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18/V. 97.
Rakas äiti, tällä viikolla sain sinulta kaksi kirjettä 

(20. IV ja 24. päivätyt) ja vastaan viimeiseen ensimmäi
sessä postissa, joka lähtee täältä tänä iltana. Kirjoita, mil: 
loin, t.s. minä päivänä kirje saapuu perille. Nämä viipyivät 
matkalla niin kauan siksi, että ne lähetettiin Krasno- 
jarskista jälkeeni tänne ja siihen hukattiin paljon aikaa. 
Rahasta — en muista, että olet sitä minulta kahteen ker
taan tiedustellut (kuten kirjoitat 24. IV päivätyssä kir
jeessä), tai olen ehkä unohtanut sen. Niin kauan kuin 
raha-asiani olivat kunnossa, en kirjoittanut niistä. Mutta 
ennen Krasnojarskista lähtöäni (likimain 26—28 pnä) 
lähetin kirjatun kirjeen, jossa pyysin lähettämään rahaa: 
nyt rahalähetys on luultavasti matkalla Krasnojarskista 
tänne58. Sitten kirjoitin jo täältä, että minulla riittää vielä 
pariksi viikoksi.

Mitä tulee siihen, että matkustaisit tänne yksistään vain 
pyytääksesi siirtämään minut toiseen paikkaan, niin se on 
aivan tarpeetonta. Ensinnäkin, saisin luultavasti itsekin 
siirtymisluvan, jos alkaisin sitä hommata. Toiseksi, tus
kinpa Tesinskoje on Shushia parempi. Kaikkien aikaisem
min keräämiemme ennakkotietojen mukaan Tes on paljon 
huonompi kuin Shush seudun, metsästysmahdollisuuksien 
y.m.s. puolesta. Kolmanneksi, tänne matkustaminen ei ole 
kovinkaan yksinkertainen asia — siitä jo kirjoitin ja tänään 
kirjoitan vielä yksityiskohtaisemmin Manjashalle, joka 
syyttää (leikillä sanoen) minua „kauheasta vieraanvarai
suuden puutteesta” .— Tesistä en ole vielä saanut kirjettä 59, 
ja kun en tiedä siitä mitään, en tietysti ryhdy mihinkään 
toimenpiteisiin: ehkä he itsekin pyytävät siirtoa muualle, 
jos Tes todella osoittautuu niin huonoksi kuin olemme 
kuulleet.
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Shu-shu-shu ei ole huono kylä. Se on tosin verraten 
autiolla paikalla, mutta lähellä (noin П/2 — 2  virstan 
päässä) on metsä, joskin se on harvaksi hakattua. Jeni- 
seille ei ole kulkutietä, mutta Shush-joki virtaa aivan kylän 
vieressä ja lähellä (1 — IV2 virstan päässä) on sitä paitsi 
verraten suuri Jenisein lisäjoki, ja siellä voi käydä ui
massa. Näköpiirin rajalla häämöttävät Sajanin vuoret tai 
niiden esijonot; eräät niistä ovat aivan valkoisia, tuskin 
lumi sulaa siellä milloinkaan. Siis on jotain kaunistakin 
enkä suotta sepittänyt jo Krasnojarskissa säkeitä: ,,Shu- 
shissa, Sajanin juurella...” , mutta ensimmäistä säettä 
pitemmälle en valitettavasti sepittelyssä päässyt!

Minua kummastuttaa, ettet kirjoita sanaakaan jäljellä 
olevien kirjojen lähettämisestä. Sääli, ellei niitä ole vielä 
lähetetty (kirjoitin tästä jo kauan sitten Krasnojarskista *). 
Juuri nykyisin laivojen pitäisi kulkea Minusiin saakka 
(vesi nousee kovasti), joten kolli olisi voitu toimittaa hel
posti tänne. Mutta myöhemmin käy taas vaikeaksi, sillä 
Jeniseissä muodostuu paljon matalikkoja, tulvavesi ei 
kestä kauan. Mutta ehkä kirjat on jo lähetetty?

Mitä tulee valituksiini, että kirjoitatte minulle harvoin, 
niin se on jo ollutta ja mennyttä, sillä asian selityksenä on 
vastauskirjeiden saapumisen hämmästyttävä hitaus (kun 
emme ole tottuneet sellaiseen). Kirjoitin siitä muistaakseni 
jo kuukausi tai puolitoista sitten: siis se koski vielä kirjeitä, 
jotka kirjoititte maaliskuun lopulla! Nykyisin saan kirjeitä 
useammin kuin ennen, enkä luule kirjeiden häviävän, sillä 
niiden katoaminen paljastuisi, kun saan seuraavat kirjeet. 
Nähtävästi kirjeistä ei ole hävinnyt ainoatakaan paitsi sitä 
ensimmäistä, jonka Anjuta lähetti asemalle. Täällä kylässä 
täytyy ryhtyä kirjoittelemaan kirjeitä vieläkin innokkaam
min, joten olisi parempi, kun „Venäjältä” tulisi kirjeitä 
useammin.

Kirjoitat: „Anja sanoo, että luki jo toimituksen vastauk
sen” . En oikein ymmärtänyt sitä. Hänkö luki vastauksen 
vai joko toimitus ehti lukea? Tietääkö Anja mitään yksi
tyiskohtia riidasta toimituksen kanssa, kultateollisuuden- 
harjoittajan ja kumpp. sodasta sitä vastaan? onko hän 
kuullut „toista osapuolta” , t.s. jotain toimituksen työn
tekijää?60 Odotan häneltä kirjettä. Tilasitteko minulle

♦  Ks. täti osaa, s. 34. Toim.
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lehden? Olen täällä ilman minkäänlaisia lehtiä. Myös 
Minusiin tarvittaisiin, sillä siellä ei ole lukutupaa.

Terveiset Markille. Hän ei jostain syystä lähetä mitään 
viestiä itsestään. Voin tiedottaa hänelle ja Mitialle, että 
täällä on luultavasti hyvät metsästysmaat. Eilen kävin 
noin 12 virstan päässä ja ammuin panoksia sekä sorsiin 
että kurppiin. Riistaa on paljon, mutta ilman koiraa met
sästäminen on aika vaikeaa ja kun lisäksi on niin huono 
ampuja kuin minä. On paljon metsäkauriitakin ja vuoris
tossa ja metsissä (noin 30—40 virstan päässä, jossa pai
kalliset talonpojat käyvät toisinaan metsästämässä) on 
oravia, soopeleja, karhuja, peuroja.

Kadun, etten ottanut mukaan sadetakkia. Täällä se on 
välttämätön. Ehkä lähetätte sen minulle pienessä pake
tissa? sillä en tiedä, milloin käyn kaupungissa ja löydänkö 
sellaisesta kyläkaupungista kuin Minusinskista mitään 
kelvollista. Ehkä pyydän vielä Markia ostamaan (jos rahaa 
tulee) hyvän revolverin: toistaiseksi en muuten katso sitä 
vielä tarpeelliseksi.

Sinun V. U.
Mitä Kolumbuksesta kuuluu? Kuulin, että hän on mennyt 

naimisiin ja että hän on sairaana. Tiedättekö hänestä 
mitään? 61

Anatolin ja Julin62 telkesivät taas vankilaan: he eivät 
halunneet matkustaa ennen purjehduskautta, ja kenraali- 
kuvernööri antoi määräyksen, että heidän pitää odottaa 
vankilassa!! Laivan piti lähteä Krasnojarskista Jeniseiskiin 
toukokuun 20 päivän tienoissa.

Manjashalle
18/V. 97.
Sain kirjoittamasi otteet, Manjasha 63. Suuri merci niistä. 

Tuskin ryhdyn käsittelemään niitä yksityiskohtaisesti 
ennen syksyä, sillä nykyisin harrastan enemmän ulkoilua 
enkä tee mitään. Siksi en voi toistaiseksi sanoa, tarvit
senko vielä jotain ja mitä nimenomaan.

Siitä „kauheasta vieraanvaraisuuden puutteestani” tulen 
kanssasi väittelemään. Sillä ennen kuin voi olla „vieraan
varainen” , t.s. ottaa vastaan vieraita, täytyy ensin saada
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tietää, missä joutuu asumaan, mutta sitä en Krasno- 
jarskissa ollessani tiennyt. Eihän sitä voi pitää tietämi
senä, kun kuulen ja sanon: „Shu-shu-shu” , mutta en osaa 
kuvitellakaan, millainen matka on tuohon Shu-shu-shuhun, 
minkälaista seutua s.e on, minkälaiset siellä ovat olosuh
teet j.n.e. Edelleen, ennen kuin voi olla vieraanvarainen, 
täytyy ensin vakuuttautua, että vieraat voivat päästä perille 
ja sijoittua, elleivät nyt viihtyisästi, niin ainakin siedettä- 
västi. Mutta sitä en ole voinut sanoa aivan viime aikoihin, 
t.s. toukokuun puoliväliin saakka. Kirjeeni taas luet nähtä
västi vasta kesäkuussa. Siis kesän parempi puolisko menee 
yksistään tiedustelemisiin ja valmisteluihin! Onko se 
järkevää? Sen, että tänne matkustaminen on aika vaival
loista ja vähemmän miellyttävää, olet tietysti nähnyt jo 
kirjeestäni, jossa kuvailin hevosmatkoja *. Hyvä vielä, että 
oli mainio ilma, mutta entä jos olisi ollut vielä sateita. 
Täällä ovat ilmat tavattoman epävakaisia. Eilenkin, kun 
kävin metsästämässä, aamulla oli ihana ilma, päivä aivan 
lämmin, kesäinen. Illalla nousi yhtäkkiä hirveä, tavatto
man kylmä tuuli ja sen lisäksi vielä sade. Palasimme 
takaisin aivan likaisina ja ellei meillä olisi ollut turkis- 
vaatteita, olisimme matkalla jähmettyneet kylmästä. Pai
kalliset asukkaat sanovat, etteivät sellaiset tapaukset ole 
Siperiassa harvinaisia kesälläkään, joten jonnekin lähdet
täessä otetaan turkisvaatteet mukaan kesälläkin ** . Kun 
itse ei ole vielä kotiutunut eikä perehtynyt oloihin, ei sovi 
kutsua vieraita.

Joka tapauksessa, jos jolloinkin joutuisi tänne matkusta
maankin, Minusista pitää lähettää ennakolta sähkösanoma, 
että laivat kulkevat kaupunkiin saakka ja purjehduskausi 
on todella alkanut. Muutoin voi aina sattua sellainen juttu, 
että laiva jättää puolitiehen. Jeniseihin muodostuu paljon 
särkkiä ja matalikkoja, joten laivaliikenne Minusinskiin 
saakka jatkuu hyvin vähän aikaa ja siitä täytyy pitää 
„vaari” . En nytkään tiedä varmasti, kulkevatko laivat 
Minusiin saakka: luulen, että kulkevat, sillä vesi nousee 
kovasti.

Niin, niistä sähkösanomista. Meidän (volostin) „posti- 
miehemme” käy Minusissa torstaisin ja maanantaisin

* Kirje ei ole säilynyt. Toim.
**  Ajattelen hankkia itselleni metsästysmatkoja varten puoliturkin.
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(päivinä, joina posti tulee Minusiin). Siksi jos joutuu lähet
tämään sähkösanoman, se on sopivinta lähettää keskiviik
kona tai sunnuntaina, t.s. siten, että se saapuisi Minu- 
sinskiin torstai- tai maanantaiaamuna. Silloin saan sen 
tiistai- tai perjantaiaamuna. Se voidaan tietysti antaa 
muunakin päivänä pikalähetin perilletoimitettavaksi, mutta 
se tulee paljon kalliimmaksi ja voi tulla kysymykseen vain 
aivan erikoistapauksissa.

Yleensä minua ihmetyttää kovasti se, että matkustat 
ulkomaille vastahakoisesti. Onko todellakin miellyttäväm
pää istua Moskovan lähistöllä kyläpahasessa?? Ja  jos käyt 
Moskovassa opiskelemassa musiikkia, niin eikö siellä myös 
voi käydä lähikaupungissa? Ajattelen muuten, että tämän 
kirjeen luet jo jossain ulkomailla.

Puristan kättäsi. Sinun V. U.

Lähetä minulle kaikenlaisia katalogeja, varsinkin van
hojen kirjojen kauppiaiden katalogeja ja varsinkin ulko
maalaisia.

Lähetetty Shushenskojen kylästä 
Moskovaan

Julkaistu ensi kerran v. 1929 
„ Proletarskaja Revoljutsija”  

aikakauslehden 2.—3. numerossa
Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan


