varrastetun kompasan ke virui rinnalla ammultun
kepkan ke, hänellä ei täydynyt rohkehutta. Tämän ozuttoman kompasan täh oli jo lyödy
Ser´ožka, oli muanitettu Vas´ka, i iče hän, Pet´ka, min kerdua kiroi brihaččuloin aigah
tabuamatonda vorua. I kerdah olis okažiečenut, što vora on - hän iče. Duumaija kaikki on
strašno! Pagizematta jo siidä, što i Ser´ožkasta olis ollut vzbučka i tuatosta tože lujah olis
puuttunut. I hän laihtui, vaikastui i hilleni, aivin peittäen i pidäen peitossa. I vasta eglen illalla,
konza hän pajen mugah tunnusti Jermolain i arbai, midä Jermolai eččiu mečässä, hän saneli Ivan
Mihailovičalla kaiken pravvan, ni midä peittämättä, juuri alusta suaten.
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Kahten päivän mändyö zavodan postroikalla oli praazdnikka. Vielä aigazesta
huomeneksesta tulidh muzïkantat, vähästä myöhembänä pidi tulla delegatsijan linnan zavodoista
päin, pionerskoi otr´adan i dokladčikat.

Tänä päivänä luaittih glavnoin korpusan toržestvennoi azettamine.
Kaikki tämä uskaldi olla interesnoina, no siinä že päivänä Al´ošinossa pandih muah
tapettuo predseduatel´ua Jegor Mihailovua, kenen varboilla peitetyn rungan löyttih syvästä,
pimien ovragan pohjasta mečässä.
I brihačut ei tienöy, kunne heillä männä.
- Parembi Al´ošinoh, - predloži Vas´ka. - Zavodua vielä vasta zavodiečou. Se aivin tässä
lienöy, a Jegorua jo ei liene ni konza.
- Työ Pet´kan ke juoskua Al´ošinoh, - predloži Se´ožka, - a minä jiän tänne. Siidä työ
miulla saneletta, a mie teillä sanelen.
- Hyvä, - soglassieči Vas´ka. - Myö voibi olla, vielä i iče lopuzella ehtimmä... Pet´ka,
pletit kädeh! Gaida hebozilla selgäh i ajallamma.
Lämmien, kuivien tuulien jällessä yöllä proidi vihma - Huomenes lieni selgie i viluttava.
Sego entäh, što oli äijä päivästä i sen sugahissa selvästi läpetettih lämbyjät uvvet flagat,
sego snetäh, što niityllä ei vielä hyvin gudittih soittamah varustunnuot muzïkantat i zavodskoin
ploššadkan luo kaikkielda matkattih rahvas, oli kuin-lienöy ylen vesselä. Ei niin vesselä, konza
himoittau baluija, hyppie, nagrua, a niin, kuin olettelou l oittozeh, kodvan kestäjäh matkah
lähtemizen iellä, konza on vähäzen žiäli sidä, mi jiäy jällellä päin, i syväh volnuiččou i
ihastuttau se uuzi i neobïčnoi, kumbazen pidäy tulla vastah namietitun dorogan lopussa.
Tänä päivänä pandih muah Jegorua. Tänä päivänä azetettih al´uminievoin zavodan
glavnoida korpussua. A tänä že päivänä № 216 razjezda nimitettih stantsijaksi "Крылья
самолёта" ( Samol´otan siivet ).

Brihaččuzet yhtessä kahta jalgua juostih troppasta myöten. Sildazen luo hyö pietyttih.
Troppaine tässä oli kaidaine, molemmilda sen puolilda oli suohut. Vastah astuttih ihmizet. Nellä
militsionerua naganoin ke käzissä - kaksi tagana, kaksi iessä - vietettih kolmie arestovannoida.
Ne oldih Jermolai, Danila Jegorovič i Petunin. Ei ollut vain vesseliä kulakkua Zagrebinua,
kumbane vielä sinä yönä, konzu ku zavodi gudie nabuatta, ennen toizie tijjysti, missä on dielo, i,
hyllättyö hoz´aistvan peittyi tiedämättä kunne.
Nähtyö tämän protsessijan, brihačut myöstiäčettih juuri troppazen reunalla i vaikkani
azetuttih, laskien arestuiduloida.
- Sie elä varua, Pet´ka! - čuhutti Vas´ka, nähtyö, kuin valgoni hänen tovariššan iho.
- Mie en varua, - vastai Pet´ka. - Sie duumaičet, mie olin vaikkani sentäh, što varazin
heidä? - ližäi Pet´ka, konza ku arestovannoit matkattih jo kylličči. - Se mie teidä durakkoida
varain.
I hoš Pet´ka kiroilieči i moizista abieloista sanoista maksanuis hänellä andua tïčkua, no
hän niin avonazesti i niin hyvämielizesti kačahti Vas´kah, što Vas´ka muhahti i iče komanduičči:
- Galopah!
Havvattih Jegor Mihailovičua ei kalmismualla, havvattih händä kylän tuaksi, Tihaja
joguon korgiella jyrkällä rannalla. Tiäldä nävyttih i lagiet, rugehella kukkijat pellot, i levie
Zabelinan niitty joguon ke, se samane, kumbazen ymbärillä syttyi moine žiälimätön tora.
Havvattih händä kaikilla kylän väellä. Tuli postroikalda rabočoloin delegatsija. Tuli
linnasta dokladčikka.
Papin savusta akat kaivettih vielä eglen illalla kaikista suuremman, kaikista leveimmän
mahrovoin šipovnikan tyhjön, moizen, mi keviällä palau ylen jarkoloilla lugemattomilla
terälehtizillä, i istutettih sen piäpuolella, märrän havvan rannalla.
- Anna kukkiu!
Kerättih lapset peldokukkie i jugiet prostoit venkat azetettih tuorehen pedäjähozen
ruuhen krïškalla. Starikka Ivan Mihailovič, bronirovannoin pojezdan endine mašinista, kumbane
tuli muah panennalla vielä illasta. Hän kandoi jälgimäizeh matkah omua nuorda kočegarua,
kumbane kuoli bojevoilla postalla revol´utsijan palavien topkien rinnalla.
Askel starikalla oli jugie, a silmät vezizet i strougoit.
Piästyö korgiemmalla mägyččällä, Pet´ka i Vas´ka seizottih kalman luo i kuuneldih.
Pagizi tundematoin linnasta. I vaikka hän oli tundematoin, no hän pagizi niin, buite kuin
jo ammuin i hyvin tiezi tapetun Jegoran i al´ošinskoiloida mužikkoida i hiän koit, hiän zabotat,
somnenijat i duumat.
Hän pagizi p´atiletn´oista pluanusta, maššinoista, tuhanzista i kymmenistä traktoroista,
kumbazet vïjiditah i kumbazien pidäy vïjidie rajattomah kolhoznoloih peldoloih varoin.
I kaikii händä kuuneldih.
I Vas´ka Pet´kan ke kuuneldih tože.
Nö hän pagizi i siidä, što niin prosto, jygielöittä, nastoičivoloitta usilijotta, upornoitta
nepromirimoitta bor´batta, kumbazessa voijah olla i yksityizet häviemizet i žertvat, uutta eläigyä
et azu i et stroi.
I vielä muattamattoman tapetun Jegoran kalman piällä kaikin uskottih hänellä, što
bor´batta, žertvoitta et stroi.
I Vas´ka Pet´kan ke tože uskottih.
I hoš tässä, Al´ošinossa, oldih muah panemizet, no dokladčikan iäni helizi rohkiesti i
lujasti, konza ku hän pagizi siidä, što tänä päivänä on pruazdnikka, sentäh ku rinnalla azettuačou
uvven gigantskoin zavodan korpussa.
No hoš postroikalla oli praazdnikka, se, toine oratora, kummasta barakan katoksella
kuundeli razjezdalla jiänyt Ser´ožka, pagizi siidä, što praazdnikka praazdnikkna, što bor´ba
mänöy kaikkiella, katkiematta, i ruadopäivien i praazdnikka päivien läbi.
I mainittuo sosedn´oin kolhozan tapetusta predseduatel´usta kaikin nostih, heitettih
šuapkat, a muzïka praazdnikalla soitti traurnoin maršan.

Niin paistih i sielä, niin paistih i tiällä sentäh, što i zavodat i kolhozat - kaikki nämä ollah
ozat yhtestä tukkunazesta.
I sentäh, što tundematoin dokladčikka linnasta pagizi niin, buite kuin hän ammuin i hyvin
tiezi, mistä tiälä kaikki duumaidih, mistä vielä somnevaiččiečettih i midä pidi luadie, Vas´ka,
kumbane seizoi mägyčällä i kaččoi, kuin alahana kohizou plotinalla ohvatittu vezi, kerrassa kuin
lienöy osobenno terävästi čuvstvuičeldi, što ved´i tovestah kaikki on - yksi tukkunane.
I razjezda № 215, kumbane tästä päivästä lähtien ei ollut enämbi jo razjezda, a stantsija
"Крылья самолёта", i Al´ošino, i uuzi zavoda, i ne ihmizet, kumbazet seizotah ruuhen luo, a
yhtessä hiän ke i hän, i Pet´ka - kaikki nämä ollah ozazet yhtestä ylen suuresta i vägevästä
ynnällizestä, siidä, midä kučutah sovetskoi mua.
I tämä mïsli, prostoi i selvä, lujah istuoči hänen vozbužd´onnoih piäh.
- Pet´ka, - sanoi hän, enzimäzen kerran ohvatittu strannoilla i ellendämättämällä
volnenijalla, - tozi, hän, Pet´ka, jesli kuin i meidä siun ke tože tapettas, libo kuin Jegorua, libo
voinalla, ga anna?.. Meillä ei ole žiäli!
– Ei ole žiäli! - kuin kajahtus, povtori Pet´ka, arvaten Vas´kan mielet i nastrojenijan. – Tol´ko tijjät, parembi myö rubiemma elämäh kodvan-kodvan.
Konza hyö matkattih kodih, ga vielä loittuoda kuuldih muzïkan i družnoit horovoit pajot.
Praazdnikka oli tävvessä hovussa.
Tavallizen möngehen i rämyn ke povorotan tagana lennähti skoroi.
Se matkai kylličči, loittozeh sovetskoih Siberih. I brihačut tervehtäen viiputettih sillä
käzillä i kirrattih "ozakasta matkua" sen tundemattomilla passažiroilla.

