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M. A. ULJANOVALLE

7/VI. 98.
Rakas äiti, toissa päivänä sain 20. V päivätyn pitkän kir

jeesi. Merci siitä. Viime kerralla unohdin sinulle kirjoittaa, 
että kirjalaatikon sain Minusissa ja toin sen sieltä muas
sani 153.

En ymmärrä, kuinka on saattanut käydä niin, ettet ole 
pitkään aikaan saanut minulta kirjettä; jo „ylimuistoisista 
ajoista saakka” olen kirjoittanut sinulle joka sunnuntai.

Hääasiamme on jonkin verran pitkistynyt. Pyynnön tar
peellisten asiapapereiden lähettämisestä esitin jo melkein 
kuukausi sitten ja kävin Minusissa itse tiedustelemassa 
ispravnikalta viivytyksen syitä. Osoittautui (siperialaista 
„järjestystä” !), että Minusissa ei ole vieläkään rikosrekis- 
terikorttiani, vaikka olen ollut karkotettuna jo toista 
vuotta!! (Rikosrekisterikortiksi nimitetään karkotettua kos
kevaa asiapaperia; ilman sitä ispravnikka ei tiedä minusta 
mitään eikä voi antaa minulle todistusta.) Se pitää pyytää 
Krasnojarskista vankilahan innosta — pelkään, että isprav
nikka hidastelee siinäkin. Häitä ei nyt voida pitää missään 
tapauksessa ennen heinäkuuta. Pyysin ispravnikkaa laske
maan tesiläiset luokseni häihin, hän kieltäytyi jyrkästi vii
taten siihen, että eräs valtiollinen karkotettu (Raitshin) oli 
ottanut Minusissa kuluvan vuoden maaliskuussa loman 
käydäkseen kylässä ja hävinnyt... Todisteluni, ettei ole 
kerrassaan mitään aihetta pelätä tesiläisten häviämistä, 
eivät tehonneet.

Tesiläisille annettiin lupa jäädä syksyyn saakka Tesiin, 
sitten he muuttavat Minusiin.

Jenisein laivaliikenteestä muistaakseni jo kirjoitin 
sinulle. Vesi on korkealla yhä vieläkin: nykyisin se jopa 
nouseekin; ilmat ovat helteisiä ja vuorilla luultavasti sulaa
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lumi. Laivoilla (ne ovat kaikki hinaajia) ei täällä ole aika
taulua; Krasnojarskista Minusinskiin laiva kulkee kaksi 
päivää, toisinaan kauemmin. Minusista on Shushiin 55 virs
tan hevosmatka. Toivon, että saan sinulta sähkösanoman, 
jos Mitjan vapauttavat ja päätät tulla käymään luonamme. 
Jelizaveta Vasiljevna sanoo pelkäävänsä, ettei vain matka 
rasittaisi sinua liiaksi. Jos rautatiellä voisi matkustaa
2 . luokassa, matka ei luullakseni olisi ylen rasittava.

Terveiset kaikille teille. Odotan kovasti kirjettä Anju- 
talta. Saiko hän „Voprosy Filosofii” ?

Suutelen sinua hellästi. Sinun V. U.

Lähetetty Shushenskojen kylästä 
Podolskttn

Julkaistu ensi kerran a. 1929
„ Proletarskaja Revoljutstja" Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
aikakauslehden 4. numerossa


