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Коԉкалы вӧлі сіԅім арӧс. Ԋуркалы— кӧк- 
јамыс. А Васалы і сӧмын-на квајт.

Коԉка ԁа Васка— сусеԁјас. Кыкнан ԁача- 
ыс, кӧні најӧ олӧны вӧлі, сулалісны орччӧн. 
Најӧс торјӧԁӧ вӧлі забор, а заборас вӧлі 
роԅ. Тајӧ роԅӧԁыс ԃеԏінкајас ветлывлісны 
мӧԁа-мӧԁ орԁас гӧсԏітны.

Ԋурка олӧ вӧлі паныԁ. Воԇынсӧ Колка 
ԁа Васка ез ԁружітны Ԋуркакӧԁ. Ӧті-кӧ, сы 
вӧсна, мыј сіјӧ вӧлі нывка, мӧԁ-кӧ, сы вӧсна, 
мыј Ԋуркајас ԁворын вӧлі сулалӧ буԁка, а 
сені вӧлі зев скӧр пон, а којмӧԁ-кӧ, сы вӧсна, 
мвіј налві і ас кежанвіс вӧлі гажа.

А ԁружітнві понԁісны со квіԇі.
Ӧтчыԁ Васка орԁӧ воіс Москвавіс свілӧн 

меԁбур ԁругвіс— Ісајка Гоԉԃін.
Ісајка вӧлі Васакӧԁ ӧԏі арлвіԁа і вӧлі 

мунӧ Васка вылӧ. Сӧмвін сіјӧ чуԏ-чуԏ квіз- 
жык, ԁа јураіыс Ісајкалӧн вӧлі сӧԁжвік, і
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нӧшта Ісајкаыԁлӧн вӧлі ружјӧ, коԁі лыјӧ^ 
вӧлі пробкаӧн, а Васкалӧн ез вӧв.

Воіс Ісајка баԏвіскӧԁ ввіхоԁнӧј лунӧ. I 
ԁумајтіснві чеԉаԃ лаптаӧн ворсны. А-ӧсі тӧ- 
ԁан лаптаӧн кујімнаԁ он ворс — быԏ колӧ 
ноԉӧԁ морт.

Мунісны Павԉік Фомінла. Но Павԉіклӧн 
вӧлі кынӧмвіс вісӧ. Лаптаӧн ворснві сіјӧс е з  
леԇнві, пукаліс сіјӧ гортас зев жугвіԉ, сы 
вӧсна, мвіј ԋеважӧн јуӧма касторка.

Мыј кутан кернві? Квітвіс бостны но- 
лӧԁсӧ?

Вот Васка і шуӧ Коԉкалві:
—  А мвіј ескӧ, корам-кӧ Ԋуркаӧс?
—  Вај,— сӧгласітчіс Колка.— Свілӧн кок- 

јасыс со кущӧм куԅӧс, сіјӧ кӧза моз котралӧ,
Ісајка сӧгласітчіс-жӧ.
— Сӧмвін,— шуӧ Ісајка,— кокјасӧј менам 

кӧԏ і җеԋіԃікӧс, а ме-ӧԁ ӧԁјӧ-жӧ котрала; 
Ԋуркавіԁ ӧԁ чеччавтӧг котралӧ, а ме чеч- 
чалӧмӧн.

Корісны Ԋуркаӧс.
— Лок, Ԋурка, міјанкӧԁ лаптаӧн ворснві.
Ԋура первојсӧ јона чујміс. Но сесса аԇ-

ԇіс, мвіј чеԉаԃ збвіԉвіс корӧнві.
— Ме ескӧ локта, ԁа меным колӧ вој- 

ԁӧр ӧгурцві кіскавнві. А шонԁі петас-ԁа, і 
рӧссаԁавіс ԋармас.

Аԇԇӧнві ԁеԏінкајас, мвіј тајӧ кіскасӧм ԁе- 
лӧыԁ ԁвір нужалас. Секі Ісајка і ԁумајтіс:
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— Вајӧ мі щӧщ кіскавны кутам. Коԁјас- 
кӧ ва квіскавны, мукӧԁЈас кіԍкавнві, секі 
раз-раз—і гӧтов. А то ӧтнасӧн сіјӧ ілуншӧ- 
рӧԇ ноксас.

Сіԇі і вӧчісны. Ворсісны лаптаӧн ԁас скон. 
Котӧртлісны ју ԁорӧ купајтчвіны. Сесса Ісај- 
ка баԏыскӧԁ муніс карӧ.

I бурещ тајӧ лунсаԋвіс Васка ԁа Коԉка 
оонԁіснві ԁружітны Ԋуркакӧԁ.

Оліснві најӧ Москвасаԋ ԋеылын, посоло- 
кын, ԇік помас. Воԇӧ завоԃітчӧ вӧлі посԋі- 
ԃік кустјасӧн быԁмӧм поԉе. А нӧшта воԇын- 
жык, гӧра вылын, тыԁалӧны вӧлі меԉніча, 
вічко і кымынкӧ гӧрԁ вевта керка,—  ԉібӧ 
станціја, ԉібӧ сікт, — ылысаԋыԁ он вермы 
рӧԇԋітны. Коркӧ ӧтчыԁ Васка јуаліс баԏыс- 
лыс, кыԇі шусӧ тајӧ сіктыс.

— Тајӧ абу настојашщӧј,— вочавіԇіс ба- 
тыс,—тајӧс ставсӧ нарошнӧ вӧчӧма.

— Кыԇі-жӧ абу настојашщӧј?— чујміс 
Васка.— Кыԇі-жӧ абу настојашщӧ], кор і меԉ- 
ԋіча, і вічко, і керкајас? Ставыс тыԁалӧ.

— А сіԇі і абу настојашщӧј,— серӧктіс 
баԏыс.— Тасаԋ кажітчӧ, быԏԏӧкӧ і меԉԋіча, 
і керкајас... А локтан матӧжык, сені нінӧм 
абу.

Чујміс Васка, но ез веріт. сіумајтіс, мыј
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баԏыс сераліс сы вылын лібӧ прӧста сіԇ? 
шуіс, меԁым мезԁыоны сыыс.

Петіс Коԉка ԁінӧ забор роԅ пыр. Віԇӧ- 
ԁӧ, а Колка Ԋуркакӧԁ пукалӧны забор вы- 
лын ԁа віԇӧԁӧны мыјкӧ поле вылыс. Васка 
ӧбіԃітчіс.

—  Ті-нӧ мвіј тајӧ, асныԁ мыјкӧ інԏерес- 
нӧјӧс віԇӧԁанныԁ, а менӧ ен чукӧстӧј?

А Колка вочавіԇӧ:
— Ме важӧн-нін кӧсја вӧлі тела котӧрт- 

лыны. Кај регвіԁжык забор ввілас. Віԇӧԁлы, 
кущӧм красноармејецјасвіс пушкајасӧн во- 
існы.

Кајіс Васка, віԇӧԁӧ: ԇік орччӧн, кустјас 
пӧвствін, вӧвјас сулалӧнві, повозкајасвіс квік 
кӧлӧсааӧс і пушкајас.

—  Но і но!— шуіс Васка.— Тајӧ-нӧ мві] 
сесса воԇӧ лоӧ?

—  А вот віԇӧԁлам,— вочавіԇісԊурка.— 
Мі-ԋін важӧн тані пукалам ԁа пвір віччвісам.

— , Лаԁнӧ,— каԅтвіштіс налві Васка,— мӧ- 
ԁвіс і ме воԇжвік тіјанвіс пукса ԁа тіјанлві 
ԋінӧм ог віԍтав.

Но тајӧ развін најӧ ез лӧгаснві, сві вӧсна, 
мыј кустјас коствін мыјкӧ зев ԁівӧ-коԃ за- 
воԃітчіс.

Бвіԁ пушка ԁорын вӧлі квајт в ӧ в — ку- 
јім параӧн пушка ввілӧ. Вӧвјасыс леԇассіснві

6



7



пушкајассвіс квіԇкӧ ԁруг. Красноармејецјас 
кутіснві котравнві пушкајас ԁінвш і мвіјкӧ 
бергӧԁлісны, вӧрӧшітісны, сесса котӧртісны 
бӧрввів. Пушкакӧԁ орччӧн коԉі сӧмвін ӧԏі 
морт. Кіас сіјӧ кутӧ вӧлі куԇ шнур, помсӧ 
пушкаас кӧрталӧма.

— Те, Коԉка, он тӧԁ, мвіјла сіјӧ шнурас 
кутчвісӧма?— јуаліс Васка ԁа зіԉіс пуксыны 
лӧсвіԁжвіка.

—  Ог тӧԁ,— вісталіс Коԉка,— сӧмвін ку- 
тӧ-кӧ, ԃерт, кӧнкӧ, сіԇі колӧ.

— Објазаԏеԉнӧ сіԇі колӧ,— соԁтіс Ԋурка.
—  А ез-кӧ ескӧ сіјӧ кут, секі-нӧ ескӧ 

квіԇі?--сорԋісӧ воԇӧ нуӧԁіс Коԉка.
—  сігерт сіԇ,— сӧгласітчіс Васка,— ез-кӧ- 

ӧԁ еԍкӧ кутчвіс, секі квіԇі-нӧ...
Но секі красноармејецјаслӧн комаԋԁір- 

віс, коԁі сулалӧ вӧлі ԏелефон трубка сајын, 
мыјкӧ гораа горӧԁіс. Мӧԁ комаԋԃір, коԁі 
сулалӧ вӧлі матвінжык пушка ԁінас, мыјкӧ 
горӧԁіс-жӧ, ӧвтыштіс кінас; секі красноар- 
мејец ԃерԋітіс шнуроксӧ.

Первој југԋітіс зев ыҗыԁ бі. Сесса сещӧ- 
ма грымӧбтіс, кыԇ быԏԏӧ гымыштіс ԇік пач 
труба вестын.

Чеԉаԁ лебовтісны забор вылыс турунӧ.
—  Но і грымӧбтіс!— чеччіг мозыс шуіс 

Васка.
— Јона і грымӧбтіс,— сӧгласітчіс келԁӧ- 

ԁӧм Ԋурка.
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— Тајӧ вот кор ԋещвіштаснві, секі і грві- 
мӧбтӧ,—  віԍталіс Коԉка.— А ті шуаннвіԁ — 
мвіјла шнуроквіс ԁа мыјла! Ме ӧні пвір-жӧ 
гӧгӧрвоі, мвіјла... А вот вістав, Ваԍка, мвіјла 
те забор ввівоыс чеччвіштін і міјанӧс Ԋур- 
какӧԁ щӧщ тојыштів?

— Ме ег чеччвішт,— ӧбіԃітчіс Ваԍка.— 
Тајӧ Ԋурка первој чеччыштіс, тракԋітіс за- 
борсӧ, ме і усі.

—  Ег-жӧ ме первој,— соссіс Ԋурка.— 
Ме*кӧ ескӧ первој чеччвішті, кыԇі-нӧ ме 
Коԉкалы мвіш ввілас усі? Сіјӧ-ӧԁ ачыс пер- 
вој усі.

— Вот јешщӧ!— скӧрміс Коԉка.— Тајӧ 
те пещӧр пӧвсӧ усӧмвіс повԅін ԁа нарошнӧ 
бӧрјін, меԁ ме вылӧ усны. А ме вот ег пов- 
ԅві ԁа став кіӧс пещӧралі.— Сесса бергӧԁ- 
чіс Васкалаԋ ԁа соԁтіс:

— Најӧ ставнвіс, нывјасыԁ, пещӧрвіс по- 
лӧны. Квіскӧ-ԋін налы!

Та бӧрын красноармејецјасыԁ пушкаја- 
сӧн волывлісны частӧ. Сӧмын сереԁаӧ ԁа 
выԉԉунӧ лвіјсӧмыс оз вӧлі о в л б і в л б і , а сесса 
быԁ лун.

Мвіјӧн воасны арԏіԉԉерістјасвіԁ, чеԉаԃ 
вескыԁа котӧртасны кустјас ԁінӧ. Пуксасны 
мыԉк в б і л ӧ , ԇік матӧ, і віԇӧԁӧны. Мвіԉк выв- 
-саԋвіс ставыс тыԁалӧ, ставыс квілӧ. Ԏеԉе-
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фоԋіст трубкаас кывзыштас ԁа сесса шуас 
команԃірлы:

—  Пріцел 6-5, трубка 7-2.
Секі комаԋԃір горӧԁа’с:
—  Мӧԁ пушка!.. Пріцел 6-5, трубка 7-2.
Красноармејецјас котӧртасны пырыстӧм

пыр-жӧ мӧԁ оруԃіје ԁорӧ. Бергӧԁаснві ку- 
щӧмкӧ кӧԉӧса, і оруԃіјевіс ԋеуна кајвіштас 
вывлаԋ. Бергӧԁлыштасны мӧԁӧс, і оруԃіје 
стволвіс ԋеуна бокӧжвік вешјвіштас. Кор ме- 
ԏітчасны арԏіԉԉерістјас, секкомаԋԃір ӧвтыш- 
тас кінас, красноармејец-навоԁчік ԃерԋітас 
шнурсӧ. Вот теныԁ і трах-бабах!

Квіԇі лебӧ снар'аԁвіс, тајӧ челгаԃлві оз тві- 
ԁав. Но кор воас ԁа взорвітчас, секі-нін 
твіԁалӧ, сы вӧсна, мыј сіјӧ места вестас кајас 
ԇоԋ квімӧр бус ԁа сӧԁ щвін.

Став снар‘аԁјасвіс потласліснві ԉібӧ вічко 
ԁорас, ԉібӧ меԉԋіча ԁорас, ԉібӧ керкајас ԁі- 
нас, коԁјас вӧлі твіԁалӧнві ылвін гӧра вы- 
лвін.

— А страшнӧ*ӧԁ сіјӧ сіктас овнві!— шуіс 
ӧтчвіԁ Ԋурка.— Ме ескӧ ԋінӧм ввілӧ егкоԉч- 
чві тені овнві. А те, Васка?

— I ме ескӧ ег коԉччві,—вочавіԇіс Вас- 
ка.— А мвіјла-нӧ ескӧ баԏӧ шуӧ, некущӧм 
сікт-пӧ сені абу, ставыс-пӧ сіјӧ сӧмвін татві- 
саԋ кажітчӧ?

—  Оіктыс ем,— шуіс Коԉка,—ԁа сӧмвін 
лвіјсӧм воԇвылас сетвіс став јӧзвіс мунӧны.
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— А вӧвјассӧ квітчӧ?
— I вӧзјасӧс нуӧԁӧнві-жӧ.
—  I мӧсјассӧ шӧщ ?— јуаліс Васка.
—  I мӧсјасӧс щӧщ, і бвіԁсама порсјасӧс,. 

і віжјасӧс.
— I курӧгјасӧс нуӧԁӧны-жӧ?— јуаліс Ԋур- 

ка.— I уткајасӧс щӧщ... і ставсӧ?
— сігерт-ԋін, кӧнкӧ, ставсӧ,— вочавіԇіс 

Коԉка і лаԋтіс сві вӧсна, м в і ј  аслвіс с в і л в і  

ԃівӧ коԃ кажітчіс тајӧ ԃелӧвіс.
Секі бурещ лыјсӧмвіс помасіс. Красно- 

армејецјаслві вајіснві кӧԉӧсајас вылвін пӧрт- 
кухԋа. Понԁіс пӧвар кіставнві налві мвіјкӧ 
пӧртјасанвіс— шыԁ-ԉі,боршщ-ԉі, а красноар- 
мејецјас пуксаліснві сетчӧ-жӧ ежа ввілас ԁа 
понԁіснві сојнві.

Секі Васка шуіс:
— Котӧртламӧ гортӧ, менвім мыјкӧ со~ 

јвіштны-жӧ окота лоі.
Но Коԉа ӧлӧԁіс:
—  Нӧрӧвітлві ԋеуна: татчӧ комаԋԃірвіс 

локтӧ.
Воіс верԅӧмӧн комаԋԃір. Самӧј мвіԉк ԁі- 

нас сувтіс: курітчвінві окота лоӧма. Кыскіс 
папірос, квіскіс ізтӧг, понԁіс ӧзтвіны, сіа вӧв- 
сӧ лӧԇ курччіс-ԉі, прӧста кутіс ԁурны-ԉі, 
сӧмын ԁерԋітчіс вӧлвіс ԁа кутіс чушјавнві*.

Кутчысіс комаԋԃір повоԁас.
—  Стој,— шуӧ— ԁуреԋ! Мыј бергалан?—  

А ізтӧгсӧ і ускӧԁіс.



— Чеԉаԃ,— шуӧ команԃір,— мвіччӧј ме- 
нвім ізтӧгсӧ.

Васка сулалӧ вӧлі меԁматвш. Кваԏітіс сіјӧ 
ізтӧг кӧрӧб, віԉԁіс ԁа усі. А Коԉкалві ӧбіԁ- 
нӧ лоі, мві] Васка кӧсјӧ сетнві. Чеччвіштіс 
сіјӧ Васка ԁінӧ і нещвіштіс кісыс ізтӧг кӧ- 
рӧбсӧ. Васка квіԇі горӧԁас ԁа кулакнас Ко- 
ԉалві јурас. Сені квіптіс налӧн кос. А Ԋурка 
сек кості гуоӧнтік,бокӧԁнвіс, бокӧԁнвіс... леп- 
тіс ізтӧг кӧрӧб ԁа сетіс комаԋԁірлы. Вот 
тенвіԁ і раміԋік!

Комаԋԃір сералвіштіс чеԉаԃ ввілвін, шуіс 
налві „аԏԏӧ" ԁај гӧԋітіс.

Секі Васка ԁа Коԉка ԁугԁіснві косаԍны 
і кӧсјіснві нӧјтнві Ԋуркаӧс: мвіјла сіјӧ ізтӧ- 
гӧн воԇӧ сујсіс.

Но Ԋурка повԅіс ԁа пвішјіс. А сіјӧс-нӧ, 
куԅ кокаӧс, суӧԁан-ӧмӧј?

Таԇі со і лӧгасісны чеԉаԃ.
Аскінас ԋі Васка Коԉка орԁӧ забор ро- 

ԅӧԁ ез лок, ԋі Коԉка Васка орԁӧ. А Ԋурка 
мвіјкӧ ԁворас ноксіс.

Ветліс-ветліс ԁворті Васка— гажтӧм! Бос- 
тіс беԃ, пуксіс сві ввілӧ верԅӧмӧн і гӧԋітіс 
ԁворті кујім пӧв— век ӧткоԃ гажтӧм.

Віԇӧԁліс сіјӧ роԇӧ—аԇԇӧ:Коԉка ԋӧв вужӧн 
ԁа нӧвјасӧн ветлӧԁлӧ. Картузас борԁ руԇ 
сущкӧма— быԏі?ӧ іԋԁејец. Ӧбіԁнӧ лоі Васка- 
лы. Оујіс јурсӧ роԅас ԁа горӧԁіс:

— Вај, Коԉка, борԁ руԇсӧ! Сіјӧ абу те-

12





наԁ, а міјан. Тајӧ те міјан петук бӧжыс ԋе- 
щыштін.

Секі Коԉка бостіс граԁ вылыс му глыза. 
Квіԇі-тај туркԋітіс Васкалы, ԁа вескыԁа кві- 
нӧмас! Кӧԏ і ез ԁојмві Васкавіԁ, но век-жӧ 
сіјӧ бӧрԁԇіс.

Васкалӧн мамвіс петіс кіԉчӧ ввілас і пон- 
ԁіс Коԉкаӧс віԁнві. сіа і Васкалві ӧԏі сајвіж 
щӧщ сурі. Мӧԁ луннас чеԉаԃ — врагјас. Кој- 
мӧԁ луннас — врагјас-жӧ.

А секі самӧј воіс щак вотан каԁ. Мукӧԁ 
чеԉаԃјас орчча уԉічајас ввілвіс чукӧртчаснві 
асвівсаԋ ԁа мунӧны ԉібӧ Борков вӧрӧ, ԉібӧ 
Лӧԋ оврагԁорӧ. Віԇӧԁан-ԁа.ӧбӧԁкежлӧ кыс- 
кӧнві— коԁі песԏер^коԁі кӧрԅіна.сіа-ӧԁ щакыс 
ставвіс кущ ӧм— јежыԁ щак! Сакар, а абу 
іщак.

А Васкалві ӧткӧн муннві гажтӧм, сіјӧ оз 
і мун. Коԉка ӧтнасӧн оз-жӧ мун. А Ԋурка 
і ԃерт-жӧ-ԋін оз мун: гажтӧм ӧтнаслві.

Пукалӧ ӧтчвіԁ Васка ԁворас ԁа ворсӧ 
појезԁӧн.Паровозыс свілӧн абу настојаішцӧј, 
а вӧчӧма јашщікјасвіс, но ворснві век-жӧ 
іԋԏереснӧј. Лӧсӧԁӧма сетчӧ самӧвар труба 
ԁа трубітӧ: ԁу-у-у-у! А ачыс катласӧ. Јаш- 
щікјасвіԁ кӧԏ і оз муннві, но ԉукаслӧны мӧ- 
ԁа-мӧԁас: так-так-так-так! ^ік быԏԏӧ вагон- 
јас ԁај сӧмын!
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ӧруг Васка квіліс — мвіјкӧ усі сві ԁінӧ, 
Аԇԇӧ — ԋӧв. I аԇԇӧ сіјӧ, мы] роԅті сујӧма 
јурсӧ Коԉка. Жаԉ Коԉкалві ԋӧвјвіс, а петны 
сыла полӧ.

Віԇӧԁліс Васка і шуӧ:
— Колокӧ, Коԉка, ме теныԁ нӧвтӧ 

мвічча?
Леччіс паровоз ввівсвіс, лептіс ԋӧвсӧ і 

сетіс Коԉкалві. Бостіс Коԉка ԋӧвсӧ, ԋінӧм 
ез шу і муніс.

Ветліс-ветліс, сесса бара роԅтівіс сујіс 
јурсӧ і горзӧ:

— А менам, Васка, ем свісток, конԁук- 
торлӧн коԃ-жӧ! Колӧкӧ, ме сетла тенвіԁ вор- 
с б і ш т н б і ?  С ӧ м ы н  ог век кежлӧ.

Вајіс Коԉка свісток ԁа сіԇі і коԉччіс 
Васкајас ԁворӧ. Ворсіснві і сорԋітчісны аскі 
асывнас мунны щак вотнві.

Муніс Коԉка забор ԁорӧ і горзӧ:
— Ԋурка, мунан аскі щак вотны?
А Ԋурка полӧ.
— Ті,— шуӧ,— бара понԁаннвіԁ косасны.
—  Но вот — косасны! Мвіј-нӧ мі, хуԉіган- 

јас-лі, мыј? Сіјӧ сӧмын хуліганјас быԁ лун 
косасӧнві. А мі-нӧ быԁ лун-ӧмӧј?

Таԇі і мірітчісны.

Васка вӧлі ԋеграмотнӧј— ічӧт-на. А 
Коԉка ԋеуна грамотатӧ тӧԁӧ. Рвітнас,уԇны
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воԁӧм воԇвылвін, локтіс сіјӧ каԉенԁар ԁінӧ,, 
нещвіштіс ӧԏі ԉіст і лыԁԃіс сес: „Вовтор- 
ԋік“. Віԇӧԁліс коԉӧм ԉіст вылас ԁа лыԁԁіс: ' 
„С ереԁа“.

„Аскі сереԁа-ԋін", ԁумвіштіс Коԉка ԁа 
понԁіс ошјыснві:

— А ме тӧԁа, мамӧ, мыјла сереԁаыс се- 
реԁаӧн шусӧ. Тајӧ сы вӧсна, мыј сіјӧ вежон 
шӧрас ӧшалӧ. Вернӧ ме шуа?

—  Вернӧ,— сӧгласітчіс мамвіс.— Те ескӧ 
меԁ воԁін уԅнві, буржык лоі.

„(іерт сіԇ,— ԁумыштіс Коԉка.— Аскі щак 
вотнві мунны колӧ тзоԇ чеччвіны... квајт ча- 
сын “.

Кор Коԉка унмовсіс, кущӧмкӧ собраԋіје 
ввілыс локтіс баԏыс. Віԇӧԁліс сіјӧ каԉенсіар 
ввілӧ і јуалӧ:

—  Аскі-нӧ сереԁа-ӧмӧј-ԋін?
—  Абу,— вочавіԇіс мамыс,—  аскі нӧшта 

воторԋік-на. Гајӧ Коԉкалӧн сорсӧмӧнԉіш- 
нӧј ԉіст ԋещыштсӧма. Сіјӧн і лоӧма, мы] 
аскі сереԁа.

сігерт ескӧ, Коԉка ԁа Васка ез і саԃмы- 
ны, ез-кӧ чуксав најӧс Ԋурка.

Шонԁівіс сӧмын-на петӧма, турунвіс ва 
ԁа первојсӧ кӧмтӧм кокјасыԁлві вӧлі кӧԇвіԁ. 

Мӧԁӧԁчісны посԋі вӧраінӧ.
Но щаквіс сені вӧлі еща, і чеԉаԃ шуісны
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муннві Лӧԋ оврагӧ, кӧні кустјасвіс бвіԁмӧны 
вӧлі сукжвіка, і местаыс вӧлі косжык.

Ԋуркалӧн ԁа Коԉкалӧн кӧрԅінајасас вӧ- 
лі-ԋін кымынкӧ щакӧн, а Васкалӧн ԋі ӧԏі- 
на ез вӧв.

— Те, Ԋурка, ен мун мекӧԁ орччӧн,— 
шуӧ сіјӧ,— те пвір мевіс воԇжык бостан. Те 
мун бокіжвік, сетыс і вот.

— А те ен ԅевајт!— вочавіԇіс Ԋурка, 
ускӧԁчіс кустӧ ԁа петкӧԁіс сетвіԍ ыҗыԁ јон 
гӧрԁ гоб.— Со віԇӧԁ, кущӧм щак те прӧԇе- 
вајтін!

— Ме ег прӧԇевајт,— жугвіԉа вочавіԇіс 
Васа,— ме сӧмвін-на вӧлі кӧсја куст сајас 
віԇӧԁлвіны, а те-ԋін і чепӧсјін.

Но кор најӧ воісны Лӧԋ оврагӧ, щакја- 
свіԁ кутісны панвіԁасны зев частӧ, весіг Вас- 
калві сурі ԋоԉ гоб ԁа ӧԏі јеҗыԁ щак— зев 
јон, ԋі Ӧԏі ԉоԉӧ абу.

Таԇі најӧ ԁвір шӧјтісны кустјасті, шон- 
ԁівіс-ԋін кајіс ввілӧ, косміс лысва поԉанајас 
вылын, кор петіснві најӧ ерԁ в б і л ӧ .

— А ноко, а ноко,— шуіс Коԉка,— віԇӧԁ- 
лӧј, чеԉаԃ, кытчӧ мі пырім.

Җуҗыԁ кустјас помасісны. Воԇын, кыт- 
чӧч вӧлі сінмвіԁ суԇӧ, на воԇын шыԉквіԇіс 
мыԉкјаса ԁа посԋіԁік кустјаса поԉе. Тајӧ 
поԉе вывтіыс оз мун вӧлі ԋекущӧм туј — 
быԁлаын сӧмвін посԋіԃік кустјас сіа турун. 
Сіјӧ поле ввілас вӧлі чурвіԇӧнві квімын-кӧ 

*
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жуҗыԁ пу башԋајас, вылысас тыртӧм плӧ- 
шщаԁкајас.

А веԍкыԁ ввілыԍ, кілометр сајыԍ кымвін, 
аԇԇіснві чеԉаԃ сіјӧ меԉԋічаа ԁа вічкоа ԍіктсӧ, 
коԁі твіԁалӧ вӧлі најӧ посолок ԁорсаԋ.

—  Ветламӧ, віԇӧԁламӧ,— шуіс Коԉка.— 
Мі регыԁ... Віԇӧԁлам муртса, а сесса леччам 
гӧра улас ԁа пвір вескыԁа, вескыԁа... Таԇі 
гортлаԋным і петам.

—  А ԁруг лвіјсвінві понԁасны?
—  А мвіј лоас сек, красноармејецјасвіԁ- 

кӧ воаснві?—пӧшԏі ӧтпвірјӧ јуаліснві Васка 
ԁа Ԋурка.

— Талун оз локнві. Талун сереԁа,—  та- 
кӧԁіс најӧс Коԉка. Мунамӧ, віԇӧԁламӧ, ԁа і 
гортӧ.

Муннві ковміс вущкӧс, турунӧн бвіԁмӧм 
поԉе ввівті. I к в і м в і н  матӧжык најӧ воісны, 
с в і м в і н  щӧквіԁжыка паныԁаслісны налві еж- 
мвітӧм куш му рӧчјас. векԋіԁік жужыԁ ка- 
навајас ԁа зер ваӧн твірӧм гӧгрӧс гуранјас.

Бвіԏԏӧкӧ зев ыжвіԁ вурԁвіслӧн ԋеважӧн- 
н.а коԁјысӧма тајӧ тыртӧм лӧԋ поԉе ввілас.

—  Тајӧ снараԁјасвіс,— ԁӧгаԁајтчіс Коԉ- 
ка.— Усӧ снараԁвіс муӧ, резӧбтас— вот те- 
нвіԁ і гуран. А со тајӧ окопјас. Татчӧ сал- 
ԁатјас ԇебсӧнві пуԉајасвіс војна ԁвірјі.

—  Ԋајт зев, Коԉка,— уԉ сој канаваӧ шен- 
ԅӧмӧн віԇӧԁӧмӧн шуіс Ԋурка.— ^ебсан-кӧ 
татчӧ, ставвіс најт лоан.
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Но секі Васка, коԁі лукјысӧ вӧлі сӧԁа- 
сӧм, быԏԏӧкӧ чішкассӧм корја куст ԁорын, 
шрӧԁіс:

— Вот і сурі! Вот тајӧ сес сурі!
I сіјӧ котӧртіс на ԁінӧ, кіас мвіјкӧ ку- 

тӧма.
Первојсӧ чеԉаԁ ԁумвіштіснві, мвіј сіјӧ щак 

кыскӧ, но кор сіјӧ воіс на ԁінӧ, сек најӧ 
аԇԇіснві, мвіј тајӧ абу щак, а ԋерӧвнӧј, јос 
ԁорвішјаса кыз металл кусӧк.

— Тајӧ снараԁыс осколок,—  бара ԁӧга- 
ԁајтчіс Коԉка.— Те вај тајӧс менвім, Васка. 
Ме сы пвіԃԃі теныԁ кујім щак сета... Віԁлы, 
Ԋурка, кущӧм тајӧ сӧкыԁ.

Но Ԋурка ӧԁјӧнҗык вештіс кісӧ ԁа сув- 
тіс Васка мышку сајӧ.

—  Пуктві сіјӧс Коԉка,— поліг тырјі щӧк- 
тіс Ԋурка.—  А ԁруг сіјӧ бостас ԁај лвіјас.

—  Јӧјук!—такӧԁіс сіјӧс Коԉка.— Тајӧ-ӧԁ 
лыјӧм-ԋін. Кыԇі-нӧ сіјӧ пороктӧгвіс лыјас? 
Вај тајӧс менвім Васка,— коріс сіјӧ бара,— 
а ме теныԁ сы пвіԃԃі кујім щак сета, ԁа, 
кор гортӧ воам, нӧшта сета кӧрттувја пома 
ԋӧв.

— Мыј-нӧ сіјӧ щакыԁ!— вочавіԇіс Васка, 
і снараԁ осколоксӧ віччвісӧмӧн сујіс кӧр- 
ԅінаас.— Щ актӧ сојан ԁа і ставыс. Ме ог сет 
теныԁтајӧс, Коԉка. Меԁ сіјӧме орԁвінлоӧ...— 
Сіјӧ чӧв олыштіс, сесса соԁтіс:— А те пон- 
ԁан волывлыны ԁа віԇӧԁнві. Кор те коран,

19-



секі ме тенвіԁ і сета віԇӧԁлвінві. Мвіј-нӧ ме- 
нвім жаԉ-ӧмӧј? Віԇӧԃ, мвіјԁӧм теԁ колӧ.

Најӧ матвістчіснві сікт ԁорӧ. О з  тыԁав- 
нві вӧлі мужікјас-ԋі, чеԉаԃ-ԋі. Оз руксвіны 
порсјас, озбаксвінві мӧсјас, оз увтнві понјас, 
бвіԏԏӧкӧ ставвіс кулӧма.

— Ме-тај шулі, міса, ставвіс мунӧмаӧс 
татвіс!— ԋӧжјӧԋік шуіс Коԉка.— Поԇӧ-ӧмӧј- 
нӧ тані овнві: віԇӧԁ, кущӧм гуранјасыс сна- 
раԁјассыс.

Вӧчісны нӧшта кымынкӧ восков і сув- 
тісны сінјаснысӧ паскӧԁӧмон. Сӧмын ӧні 
аԇԇісны најӧ, мвіј ԋекущӧм сікт і абу. 1 меԉ- 
ԋіча, і вічко, і керкајас вӧчӧма вӧлі вӧсԋі- 
ԃік красітӧм пӧвјасыс, сԏенјас ԋі вевтјас 
абуӧс.

Кыԇ быԏԏӧ коԁкӧ зев ыҗыԁ ножічӧн вунԁа- 
лӧма красітӧм карԏінајассӧ ԁа кԉејітӧма поԁ- 
ставка в б і л ӧ , веж поԉе шӧрӧ.

— Вот теныԁ і сікт! Вот теныԁ і меԉԋі- 
ча!— горӧԁіс Васка.— А мі ԁумајтім, ԁумајтім...

Оералігтырјі котӧрӧн пырісны чеԉаԃ ча- 
ча ԍіктӧ. Гӧгӧр быԁмӧ куԅ турун; вӧлі шы- 
ԋітӧв. Ызгӧны маԉазіјас і лебалӧны сінмӧ 
чеччан рӧма бобувјас.

Чеԉаԃ котраліснві крас-ітӧм керкајас гӧ- 
гсрыс, віԇӧԁаліснві најӧс быԁ боксаԋ. Сені- 
жӧ ԋеылын сујӧма вӧлі муас сурјајас, сетчӧ 
тувјалӧма сӧкыԁ кыз ԁӧскајас, мукӧԁлатіыс 
најӧ жуглысӧмаӧс, разјысӧмаӧс вӧлі снараԁ-
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јасӧн. Тајӧ вӧлінві мішеԋјас, кытчӧ лыјліснві 
арԏіԉԉерістјас. Ылӧг сікт воԇын чукыԉӧн 
квіссісны квік раԁӧн оКопјас пощӧма сімӧм 
сущКасан проволокаӧн.

Регвіԁ чеԉаԃ зурасіснві кущӧмкӧ пӧгре- 
бӧ. Пӧгреб ӧԇӧсвіс вӧлі восса. Полігтвірјі леч- 
чіснві најӧ із поскӧԁ і воіснві жужыԁ із пӧԁ- 
валӧ. Сені сулалӧ вӧлі скамја. Оԏенас вӧлі 
вӧчӧма жаж, а жажјас сущкӧма сіспом.

—  Ӧзтам сіссӧ,— шуіс Коԉка.—  Менам 
ізтӧг ем. Ме сӧрыс бості, меԁым біпур пес- 
твінві.

Сіјӧ квіскіс ізтӧг, но секі најӧ кылісны 
вылвіс вӧв кок шві.

— Котӧртамӧ гортӧ, буржык лоӧ,— ԋӧж- 
јӧԋік шуіс Ԋурка.

— Пвір котӧртам. Сені, ввіліас, коԁкӧ ем. 
Мыјӧн сӧмын мунаснві, пвір-жӧ і котӧртам. 
А то віԁчынві кутасны. „Ті,— шуаснві —мыјла 
татчӧ пвіраліннвіԁ?".

Вӧв кӧк шві ԁугԁіс кывнві. Чеԉаԃ петіс- 
нві пӧгребвіс і аԇԇіснві, квіԇі скачітӧнві, в і л в і с -  

мӧны кык каваԉеріст.
— Вііӧԁлы ввішка ввілас,—інԁіс Васка,—  

со есјӧвіс ввілӧ... Сетчӧ коԁкӧ кајӧма.
Віԇӧԁліснві— і збвіԉвіс: ӧԏі вышка ввілвін 

пукалӧ вӧлі морт, а тасаԋ сіјӧ кажітчіс ічӧ- 
тікӧн, ічӧԏікӧн, быԏԏӧ воробеј.

Кӧсјӧнві-ԋін вӧлі котӧртнві гортаныс, но
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секі Васка кутіс ԉімзавнві сві вӧсна, мыј 
пӧгрӧбас сіјӧ вунӧԁіс осколоксӧ.

Пвіріснві бӧр. Ӧзтісны сіс. Ӧні пемыԁі- 
ԋік југӧр улвін поԇӧ вӧлі аԇԇвінві уԉсалӧм 
квіз цементӧвӧј сԏенајас ԁа јон кӧрт бал- 
кајасыо воԉсалӧм пӧтӧлӧк.

сіруг квіліс вілвін јурӧбтӧм шві і чеԉаԃ 
зԁрӧгвітіснві. Квіԇ быԏԏӧкӧ кӧнкӧ усі му 
ввілӧ віжвіԁ сӧквіԁ кер.

— Коԉка,—  вашԋітӧмӧн јуаліс Ԋурка,—  
мвіј-нӧ тајӧ?

—  Ог тӧԁ,— сіԇ-жӧ гусӧԋік вочавіԇіс 
Коԉка.

Јурӧбтӧм шві квіліс мӧԁыс, но ӧні зӧрк- 
ԋітіс-ԋін ԇік матын. Чеԉаԁјас лаԋтіснві і 
повԅӧмнвісла топӧԁчвіштісны мӧԁа-мӧԁ ԁі- 
нас. Васка паскӧԁіс вомсӧ, сурӧм осколоксӧ 
топвіԁа кутӧмӧн, віԇӧԁліс Коԉка вылӧ. Коԉ- 
ка вӧлі чукрасӧ, а Ԋуркалӧн чужӧмбантіыс 
быгыԉтчіс сінва, і сіјӧ вот-вот бӧрԁԇан 
гӧлӧсӧн шуіс:

—  А меным, Коԉка, кажітчӧ... меным 
мвіјкӧ кажітчӧ, быԏԏӧ талун ԇік абу серӧԁа..*

— I меным сіԇ-жӧ,—  жугыԉа шуіс Васка. 
I ԁруг гораа бӧрԁԇіс, а сы бӧрса і мукӧԁвіс 
щӧщ...

сіыр бӧрԁісны пеԉӧсӧ лаԋтӧԁчӧм пікӧ 
воӧм чеԉаԃ. Зӧркјӧԁлӧм шыыс ввілын ез 
лаԋтлы. Сіјӧ то матысмылас, то вілысмылас. 
Вӧвліны зԁук кежлӧ костјас. Ӧԏі тащӧм
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костӧ Коԉка кајліс ввілӧ, меԁвім пӧсЗлавнві 
ввілвіс ӧԇӧссӧ. Но секі зев матвін сещӧма 
зӧркԋітіс, мыј Коԉка ԉеԏітіс бӧрввів, бауасӧ- 
мӧн квіссіс пеԉӧсӧԇ, кӧні вӧлі ԋӧжјӧԋікӧн 
бӧрԁӧнві Васка ԁа Ԋурка, і пуксіс накӧԁ 
орччӧн. Бӧрԁвіштіс мвіјкӧԁвіра ԁа бара ка- 
јіс ввівлаԋ, сӧквіԁ ԁорӧм ӧԇӧс ԁорӧ. Пӧԁла- 
ліс сіјӧс ԁа леччіс улӧ.

Шумыс пвір лӧԋіс, сӧмвін кокԋіԁіка 
свірмвіштӧм серԏівіс, кыԇ-тај свірмывлӧнві 
керка сԏенјас, кор ԁінтівіс мунас сӧквіԁ 
грузовік ԉібӧ трамвај, поԇӧ вӧлі гӧгӧрвонві, 
мвіј снараԁјасвіԁ разрвівајтчӧнві кӧнкӧ не- 
вілвін.

— Міјанӧԇ оз лвіјнві,— пвір-на бӧрԁіг- 
твірјі, но ассвіс ԁругјассӧ такӧԁӧм могвіс- 
ԋін, шуіс Коԉка.—  Мі-ӧԁ со кущӧм пвіԁвін 
пукалам. I сԏенјасвіс ізјыс і пӧтӧлӧкыс 
кӧртвіс. Те... ен бӧрсі, Ԋурка, і те ен бӧрԁ, 
Васка. Вот регвіԁ ԁугԁаснві лыјсвінві, секі 
мі петам ԁа і котӧртам.

—  Мі-ӧ-ӧԁ... міӧ-ӧԁјӧкотӧртам...— сінва- 
сӧ ԋылаліг-моз, шыасіс Ԋурка.

— Мі квіԇі... мі квіԇі кырссыштам, кыԇі 
кырссвіштам, сразу і гортӧ воам,— соԁтіс 
Васка.— Мі котӧртам гортӧ і ԋекоԁлы ԋем- 
тор огӧ вісталӧј.

Оісквіԁ понԁіс помаснві. Бівіс свівԁіс 
месібӧрја сԏеарін торсӧ. Фіԏіԉвіс усі і кусі. 
Лоі пемыԁвіс-пемвіԁ.

23





— Коԉка,— Коԉкалвіс кісӧ кімаласнас 
корсігтвір бӧрԁԇӧмӧн шуіс Ԋурка,— те пу- 
кав тані, а то ме пола. •

— Ме і ачвім пола,—  вістасіс Коԉка і 
лаԋтіс.

Пӧгребвін лоі зев чӧв. Сӧмын ввілвін 
вӧлі ӧԁва к в і л в і ш т ӧ  глушітӧм шыјас, быԏԏӧ- 
кӧ коԁкӧ тувјалӧ муас сӧквіԁ кӧрттувјас 
зев  віжыԁ-віжвіԁ мӧлӧтӧн.

— Коԉка, Васка!— бара квіліс Ԋуркалӧн 
нор гӧлӧсвіс.

— Ті мвіј чӧв оланныԁ? I сіԇ-ԋін пемыԁ, 
а ті јешщӧ чӧв оланнвіԁ.

— Мі огӧ чӧв олӧј,—  вочавіԇіс Коԉка.— 
Мі Васкакӧԁ ԁумајтам. Те пукав ԁа ԁу- 
мајт-жӧ.

—  Ме нӧԏі ог ԁумајт,— швіасіс Васка,— 
ме прӧста сіԇі пукала.

Сіјӧ понԁіс вӧрӧшітчыны, кімаласаліс 
коԁлыскӧ коксӧ і ԁерԋітіс кокӧԁыс.

— Тајӧ тенаԁ коквіԁ, Ԋурка?.
—  Менам!— коксӧ ԁерԋітӧмӧн горӧԁіс 

Ԋурка.— А мыј?
— А со мыј,— скӧрмӧм гӧлӧсӧн вочаві- 

ԇіс Васка,— а со... те кокнаԁ вескыԁа менам 
кӧрԇінаӧ пырін і кущӧмкӧ щак ламӧԁӧмыԁ.

Мыјӧн Васка шуіс щак јывсвіԁ, пырвіс- 
пыр-жӧ ԁолыԁжык лоі і Коԉкалві, і Ԋур- 
калы, і аслыс Васкалы.
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— Вајӧ сорԋітнві понԁамӧ,—  шуіс Коԉ- 
ка,—  ԉібӧ вајӧ свілвіштамӧ]. Те свів, Ԋурка, 
а мі Васкакӧԁ те бӧрса свівнві кутам. Те, 
Ԋурка, кутан сывнві вӧсԋі гӧлӧсӧн, ме — 
раԁӧвӧ] гӧлӧсӧн, а Васка — квіз гӧлӧсӧн.

— Ме ог куж квіз гӧлӧснаԁ,— ӧткажіт- 
чіс Васка.— Сіԇі Ісајка кужӧ, а ме ог куж.

— Но сыв сіԇкӧ квіԇі свівлвівлан... завоԁіт, 
Ԋурка.

—  сіа ме ог-на тӧԁ кущ ӧмӧс,-  јанԁвісіс 
Ԋурка.— Ме сӧмвін мамӧлыстӧԁа, кущӧхМӧс 
сіјӧ сылӧ.

— Но с б і в  мамвіԁлыс...
Кыліс, квіԇі Ԋурка нырнас кыскыштіс, 

сі]ӧ чышкыштіс кінас чужӧмсӧ, косӧԇ чыш- 
кіс сінва коԉассӧ, сесса ԋулвіштіс парјассӧ 
ԁа завоԃітіс свівны орјасан вӧсԋіԁік гӧлӧсӧн.

М уніс казак војујтны,
Коԉі гӧтыр ԁӧвујтны,
Коԉі сылӧн быԁтасыс, 
і ч ӧ т - і ч ӧ т  нывкаыс.

—  Но, сылӧ] бӧрја кывјассӧ: „Коԉі
свілӧн быԁтасвіс“,— щӧктіс Ԋурка.

I кор Коԉка Васкакӧԁ сылісны, Ԋурка 
нӧшта горажыка ԁа спокојнӧјжыка сылӧмсӧ 
нуӧԁіс воԇӧ:

Сеԍаԋ војас колісны,
Уна војас мунісны.
Ӧԁ казакјас ставыс-ԋін  
Гортаныс локталісны.
Сӧмын ӧԏі морт е з  во,
Ставлӧн сіјӧ вунӧма,
Казакӧј менам ез  лок:
Војна вылын кулӧма.
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Ԋурка бостіс пвір горажвіка і горажвіка* 
а Коԉка ԁа Васка с в і л і с н в і  бӧрсавіс раԁӧвӧ) 
гӧлӧсӧн. I сӧмвін сек, кор вылівін зӧркԋітас 
вӧлі ввівті-ԋін јона, секі гӧлӧсјасвіс кујім- 
наннвіслӧн чуԏ-чуԏ згірӧгԋітлас, но с в і л ӧ м в і с  

век-жӧ орјавлытӧг вӧлі мунӧ воԇӧ.
—  Лӧсвіԁ свіланквів,— ошквіштіс Колка,. 

кор најӧ помаліснві свівнві.— Ме раԁејта 
тащӧм свіланквівјастӧ, кӧні војна јвілвіс ԁа 
геројјас јвілвіс. Лӧсвіԁ свіланкыв,' сӧмвін 
мвіјкӧ шогжвік.

—  Тајӧ мамӧлӧн свіланквілвіс,— вісталіс 
Ԋурка.— Кор міјанлвіс баԏӧс војна ввілвш 
вііснві, вот сіјӧ тащӧм свіланквів пвір вӧлі 
і сылӧ.

— А тенаԁ-ӧмӧј, Ԋурка, баԏыԁ казак 
вӧлі?

— Казак. Сӧмвін сіјӧ ез вӧв прӧстӧј 
казак, а краснӧ] казак. Мукӧԁвіс ставвіс 
вӧлінві белӧ] казак]ас, а сіјӧ вӧлі краснӧ] 
казак. Вот сві вӧсна і кералісны сі]ӧс белӧј 
казакјас. Кор ме вӧлі зев-на ічӧԏік, мі ов- 
лім в і л в і н  — Кубаԋ ввілвін. Сесса, кор ба- 
ԏӧӧс вііснві, мі татчӧ Песіӧр ԃаԃ орԁӧ» 
завоԁӧ локтім.

— Сіјӧс војна вылвін вііснві?
—  Војна в в і л в і н . Мамӧ віставліс: сіјӧ 

вӧлӧма кущӧмкӧ отраԁвін. I вот ӧтчыԁ на- 
чаԉԋіквіс і шуӧма баԏӧлві ԁа нӧшта ӧԏі 
казаклві: „Вот тіјанлы пакет. Гӧԋітлӧ] Усԏ-
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Меԁвеԃінскӧ] стаԋіцаӧ, меԁ міјанлві отсӧг 
ԍетаснві“. Скачітӧнві баԏӧ ԁа нӧшта ӧԏі 
казак. Вӧв]аснвіс-ԋін налӧн муԇіснві, а Усԏ- 
Меԃвеԃінскӧ]ӧԇ век-на зев вілвін. I ԁруг 
аԇԇӧмаӧс најӧс белӧ] казакјас ԁа ускӧԁчӧ- 
маӧс на бӧрвіс вӧтчвінві. Белӧ] казак]асыԁ- 
лӧн вӧв]аснвіс абу муԇӧс, сіјӧ і віԇӧԁ, квіԇі 
суӧԁаснві. Секі баԏӧ мі]ан і шуӧма казак 
јортвіслві: „На теныԁ, Пеԁӧр, пакет, і
скачіт воԇӧ, а ме пос ԁорас коԉчча“, леччӧ- 
ма вӧв в в і в с б і с  п о с  ԁорас, воԁӧма і понԁӧма 
лвіјлыны белӧ] казак]асӧс. сіыр лыјлӧма, 
квітчӧԇ белӧ] казак]асыԁ абу квіщалӧмаӧԍ 
сі]ӧс боксаԋыс, ]у вомӧнвіс келӧмӧн. Сені 
на]ӧ сіјӧс і кералӧмаӧс. А Пеԁӧр — мӧԁ 
казакыс — сек коста вілӧԇ-ԋін гӧԋітіс па- 
кетнас, сіԇі і абу вермӧмаӧс суӧԁнві сі]ӧс. 
Вот кущӧм казак вӧлі менам баԏӧј!— пома- 
ліс вісталӧмсӧ Ԋурка.

Квіліс зев чорвіԁа зӧркԋітӧм. Чеԉаԃ 
быԁӧн горӧбтісны. Буракӧ, тӧлӧн шуркԋі- 
тіс ввілыс ӧԇӧссӧ і взрыв шві]асыс чепӧс]існы 
пӧгребӧԇыс.

—  Коԉка... пӧ-ӧԁ-лав!— мыкталігтвір го- 
рӧԁіс Васка.

—  Пӧԁлав ачыԁ,— вочавіԇіс Коԉка.— 
Ме ӧтчыԁ пӧԁлавлі-ԋін.

—  Пӧԁлав, Коԉка,—  гораа бӧрԁԇӧмӧн, 
мӧԁпӧв щӧктіс Васка.

— Ок, те! — ԋемвіччыԍтӧг сувтӧмӧн го-
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рӧԁіс аслас вістӧн ӧзјӧм Ԋурка.— Ок, ті...—  
Сіјӧ шенвіштіс Васкалвіс кісӧ, кајліс в б і л ы с  

ӧԇӧс ԁорӧԇ, пӧԁлаліс сіјӧс і, вешԋаксӧ веш- 
тӧмӧн, ігналіс.

Шумыс лӧԋіс.
Бара чӧв лаԋтіснві. I таԇі ԁвір пукаліснві, 

кытчӧԇ Коԉка, коԁі чувствуЈтіс ассӧ мвіжа- 
ӧн і ічӧԏік Васка воԇын і Ԋурка воԇвін, 
ез шу:

— А выліаԁ-ӧԁ воԇӧ оз-ԋін лвіјсвінві.
Квзвзвіштісны — в в і л в і н  швіԋітӧв. Віччві-

сіснві нӧшта мінут ԁас кымын —  сещӧм-жӧ 
шыԋітӧв.

— Котӧртамӧ гортӧ! — ԅвіркԋітӧмӧн го- 
рӧԁіс Коԉка.

— Гортӧ,гортӧ! — раԁлвшы понԁіс Вас- 
ка.—  Чеччы, Ԋурка!

—  Ме пола...— бӧрԁԇыны лӧсӧԁчіс Ԋур- 
ка.—  А ԁруг бара...

—  Котӧртам! Котӧртам! —  ӧтпырјӧ горӧ- 
ԁісны Коԉка ԁа Васка.—  Ен пов, мі квіԇі 
мӧԁӧԁчам...

Петісны вылӧ. Пемвіԁ пӧԁвал бӧраԁ 
луныс кажітчӧ вӧлі сіԇі ԇірԁалӧ, бвіԏԏӧ 
шонԁіыс ачвіс.

Віԇӧԁлісны гӧгӧрбок.
Сӧквіԁ пу шщітјасыс, коԁјас сулалӧны 

вӧлі ԋеылын пӧгребсаԋ, жуглысӧмаӧс.
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Гӧгӧр тупԉасӧнві чагјас, сӧԁалӧнві гу- 
ранјас, мувіс гӧгӧрыс абу-на уԃітӧма кос- 
мынвівіс.

—  Котӧртам, Ԋурка! Вај ме боста 
тенсыԁ кӧрԇінатӧ,— збоԃерітіс сіјӧс Коԉка.— 
Мі зев ӧԁјӧ...

Чеччыштіснві окоп вомӧн, вуҗісны сущ- 
касан проволока пвір орјасӧм костӧԁ і 
понԁіснві котӧртнві гӧра горув.

Кызіԋік Васка ԁумвіштны поԇтӧм пеԉк- 
лунӧн квірсоіс меԁвоԇвін, ӧԏі кінас кутӧма 
кӧрԇінасӧ, мӧӧнас —  пӧс петтӧԇвіс топӧԁӧма 
снараԁ осколоксӧ.

Коԉка сіа Ԋурка котӧртіснві орччӧн, і 
шујга кінас Коԉка отсаліс Ԋуркалві квіс- 
квшы віҗыԁ сӧквіԁ кӧрԅінасӧ.

Најӧ леччіснві-ԋін гӧра улӧԇыс і ӧні 
котӧртӧнві вӧлі посԋіԃік кустјас пӧвстті, 
но свінӧԁвіс бара кутіс тіравнві, зӧркаквівны, 
і снараԁвіс, квіткӧ ввіліті лебԇӧмӧн, разор- 
вітчіс в і л в і н  на бӧрввілвін.

Ԋурка ԁруг пуксіс, квіԇ бвіԏԏӧ кокас 
свілы вескалі снараԁ осколоквіс.

—  Котӧртам, Ԋурка!— горӧԁіс Коԉка, 
швібвітіс ассвіс кӧрԇінасӧ ԁа кваԏітіс Ԋур- 
каӧс кіӧԁвіс.— Шыбыт кӧрԅінатӧ! Котӧртам!

Арԏіԉԉеріјскӧј набԉуԁаԏеԉ ввішка плӧ- 
шщаԁка ввівсаԋвіс аԇԇіс пос«гіԃік кустјас 
пӧвсвіс вӧран кујім чут^
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„Буракӧ, кӧзајас", ԁумвіштіс сіјӧ і бі- 
нокԉсӧ сін берԁас матвістіс. Но, буржвіка 
віԇӧԁлӧм бӧрвін сіјӧ акԋітіс і кваԏітіс ԏе- 
ԉефоннӧј трубкасӧ ԁа горӧԁіс батарејалві, 
меԁвім ԁугԁаснві лвіјлынві.

Бінокԉ пырвіс сіјӧ зев бура аԇԇіс, квіԇі 
кустјас сајыс мыччыслӧмӧн ԁа сајавлӧмӧн, 
поле в б і в т і  котӧртісны кык ԁеԏінка ԁа ӧԏі 
нывка.

Ӧԏі ԁеԏінкаыс топыԁа кутӧма кіӧԁыс 
ічӧԏік нывкасӧ. Мӧԁвіс жужвіԁ турунас 
кокјаснас ԇугс-алӧмӧн ԁа мыщаслӧмӧн котӧр- 
тӧвӧлі ԋеуна бӧрынжык, квікнан кінас мыјкӧ 
топӧԁӧма, морӧс берԁас кутӧма. Сесс-а сіјӧ 
ат?іс, квіԇі кустјас сајыс м б і ч ч ы с і с н б і  бата- 
рејас-аԋ мӧԁӧԁӧм кык каваԉеріст і челаԃ 
вестӧ сувтӧмӧн чеччвіштісны вӧвјас ввілыс.

Квік красноармејец конвоірујтӧмӧн че- 
лаԃ воіснві батареја ԁорӧ. Команԁірыс вӧлі 
скӧрмӧма, лыјсыны велӧԁчӧмсӧ лоі ԁугӧԁ- 
л ы н в і - ԁ а ,  но кор сіјӧ аԇԇіс, м ы ј  м ы ж а Ј а с ы с  

тајӧ ԁелӧас повԇӧм, бӧрԁыс кујім челаԁ, 
сіјӧ ԁугԁіс скӧравнві і чукӧстіс најӧс ас ԁ і н а с .

—  Кыԇі најӧ вужӧмаӧс оцеплеԋіјеыс 
пы р?— јуаліс сіјӧ.

Челаԃ чӧволісны. I на пвіԁԁі вісталіс ӧԏі 
конвоірвіс:

—  А најӧ, товарішщ команԁір, пвірӧмаӧс
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асвівсанвіс, оцепԉеԋіје сувтӧԁтӧԇвіԁ-на. А 
кор міјан разјезԁнвім віԁлаліс кустјассӧ, секі 
најӧ, шуӧнві, пӧгрӧбвін пукалӧмаӧс. Ме 
ԁумајта, најӧ ԋоԉӧԁ бԉінԁажӧ ԇебсвілӧмаӧс. 
Бурещ свілаԁорсаԋ најӧ вӧлі котӧртӧнві.

— Ԋоԉӧԁ бԉінԁажын? — ввіԉпӧв јуаліс 
команԁір. Сесса локтіс Ԋурка ԁінӧ, малвіш- 
тіс сіјӧс јурӧԁвіс.— Ԋоԉӧԁ бԉінԁажвін! — 
мӧԁпӧв шуіс сіјӧ аслас отсасыслаԋ бер- 
гӧԁчӧмӧн.

— А мі бурӧщ сіјӧ участокас і лвіј- 
лім. Коԋӧр чеԉаԃјас! — сіјӧ бара малвіштіг 
Ԋуркаӧс јурӧԁвіс ԁа меліа јуаліс:

— Вістав, бур нвів, мвіјла ті сетчӧ му- 
ніннвіԁ?

— А мі сіктсӧ...— ԋӧжјӧԋік вочавіԇіс 
Ԋурка.

—  Мі кӧсјім сіктсӧ віԇӧԁлыны,—  соԁтіс 
Коԉка.

—  Мі ԁумајтім, мвіј сіјӧ настојашщӧј, 
а сені сӧмвін пӧвјас!— соԁтіс Васка, кор 
аԇԇіс, мвіј команԁірыс бур.

Секі команԃірвіс ԁа красноармејецјас 
кутіснві ԋумјавнві. Команԁір віԇӧԁліс Васка 
ввілӧ, сіјӧ мвіјкӧ вӧлі ԇебӧ мвішку сајас.

— А мвіј сіјӧ тенаԁ кіаԁ, ԃеԏінка?
Васка понԁіс чушкакывнві, гӧрԁӧԁіс і

квівшутӧг ԋужӧԁіс команԃірлві снараԁ ос- 
колоксӧ.

3 .  ԋ о л ӧ ԁ  бԉінԁаж. 3 3



— Тајӧс сіјӧ ез бост, тајӧ свілы сурі 
куст улыс,—  Васкаӧс ԁорјвіштіс Коԉка.

—  Тајӧ ме куст улвіс,— мвіжа морт моз 
вочавіԇіс Васка.

—  сіа мвіјла тенвіԁ сіјӧ колӧ?
Сек команԁір бара кутіс ԋумјавны, а на 

гӧгӧр сулалвіс красноармејецјасвіс зев гораа 
серӧктісны. I Васка ԋеквіԇі ез вермві гӧгӧр- 
вонві, мыј ввілын најӧ сералӧны, сіјӧ зу- 
мвіштчіс ԁа вочавіԇіс:

— сіа-ӧԁ тащӧм снараԁ осколокыс 
ԋекоԁлӧн абу, а менам ӧні ем.

—  Но, котӧртӧј,— шуіс налві команԃір. — 
Ек, ті, ічӧтјас!

Сесса бергӧԁчіс, віԇӧԁліс аслас запіснӧј 
кԋіжкаӧ і горӧԁіс ԇік-ԋін мӧԁ гӧлӧсӧн — 
гораа ԁа стрӧга:

— Лыјлвінві којмӧԁ ӧруԃіјелві! Пріцел 
6 — 6, трубка 6 — 2!

Трах-бабах! — зӧркԋітіс чеԉаԃјас бӧрвві- 
лвін, кор ԏівкјалігтвір зев ԋімкоԃ пырыс, 
мвіј кокԋіа м б і н і с н б і , шуркјісны најӧ гор- 
таныс. Трах-бабах... Но тајӧ ез-ԋін вӧв 
страшнӧ.

Выхоԁнӧј лунӧ локтіс баԏвіскӧԁ Ісајка. 
Сіјӧ сӧрсыс вајіс ружје, коԁі лыјлӧ вӧлі 
пробкаӧн, і понԁіс ошјысны ружјенас Васка 
во^ын. I ԁівӧ: тајӧ разын Васкалы ԋӧԏі ез 
вӧв завіԁ, мыј Ісајкалӧнем ружје,а сылӧнабу.
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Кор Коԉка ԁа Ԋурка віԁлаліснві ԁа ош- 
кіснві Ісајкалыс ружјесӧ, секкості Васка 
ветліс гортас, квіскіс јашщік, кӧні вӧлі 
свілӧн жугалӧм пуртвіс, мачјасвіс,— ӧԏіыс 
роԅа, віжыԁ, мӧԁвіс роԅтӧм, ічӧԏік, мӧлӧт, 
гајкаЈас, кујім кӧрттув ԁа нӧшта кущӧм- 
сурӧ кӧлујјас. Сіјӧ кыскіс јашщіксвіс мічаӧ 
гаровтӧм снараԁ осколоксӧ ԁа нуіс сіјӧс 
Ісајкалві.

—  А менам со мві] ем, Іса]ка,— шуіс 
Ваԍка і мвіччіс осколоксӧ.

Но Ісајка, ԉібӧ ]ӧј вӧлі, ԉібӧ ез кӧс]ы 
петкӧԁлвінві асԍвіс чујмӧмсӧ, сӧмвін сіјӧ 
веԍкоԁа віԇӧԁліс снараԁ осколок вылӧ ԁа 
шуіс Ваԍкалві:

—  Но, тајӧ-нӧ мвіј! Мі]ан чуланвін тащӧм 
важ кӧрт торјвіԁ мві]ԁӧм колӧ.

Васка весіг ез лӧгас. Сі]ӧ віԇӧԁліс Ԋурка 
вылӧ, Коԉка ввілӧ; на]ӧ најана ԋум]алісны 
мӧԁа-мӧԁнвіскӧԁ, сесса ԋоԉнанвіс котӧртіс- 
нві посолок сајӧ, кӧні завоԁітчӧ вӧлі војен- 
нӧ] поԉевіс.

Арԏіԉԉерістјас сіјӧ лунас ез волвіны. 
Чеԉаԁ петкӧсЈліснвгІса]калві, квітчӧ сувтӧԁӧ- 
нві пушкајас, вісталіснві свілві, мвіјла поԉе 
шӧрвін сулалӧнві пу башԋајасвіс. Вісталіснві 
свілві, кущӧм ԏешкоԃ сікт сені гӧра ввілас, 
коԁ ԁінвін емӧс окоп]ас ԁа кӧрг пӧтӧлӧка 
каменнӧј пӧгреб, коԁі шусӧ „бԉінԁажӧн". 
Најӧ вісталісны сылві, квіԇі вескаліснві
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бԉінԁажас ԁа квіԇі пукаліснві сені, квітчӧԇ 
ез помас, лвіјсӧмвіс.

Ісајка квівзіс зев збвіԉвіс, но кор најӧ 
помаліснві вісталӧмнвісӧ, сіјӧ вескоԃ пырыс 
шуіс:

—  Жаԉ, мвіј ме тіјанкӧԁ ег вӧв. Ме 
ескӧ щӧщ пвірі ԁа пукалі. Мунамӧј чіжӧн 
ворснві!

I бара ԋуммуніны Васка, Коԉка ԁа Ԋурка.
Јӧј, јӧј Ісајка! Сіјӧ ԁумајтӧ, мвіј бԉінԁа- 

жвш пукавнві сещӧм-жӧ кокԋі, квіԇі і чіжӧн 
ворснві.

Сіјӧ ԋӧтчвіԁ-на ез квівлві пушкајаслвіс 
залпсӧ. Сіјӧ ез аԇԇвівлы щвінсӧ ԋі бісӧ 
взрвівајтчвіс снараԁлвіс. С в іл в і  езуԁајччвівлві 
пӧԁлавны бԉінԁажлвіс сӧквіԁ ӧԇӧссӧ, квіԇі 
Коԉкалві ԁа Ԋуркалві, ез ковмвівлві котӧрт- 
нві сӧквіԁ снараԁ осколок ківін кутӧмӧн 
воронкајасӧн коԁјӧм поԉе ввівті, квіԇі 
Васкалві.

Васка, Коԉка, Ԋурка мӧԁа-мӧԁ ввіланвіс 
віԇӧԁліснві ԁа ԁолвіԁа серӧктісны бур сӧ- 
лӧма квіз Ісајка ввілӧ, кыԇі версԏӧ војтырјас 
серавлӧны кага в в і л в і н .

А кор Ісајка лептіс на ввілӧ тащӧм гӧ- 
гӧрвотӧм ԁа сералӧмнвісла чујмӧм ԁа ӧбі- 
ԃітчӧм сінјассӧ, секі чеԉаԁ кваԏітіснві сіјӧс 
квікнан кіӧԁвіс і к в і с к і с н в і  чіжӧн ворснвк






