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(Леонидъ Николаевичъ Андреевъ — Оригинальный человѣкъ) 

  
Nastoł můmynt milczyńo i pojstrzůd klangůw szkrobańo nożami ùo talyrze,         

ńywyraźnych godkůw za ùoddalůnymi stołami, szuszczyńo ancugůw i zgrzipjyńo         
zola pod gibkimi krokami bedynerůw, czyjśi ćichy i łagodny głos pedźoł: 

— A jo przaja murzinkům! 
Anton Iwanowicz szluknył śe gorzołkům, kero łykoł. Bedyner, co zebjyroł          

noczyńy, spode łba ćepnył ùobojyntno-ćekawske wejzdrzyńy. Wszyjscy źdźiwjyńi        
ùobrůćyli śe w strůna zdrzůdła tego głosu. Tedy pjyrszy roz zoboczyli drobno            
gymbiczka z ryżym fůnsym, kerego kůńce namokły gorzołům i kapuśńokym          
i śćymńały, małe bezfarbne ùoczka i akuratńy zaczesano gůwka Sjemjona         
Wasiljewicza Kotjelńikowa. Pjyńć lot robjyli społym z Kotjelńikowym, kożdy dźyń          
witali śe i żegnali, ùo czymśi godali, a w kożdy dwadźesty dźyń mjeśůnca, jak            
dostowali geltag, cuzamyn ùobjadowali w restaùracyji, tak jak dźiśok. Nale pjyrszy           
roz richtig go zoboczyli. Zoboczyli i byli w szoku. Ùokozało śe, że Kotjelńikow je              
nawet ńygupi, jeli ńy patrzeć na fůnsy i pjegi, co wyglůndały choby maras ùod koła               
bez szusblechůw. Zoboczyli, że dobrze śe ùoblyko, a wysoki kraglik mo ganc czysty,             
choća i papjůrzany. 

Kerowńik, Anton Iwanowicz, kucnył i jeszcze czerwjůny skirz szpany pozorńy          
i z ćekawośćům ùobejzdrzoł wyblyszczůnymi ùoczami stropjůnego Sjemjona       
Wasiljewicza. Z ćynżkim dychańym spytoł: 

— Tůż Wy, Sjemjon... jak Wům je?.. 
— Sjemjon Wasiljewicz — przipůmńoł Kotjelńikow i wymůwjył ńy krůtko forma          

“Wasiljicz”, ino połno: “Wasiljewicz”, i wszyjskim śe to spodobało, jako wyrażyńy ery            
i zocy do samego śebje. 

— Wy, Sjemjon Wasiljewicz... przajeće murzinkům? 
— Ja, festelńy przaja murzinkům. 
I głos u ńigo bůł ćichy, trocha choby posmorszczany jak mały zeschńynty            

kuloch, nale przijymny. Anton Iwanowicz zaćisnył dolno warga, tak że szade fůnsy            
ùoparły śe ùo sům kůńec czerwjůnego, z dołeczkami, nosa. Przelećoł          
zaùokrůnglůnymi ślypjami po wszyjskich byjamtrach, wytrzimoł potrzebno paùza        
i yntlich wydoł z śebje gynsty, zofćity śmjych: 

— Cha-cha-cha! Ùůn przaje murzinkům! Cha-cha-cha! 
I wszyjscy do kupy śe lachali, a ruby i merski Połzikow, co wůbec ńy poradźůł               

śe śmjoć, zarżoł choby ńymocny: “gi-gi-gi!”. Sjemjon Wasiljewicz tyż chechotoł          
ćichym i drobnym jak suchy groch śmjyszkym, czerwjyńoł ùod szpasu, nale w tyn             
sům czos i boł śe trocha, coby ńy wyszło z tego jakich problymůw. 

— I Wy to godoće na serjo? — zapytoł Anton Iwanowicz, jak już śe wyśmjoł. 
— Ganc serjo. W ùůnych, w tych czornych babach, je cośik ùogńistego abo,            

jak by Wům to pedźeć, egzotycznego. 



— Egzotycznego? 
I zaś wszyjscy zaczli śe lachać, przi tym śmjychu ale pokopjyli, że Sjemjon             

Wasiljewicz je aji bildowanym i můndrym czowjekym, dyć zno take rzodke słowo:            
“egzotyczny”. Potym zaczli mu eklarować, co murzinkům przoć ńy idźe; ùůne sům            
czorne, masne, majům ůnmygliś tuste brůmble i wůńo ùod ńich czymśi dźiwnym. 

— A jo przaja! — skrůmńy upjyroł śe Sjemjon Wasiljewicz. 
— Żodyn Wům ńy brůńi — pedźoł Anton Iwanowicz. — A jo radszyj ciga             

ùobmjyłuja, jak tako nyjgerka! 
Nale wszyjscy mjeli ućecha, że pojstrzůd ńich, jako ich kamrat, śedźi taki            

ùoryginalny czowjek, kery je istńy rod czornym babům, i skirz tyj przileżytośći            
ùobsztalowali jeszcze sześ piw, a na sůmśedńe stoły, kaj ńy bůło takich            
ùoryginalnych ludźi, zaczli kukać z lekům pogardům. Godali głośńij i ùodważńij,           
a Sjemjon Wasiljewicz przestoł sům zapolać sztrachecla dlo swojij cigarety, ino          
czekoł bedynera podać ùogyń. Kej wypjyli bjyr i wźynli jeszcze, ruby Połzikow            
surowo wejzdrzoł na Sjemjona Wasiljewicza i przećepnył mu: 

— A czymu my, pańe Kotjelńikow, sztyjc godůmy śe za dwoje? Zdo śe, że             
dyć w tyn sům departamynt nos przignoł los. Muszymy wypić bruderszaft, jeźli            
sům’eśće porzůndny czowjek! 

— Toć, z przijymnośćům — zgodźůł śe Sjemjon Wasiljewicz. Ùůn trocha          
blyszczoł skirz szczyńśćo, że yntlich go zoboczyli i docyńyli, a trocha mjoł pojakymuś             
strach, że go spjerům, beztůż na kożdy wypadek trzimoł rynka przi bruśće, coby             
ùochrůńić, jeli bydźe tako potrzeba, gymba i fryzura. Po Połzikowje wypjůł           
bruderszaft ze Troickim, Nowosjełowym i cołkům resztům, a całowoł śe tak śilńy,            
że ùopuchły mu usta. Anton Iwanowicz pić bruderszafta ńy propůnowoł, nale mjyłym           
głosym wyrzek: 

— Jak bydźeće w naszych strůnach, przichodźće. Wy po prowdźe przajeće          
murzinkům, nale jo dyć tyż mům cery. Im bydźe ćekawje na Wos wejzdrzeć. I Wy tak                
poważńy?.. 

Sjemjon Wasiljewicz ukłůńył śe i, choća trocha chwjygotoł śe skirz piwa,           
wszyjscy zmjarkowali, że mo dobre mańery. Po wyjśću Antona Iwanowicza dalij pjyli,            
a potym cołkům kůmpańijům szli po Newskim Prospekće, larmowali i żodnymu           
ńy ustympowali drůgi, a radszyj sami zmuszali inkszych śe ùodsuwać. Sjemjon          
Wasiljewicz szoł pojstrzodku, par am z Troickym i merskim Połzikowym a eklarowoł: 

— Ńy, Kostja, chopje, ty ńic ńy rozumjysz. We murzinkach je cośik           
ùosobliwego. Jak by to pedźeć — egzotycznego. 

— I rozumjeć ańi ńy chca — ùodpedźoł Połzikow — Czorno i czorno, i ńic              
wjyncyj. 

— Ńy, Kostja, chopje, do tego trza mjeć smak. Murzinki, ùůne, chopje... —            
Do tego dńa Sjemjon Wasiljewicz żodyn roz ńy myśloł ùo murzinkach i beztůż            
ńy můg dokładńij wyeklarować, co je w ńich takigo fajnego, a powtůrzył ino — Ùůne,              
chopje, sům ùogńiste. 



— Nů co ty śe wadźisz, Kostja! — nerwowo pedźoł Troickij, a przi tym fajtoł śe               
i szuroł za sobům wjelgim kaloszym. — Dźiwne z tobům godańy, ńic ći ńy sztimuje.               
Ùůn przaje, tůż wjy, pojakymu przaje. Sjemjon, chopje, przej i ńy suchej gupjelokůw!             
Ty’ś je ale wjelgi, půdźće zarozki breweryjo urzůndzymy. Oj, jerůna! 

— Czorno i czorno, i ino tyla. — uwźyńće powtorzoł Połzikow. 
— Ńy, Kostja, ty tego ńy pochytosz... — eklarowoł potulńy Sjemjon          

Wasiljewicz i tak szli, gibali śe, larmowali, wadźyli śe, szturchali, i byli przi tym cali               
fůrt. 

Za tydźyń cołki departamynt wjedźoł, że byjamter Kotjelńikow festelńy przaje          
murzinkům, a po mjeśůncu wjedźeli tyż wachtyrze sůmśedńich důmůw, petynty          
i posterůnkowy, co stoł na winklu. Na Sjemjona Wasiljewicza prziłaźyły dźiwać śe           
kobjyty z inkszych departamyntůw, kere robjyły na szrajbmaszynach, a tyn śedźoł           
ćichy i skrůmny i, zdo śe, durch ńy wjedźoł, eli bydům go chwolić, eli bić. Roz bůł                 
nawet na wjeczorze u Antona Iwanowicza, pjůł tyj z wiśńowům marmeladům           
na nowym damaszkowym serweće i eklarowoł, że w murzinkach je cośik          
egzotycznego. Kobjyty bůły kyns zgorszůne, a cera gospodorza, Nastjeńka,         
co czytała růmany, mrůżyła krůtkowzroczne ùoczy, poprowjała wele i pytała: 

— Ale czymu?! 
I wszyjskim bůło fest mjyło, a kej ćekawy gość wyszoł, godali ùů ńim z wjelgim               

polutowańym, a Nastjeńka nazwała go ùofjarům chybnyj namjyntnośći. Sjemjonowi         
Wasiljewiczowi tyż spodobała śe Nastjeńka, nale ùůn dyć przoł ino murzinkům           
a beztůż ńy doł tego po śebje poznać i bůł po prowdźe uprzyjmy, nale chłodny              
i ńydostympny. Cołko drůga myśloł ùo murzinkach: jake ùůne sům czorne, tuste           
a ùoszkliwe, i jak ino se půmyśloł, że dowo kuśika jednyj ś ńich, chytało go cośik               
choby żyżyń, chćało mu śe płakać i pisać brify do mamulki na wjeś, coby              
przijyżdżała. Nale bez noc udało mu śe zwalczyć ta ataka małodusznośći i kej             
rankym prziszoł do kancelaryje, to po cołkij jigo figurze, po czerwjůnym bindrze,            
po tajymńiczym wyraźe gymby ùod razu bůło widać, że tyn czowjek fest przaje            
murzinkům. 

Ńydugo potym Anton Iwanowicz dodoł swůj wkłod w los ùod Sjemjona           
Wasiljewicza i ùobznajůmjył go z jednym tyjatralnym reporterym, a reporter na faty            
przikludźůł go na kabaret i przedstowjył dyrechtorowi, monsieurowi Jacquesowi         
Duclaux. 

— Tyn půn... — pedźoł reporter, posuwajůnc ku przodkowi skrůmńy          
ukłůńajůncego śe Sjemjona Wasiljewicza — Tůż tyn půn festelńy przaje murzinkům.           
Żodnym inkszym babům, ino murzinkům! Kuryjożny ùoryginoł. Wy mu, Jacques          
Iwanowicz, ùokożće podpora, bo jeli ńy podporować takich, to kogo podporować,           
pra? To je, Jacqes Iwanowicz, sprawa społeczno! 

Reporter protekcyjńy poklepoł Sjemjona Wasiljewicza po wůnskij, gładko        
ùobćůngńyntyj plecy, a dyrechtůr, Francuz ze śmjyłym fůnsym, skerowoł wzrok          



ku ńebu, choby cośik tam průbowoł znojś, zrobjył zdecydowany gest, strzelůł          
czornymi ùoczami w byjamtra, kery dalij śe kłůńoł, i pedźoł mu: 

— Murzinkům? Pjykńy! Jo terozki mům trzi gryfne murzinki. 
Sjemjon Wasiljewicz trocha pobledńůł, nale monsieur Jacques Duclaux mjoł         

rod swůj tyjater i beztůż ńic ńy spozorowoł. A reporter poprośůł: 
— Wy, Jacques Iwanowicz, dejće mu bilet na faty. Ùod razu na cołki sezůn! 
Ùod tego wjeczora Sjemjon Wasiljewicz zaczůn zolyćić do murzinki, miss          

Corright, co mjała ślypja jak bjołe głymboke talyrze, z pańynkům ńy wjynkszům jak             
suszůno śliwka. I kej ùůna poleku kerowała na ńigo cołko ta artyleryjo i mu blikała,               
ùůn ùod razu słob, gibko śe jij kłůńoł, we śwjetle ùod byrny blyszczoł swojům              
napůmadowanům gůwkům i z cliwośćům spůminoł swoja bjydno staro mamulka,          
co mjyszkała na wśi. Po rusku miss Corright ńy rozumjała ańi jednego słowa, nale             
na szczyńśće znodło śe moc dobrawolnych przekłodoczůw, kerym na sercu leżało          
szczyńśće modyj pory i akuratńe przekazowali Sjemjonowi Wasiljewiczowi połne         
zachwycyńo słowa czornyj frele. 

— Ùůna pado: jeszcze ńikaj ńy widźała tak uprzyjmego i szwarnego          
dżyntelmyna. Pra? 

Miss Corright wartko kiwała czornům gowům, wyszkyrzała szyroke choby         
knefle ùod klawjyra zymby i na wszyjske strůny ćepała swojimi talyrzami. A Sjemjon             
Wasiljewicz tak samo ńyśwjadůmje kiwoł gowům i bulkoł: 

— Pedzće jij, prosza, że w murzinkach je cośik egzotycznego. 
I wszyjscy byli festelńy radźi. Kej Sjemjon Wasiljewicz pjyrszy roz całowoł           

rynka ùod murzinki, ùoglůndać zebrali śe bezma wszyjske artysty i kupa widzůw,            
a jedyn stary handlyrz, Bogdan Korńewicz Sjeliwjerstow, aże śe popłakoł skirz          
poczućo patrjotycznego uńeśyńo. Potym pjyli szampana i nostympne dwa dńi          
Sjemjon Wasiljewicz ćerpjoł skuli śylnych hercklekotůw, ńy chodźůł do roboty i pora            
razy zaczynoł brif: “Drogo mamulko!”, nale skirz słabośći ńy můg go dokůńczyć. Kej             
prziszoł do kancelaryje, zaprośyli go do gabinetu Jigo Ekscelyncyje. Sjemjon          
Wasiljewicz prziczesoł grzebjyńym włosy, kere rozczochrały śe w czas ńymocy,          
poprowjył ćymne kůńcůwki fůnsůw, coby godać wyraźńij, i umjyrajůnc ze strachu,           
wloz. 

— Suchejće. Prowda to, jak mi pedźeli, że... — Jigo Ekscelyncyjo           
śe zajůnknyli — Prowda to, że Wy przajeće murzinkům? 

— Gynaù, Wasza Ekscelyncyjo. 
Gyneroł skupjyli śe na ćmje, na gładkim postrzodku keryj uporńy dźwigały śe            

i dyrgały dwa ćynke włoski, i głosym trocha źdźiwowanym, nale uprzyjmym, zapytali: 
— Ech... nale pojakymu Wy im przajeće? 
— Ńy moga tego wjedźeć, Wasza Ekscelyncyjo — ùodpedźoł Sjemjon         

Wasiljewicz, bo cołke mynstwo go ùopuśćyło. 
— Jak to ńy możeće wjedźeć? To fto mo wjedźeć? Nů, ńy stydźće śe. Jo               

cyńa u swojich podwłodnych przejowjańy włosnyj ińicjatywy, i wůbec je żech rod            



ińicjatywům, toć, jeźli ùůne ńy przekroczajům, tak by pedźeć, wjadůmych grańic           
prawa. Pedzće mi szczyrze, tak choby’śće to eklarowali swojimu fatrowi, czymu           
przajeće murzinkům? 

— W ńich, wjedzům Wasza Ekscelyncyjo, je cośik egzotycznego. 
W tyn sům wjeczůr wczos szpila w szkata za gyneralskim tiszym           

we Angelskim Klubje Jigo Ekscylyncyjo rozdowali ùopuchłymy rynkami karty        
i z udowanům ùobojyntnośćům ćepli: 

— A u mje we kancelaryji je chop, co ùokropiczńy przaje murzinkům. I to              
ùobyczny byjamter, forsztelujeće śe to? 

Te trzi inksze gynerały poczuli zowiść: we departamyntach ùod ńich bůło moc            
urzyndnych, nale to wszyjsko bůły nojbardźij ańfachowe, ńyùoryginalne, bezbarwne         
ludźe, ùo kerych ńic ńy szło pedźeć. Paskudny Anatolij Pjetrowicz dugo myśloł,            
rajcowoł ino śedymnośće, a przi nostympnym rozdańu pedźoł: 

— A zoboczyli by’śće mojigo fantowńika: połowa brody czorno, a połowa —            
ryżo! 

Wszyjscy ale rozumjeli, że zwyćynżyli Jigo Ekscelyncyjo: dyć to ńyma wina           
fantowńika, że połowa brody mo ryżo, a połowa czorno, i ùůn sům na zicher ńyma               
tymu rod. A nasz byjamter sům, z włosnyj wole przaje murzinkům — i ta słabość, bez                
wůntpliwośći, godo ùo ùůnego ùoryginalnych smakach. Jigo Ekscelyncyjo tak choby          
ńiczego ńy spozorowali i jeszcze dodali: 

— Twjerdźi, że w murzinkach je cośik egzotycznego. 
Istńyńy we drugim departamyńće takigo zadźiwjajůncego ùoryginała dało mu         

srogo popularność we kryngach stołecznych byjamtrůw i zrodźyło, jak to zawdy           
bywo, moc darymnych i godnych polutowańo naśladowcůw. Jedyn szady         
przepisowocz ze szůstego departamyntu, co mjoł kupa dźecek i już dwajśća ùoźym            
lot robjył, ńikomu ńy wadzůnc, we swojim gabineće, ùoroz ofyn ùogłośůł, że poradźi             
szczekać choby pjes. Kej go wyśmjoli i cołkim departamyntym zaczli szczekać,           
chrůmkać i hinkać, ùůn fest zmarkotńoł i wpod w dwutydńowy alkoholowy cug.            
Przepůmńoł aji ùostawić informacyjo ùo rewjyrze, jak to robjůł bez ùostatńe 28 lot.             
Inkszy byjamter, modźutki, udowoł, że śe ùobmjyłowoł w babje ùod chińskigo posła,            
i na jakiś czas przićůng ku śebje ùogůlny pozůr i polutowańy, nale ùobeznane            
ekszperty drabko ùodrůżńyli żałosny i ńyakuratny erzac ùod istnyj ùoryginalnośći –           
i borok w poczuću gańby bůł wćepńynty nazod do ùodmyntůw anůńimowośći. Bůły           
i inksze průby w tym stylu, i wůbec w tym roku dało śe dojzdrzeć ùosobliwo              
aktywność pojstrzůd byjamtrůw, jakośi downo przićiszůno teschnota       
za ùoryginalnośćům z wjelgům śyłům ùogarnyła urzyndo modźyż i w ńykerych          
przipadkach mjała nawet tragiczne skutki: jedyn kancelarysta, syn porzůndnych         
ùojcůw, ńy poradźůł wymyślić ńic ùoryginalnego, beztůż wźůn i nazdoł          
amtforsztejerowi, za co wyćepli go z roboty. 

U samego Sjemjona Wasiljewicza tyż znodli śe wrogi, co ofyn eklarowali, iże            
tyn śe na murzinkach ńy zno. I choby w ùodpedźi na ta půmowa, w jednym               



z cajtůngůw pokozoł śe wywjad, w kerym Sjemjon Wasiljewicz, z pozwolyńo          
kerowńictwa, ofyn ùoznůmjo, iże przaje nyjgerkům za to, że w ùůnyсh je cośi             
egzotycznego. Gwjozda Sjemjona Wasiljewicza zablyszczała nowům, ńygosnůncům       
jasnośćům. 

Terozki na wjeczorach u Antona Iwanowicza ùůn bůł nojchyntńij widźanym          
gośćym, a Nastjeńka ńyroz gorzko płakała, tak jij bůło luto za ùůnego stracůno             
modość. A ùůn śedźoł postrzodku stoła, czuł na śebje skerowane ze wszyjskich            
strůn wejzdrzyńa, robjůł trocha mankulijno, a jednocześńy egzotyczno gymba,         
i wszyjskim: samymu Antonowi Iwanowiczowi, gośćům, a nawet guchyj ůmje, co          
můła we kuchńi talyrze, wszyjskim bůło przijymńy, że u ńich důma śedźi taki             
ùoryginalny czowjek. A Sjemjon Wasiljewicz wrocoł do dům i ślimtoł w zegůwek, bo             
tak śylńy mjyłowoł Nastjeńka i z cołkigo serca ńynowidźůł przeklynto miss Corright. 

Przed Wjelkanocům pojawjyły śe klachy, że Sjemjon Wasiljewicz hajto śe          
z murzinkům miss Corright, kero skuli tyj przileżytośći przijmuje prawosławje i ćepje           
robota u monsieura Jacquesa Duclaux, i że do ùołtorza pokludzům ich sům Jigo             
Ekscelyncyjo. Spůłpracowńiki, petynty i wachtyrze gratulyrowali Sjemjonowi       
Wasiljewiczowi, a ùůn kłůńoł śe, choćoż ńy tak ńisko, jak dowńij, nale jeszcze bardźij              
galantńy, a jigo ulizano gůwka blyszczała w průmjyńach wjosynnej klary.          
Na ùostatńim przed weselym wjeczorze u Antona Iwanowicza Sjemjon Wasiljewicz         
bůł nojważńyjszym bohaterym i ino Nastjeńka co půł godźiny lotała płakać do swojij             
izby i tak śe potym pudrowała, że pudra z jeji gymby sypała śe choby můnka z żaryn                 
we młyńe i ùoba sůmśody w czornych ancugach pobjyleli ùodpowjedńo do tyj            
wjelośći. Przi wjeczerzi wszyjscy winszowali żyńichowi i pjyli za ùůnego zdrowje,           
a ùośmjylůny Anton Iwanowicz zapytoł: 

— Jedne, chopje, mje ćekawi: jakij farby bydům twoje dźecka? 
— Paśate — ùotryntńy pedźoł Połzikow. 
— Jak to paśate? — źdźiwjyli śe gośće. 
— A tak to: posek bjoły, posek czorny, posek bjoły, posek czorny — tak samo               

mersko ćepnył Połzikow, kerymu z cołkigo serca bůło żol starego kamrata. 
— Ńy może być! — zlynknůł śe smlady Sjemjon Wasiljewicz, a Nastjeńka            

ńy strzimała, zapłakała i citła ùod stoła, czym wywołała wszechùobecny popłoch. 
Dwa lata Sjemjon Wasiljewicz bůł nojszczyńśliwszym czowjekym na źymi         

i wszyjscy śe radowali, kej dźiwali śe na ńigo i spůminali jigo ńyùobyczny los.             
Roz bůł z babům w byzuchu u samego Jigo Ekscelyncyje, a skuli narodzyńo dźecka,             
dostoł dojś wysoki pozaplanowy kindergeld, a ńydugo potym sztajgli go poza rajům            
na půmagera ùod kancelisty sztwortego wydźału. I dźecko urodźyło śe ńy paśate,            
a ino trocha szade, abo dokładńij — ùoliwkowe. I wszyńdźe Sjemjon Wasiljewicz           
ùosprawjoł, jak to przaje swojij babje a dźecku, nale ńy śpjechoł śe wrocać do dům,               
a jak już wrůćył, ńy śpjechoł śe naćiskać na zwůnek. A kej na progu witały go                
szyroke choby knefle ùod klawjyra zymby i wjercůnce śe bjołe talyrze, a jigo gładko              
prziczesano gowa tulyła śe do czegośi czornego, tustego i wońajůncego piżmym,           



ùůn cołki zamjyroł w poczuću teschnoty i myśloł ùo tych szczyńśliwych ludźach,            
co majům bjołe baby i bjołych bajtli. 

— Moja mjyło! — godoł pokorńy i, za przikozym szczyńśliwyj matulki, szoł            
doglůndać za ńymowlym. 

Ùůn ńynowidźył tego szadego choby asfalt ńymowlyńćo z wjelgimi brůmblami,          
nale pokorńy go flyjgowoł, a w głymbi duszyczki marzůł ùo tym, coby bez cufal              
upuśćić go na zol. 

Po dugich kolybańach i tajymnych westchńyńach ùůn yntlich napisoł         
do matulki na wjeś ùo swojij żyńaczce i ku swojimu źdźiwjyńu dostoł doś radosno             
ùodpedź. Matulka tyż bůła rada, że ùod ńij syn je takim ùoryginalnym czowjekym i że               
sům Jigo Ekscelyncyjo kludźyli go do ùołtorza. Apropo czorńi ćała i rzadnyj wůńi             
napisała mu tak: może mjeć ùowczo morda i meczeć, coby jyn serce bůło             
czowjecze. 

A po dwůch latach Sjemjon Wasiljewicz umrził ùod baùchtyfusu. Przed          
skůnańym posłoł po farorza. Tyn z ćekawośćům ùobejzdrzoł było miss Corright,           
poczesoł szyroko broda i wjeloznaczńy pedźoł: 

— Nů ja. 
Nale widać bůło, że mo w zocy Sjemjona Wasiljewicza za ùoryginalność,           

choća i uwożo ja za grzych. Kej ùojćec nakłůńył śe nod umjyrajůncym, tyn sebroł              
swoje ùostatńe śyły i ùotworzůł gymba, coby ryknůńć: 

— Ńynowidza tego czornego djoska! 
Nale spůmńeli mu śe Jigo Ekscelyncyjo, pozaplanowy kindergeld, spůmńoł śe          

dobry Anton Iwanowicz i Nastjeńka. Kuknył na czorno zapłakano gymba i ćicho            
wyrzek: 

— Jo, ùojcze, fest przaja murzinkům. Je w ńich cośik egzotycznego. 
Ùostatńim wyśyłkym przidoł swojij kostńyjůncyj gymbje ùobroz szczyńśliwego        

uśmjychu i ś ńym na ustach zemrził. A źymja przijyna go z ùobojyntnośćům, bůło jij               
ganc egal, eli ùůn richtig przoł murzinkům, eli ńy. Ùozpuśćyła jigo ćało, smjyszała             
ùůnego kośći ś ńyznanymi kośćůma inkszych umartych ludźi i zńiszczyła bar jaki            
ślad po bjołym papjůrzanym kraglu. 

A drugi departamynt dugo chrůńył pamjyńć ùo Sjemjońe Wasiljewiczu i kedy           
petyntům, co czekali w raji, zaczynało śe mjerznůńć, wachtyrz kludźůł ich do swojigo             
kamerlika pokurzić i ùosprowjoł im ùo zadźiwjajůncym byjamtrze, kery ùokropiczńy          
przoł murzinkům. I wszyjskim — i ùosprowjoczowi, i suchoczům, robjyło śe fest            
przijymńy. 
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