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M. A. ULJANOVALLE 1

5/X.
Rakas äiti, eilen sain 2/X päivätyn kirjeesi. Näyttää siltä, 

että löysin itselleni loppujen lopuksi hyvän huoneen: muita 
vuokralaisia ei ole, emännän perhe ei ole suuri ja huoneeni 
ja heidän olohuoneensa välinen ovi on liimattu umpeen, 
joten ääni kuuluu heikosti. Huone on puhdas ja valoisa. 
Huoneeseen on hyvä sisäänkäynti. Kun asunto sitä paitsi 
on aivan lähellä keskusta (esimerkiksi kirjastoon on vain 
15 minuutin kävelymatka), olen aivan tyytyväinen.

Tillon2 tapasin eilen ja tänään. Hän ei ole saanut hanki
tuksi pilettiä eikä voi valitettavasti saadakaan, sillä ei ole 
sitä henkilöä, jonka apuun hän luotti. Yleensä kun hänen 
oma asemansa väliaikaisessa rautatiehallituksessa vakiin
tuu, silloin se ehkä järjestyy, hän sanoo. Mutta nähtävästi 
siihen on vielä pitkälti.

Volkovon hautausmaalla kävin kohta tänne saavuttuani: 
siellä on kaikki säilynyt — sekä risti että seppele3.

Rakkaudella V. Uljanov

Pyydän lähettämään rahaa: omani alkavat loppua *. 
Samarasta minulle kirjoitettiin, että rahat Grafovin jutusta 
(kazanilainen juttu, jonka hoidin Samarassa) luvataan 
maksaa marraskuussa. Siitä saan (jos lupaus täytetään, 
mutta en tiedä, kuinka varmaa se on) noin 70 ruplaa. 
Minulle luvataan täällä paikkaa eräässä asianajotoimis
tossa, mutta nimenomaan milloin tämä asia järjestyy (ja 
järjestyykö se), sitä en tiedä.

Kirjoita, missä tilassa ovat raha-asiasi: oletko saanut 
mitään tädiltä? oletko saanut syyskuun vuokran Krushvi-

•  Täytyy maksaa noin 10 rpl apulaiseksi kirjoittamisen yhteydessä, minkä 
pitäisi tapahtua piakkoin.
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tsilta? 4 minkä verran jäi etumaksusta (500 rpl) muutto- ja 
asettumiskulujen jälkeen?

Nyt olen pitänyt Pietarissa ensi kertaa kirjaa tuloista ja 
menoista nähdäkseni, kuinka paljon todella kulutan. Osoit
tautui, että käytin kuukaudessa, 28/VIII—27/IX, yhteensä 
54 rpl 30 kop ottamatta lukuun eräiden esineiden hintaa 
(noin 10 rpl) ja kulunkeja, joita on vaatinut eräs oikeus
juttu (samaten noin 10 rpl), minkä tulen ehkä hoitamaan. 
Tosin noista 54 ruplasta on osa sellaisia menoja, joita ei 
tule olemaan joka kuukausi (kalossit, puku, kirjoja, helmi
taulu y.m.s.), mutta vaikka vähennetään nekin (16 rpl), 
menot ovat sittenkin tavattoman suuret — 38 rpl kuu
kaudessa. Selvää on, että olen elänyt tuhlaavaisesti: 
käytin esimerkiksi yksistään hevosraitioon kuukaudessa 
1 rpl 36 kop. Kun totun elämään täällä, tulen luultavasti 
kuluttamaan vähemmän.

Kirjoitettu lokakuun 5 pnä 1893 
Lähetetty Pietarisia Moskovaan
Julkaistu ensi kerran o. 1929
„ Proletarskaja Reuoljutsija”  Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
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