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Saimme vasfikään Absolutilta kirjeen, jossa puhutaan 
kokouksesta, emmekä käsittäneet mitään. Kenen aloitteesta 
kokous järjestetään? Ketä nimenomaan siihen tulee, tule
vatko Nikititsh, Lan ja Valentin? Meidän on tiedettävä 
kaikki mahdollisimman tarkasti. Saattaahan käydä niinkin, 
että Lan, Nikititsh ja Mitrofan luovuttavat äänensä Nilille 
tai Valentinille, silloin näillä on enemmistö ja he voivat 
suorittaa coup d’etat’n *; ulkomailla se käy helpommin, 
onhan vierellä Neuvosto, joka vahvistaa heidän päätök
sensä. Pehmeiden jäsenten 267 kokous täällä voi osoit
tautua tällä hetkellä ylipäänsä varsin vaaralliseksi. Nilin 
käyttäytymisestä päätellen häneltä voi odottaa mitä 
tahansa. Esimerkiksi Plehanovin kirjeen johdosta hän on 
sanonut: „Siihen on vastattava, että Leninin politiikkaa 
emme hyväksy, mutta emme halua kavaltaa häntä”. Luoja 
tietää, mitä hän tarkoittaa „Leninin politiikalla”. Hän on 
kieltäytynyt selittämästä mitään Sokolille: „Mielipiteeni 
saatte tietää Valentinilta”. Vähemmistön kanssa hän puhuu 
kovin ystävällisesti, aivan toisin kuin enemmistön kanssa. 
Sokol aikoi matkustaa tänään, mutta nyt olemme ymmällä. 
Jos „pehmeille” on edullista, he voivat yksinään päättää, 
ettei ääniä saa luovuttaa ja silloin ei Sokolin pidä matkus
taa, tulisi vain yksi ääni lisää ja Leniniä täytyy tukea. 
Mutta ellei ole syytä luulla, että kokous päättyy vallankaap
paukseen, Sokolin on tarpeetonta toljailla täällä. Edelli
sessä tapauksessa sähköttäkää: „Geld folgt” ** (se merkit
see: Sokolin matkustettava heti paikalla); toisessa tapauk-

♦ — v a l la n k a a p p a u k s e n .  Toini.
* * — „ R a h a a  tu le e ” . Toim.
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sessa: „Brief folgt” * (se merkitsee: Sokol pysyköön ulko
mailla). Osoite sähkettä varten:...

Vastatkaa viivyttelemättä myös kirjeellisesti ja mahdol
lisimman yksityiskohtaisesti. Osoittakaa tarkempi määrä
aika. Mitä tarkoittaa: varatkaa asunto? Oletteko ajatellut 
sitäkään, voivatko kaikki „kallionlujat” matkustaa pois, 
ilman ettei kaikki jää pehmeänlujien „matrjonalaisten” 
käsiin? Jos esimerkiksi Valentin jäisi ja muut matkustaisi
vat, hän saattaisi tehdä paljonkin.— Siinä tapauksessa 
Sokolin olisi ehkä jäätävä Venäjälle. Harkitkaa kaikki 
tarkalleen. Me emme toistaiseksi ole yhtä optimistisia 
Keskuskomitean suhteen kuin te, mutta voittomme suhteen 
olemme optimisteja.

Jos kokouksesta tulee yleinen, niin tehköön Koi vielä 
kerran kaikkensa saadakseen Lanin lähtemään tänne ja 
selittääkseen Lanille, että jos hän (Lan) luovuttaa äänensä 
Konjagalle tai Borisille, niin se saattaa merkitä coup 
d’etat’a ja Leninin eroamista vimmattua taistelua varten.
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