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M. A. ULJANOVALLE

30/IX.
Rakas äiti, kirjoitan sinulle Tesistä, kuten lupasin. Tänne 

saavuin eilen illalla. Matka kesti aika kauan, sillä ajoimme 
kolmisin (minä, Bazil ja poika, jonka otin mukaani) tava- 
roinemme yhdellä ja sitä paitsi hyvin laiskalla hevosella.

Olonsa tesiläiset87 ovat saaneet järjestetyksi mainiosti. 
Heillä on erinomainen asunto suuressa kaksikerroksisessa 
talossa (Shushissa ei ole sellaista taloakaan), kylän par
haassa. Heillä on koko yläkerros, 4 suurta huonetta ja keit
tiö ja lisäksi eteinen. Huoneet ovat suuria, valoisia, kor
keita, puhtaita, kalusto on hyvä, lyhyesti sanoen mainio 
asunto 6 ruplasta kuukaudessa. Glebillä on nyt ollut yhtä 
ja toista työtäkin, jonka ansiosta he ovat voineet tulla toi
meen ja rahapula on mennyt ohi — yhteen aikaan heillä 
alkoi olla jo tiukanlaista. A. M. otti välskärin toimen tämän 
piirikunnan Sagaiskojen kylässä, joka sijaitsee muutaman 
kymmenen virstan päässä. Luultavaa on, että hän ei ole 
tuossa toimessa kauan, sillä hänen terveytensä ei miten
kään kestä sellaista työtä: odottavat hänen palaavan takai
sin kuukauden kuluttua. Gleb ei ole aivan terveen näköi
nen, yhä vain sairastelee, on hermostunut. Bazil kukoistaa. 
E. E. voi perheen ja taloustoimien parissa yleensä mai
niosti, vaikka kesällä hänelle kävikin aika vaikeaksi eikä 
hänen nytkään ole helppoa: kaikki työt pitää tehdä itse. 
Palvelusväkeä täältä ei voi saada, kesällä ei voi löytää 
ketään edes tilapäiseksi auttajaksi. Nykyisin hänen luo
naan käy eräs nainen auttamassa.

Tänään kävimme jo yhdessä metsästämässä. Sää on 
mainio ja vietämme aikamme erinomaisesti. Lupa minulla 
on viideksi päiväksi ja täältä lähden perjantaina tai lauan
taina suoraan Shushiin — Shushiin on täältä noin 
70 virstaa.
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Markilta sain kirjeen (12. IX päivätyn) melko kauan 
sitten. Odotan tietoa, miten hän on päättänyt Kazanin 
„likvidaatiomatkansa”. Hän kirjoitti muun muassa koi
rasta. Shushissa otin itselleni koiranpennun ja uskon, että 
ensi vuonna minulla on metsästyskoira. Venäjältä tänne 
tuominen tulisi hirveän kalliiksi. Hän kysyy niin ikään, 
miten on kirjani laita: yhä vielä pysähdyksissä. Shushiin 
palattuani toivon voivani ryhtyä työhön tarmokkaammin, 
sitten kirjoitan seikkaperäisemmin. Suutelen sinua ja Man- 
jashaa.

Sinun V. V.

Myös täällä kaikki sanovat, että olen kesän aikana liho
nut, päivettynyt ja että olen aivan siperialaisen näköinen. 
Siitä näkyy, mitä metsästys ja maalaiselämä merkitsevät! 
Kaikki pietarilaiset sairaudet ovat tipo tiessään.

Kaikki tesiläiset lähettävät tietysti paljon terveisiä.

Kirjoitettu syyskuun 30 pnä 1897 
Lähetetty Tesinskojen kylästä 
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