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M. A. ULJANOVALLE

Podolsk, Moskovan kuvern. Maria Aleksandrovna 
Uljanova. Kedrovan talo

6/1V. 1900.
Rakas äiti, tänään sain Manjashalta kirjeen (3. IV päi

vätyn), jossa hän moittii minua vaitiolosta. Olen todellakin 
syyllinen — en edes onnitellut sinua ja Manjashaa huhti
kuun 1 päivän johdosta. Se johtui siitä, että silloin toista
miseen „menin pyörälle” (kuten Nadja sanoi siperialaisille 
tovereille lähettämässään kirjeessä) kauan odotetun mat
kalaisen saapumisen vuoksi 298 (joka on nyt jo luultavasti 
saapunut kotiinsa).

Elän entiseen tapaan; terveyteni on tyydyttävä ja tänään 
yritin jo luopua „vedestäni” . Käyn kävelyllä — täällä on 
nyt aika mukava kävellä, ja Pskovissa (ja samoin sen 
ympäristössä) on nähtävästi paljon kauniita paikkoja. 
Ostin täkäläisestä kaupasta Pskovia esittäviä näköalakort- 
teja ja lähetän kolme: sinulle, Manjashalle ja Anjutalle.

Eilen sain kirjeen M. A:lta: kirjoittaa (4. IV), että huo
menna tai ylihuomenna matkustaa (O. A:n kanssa) taas 
Siperiaan — sotilaspääliystö on taas kerran muuttanut 
hänen palveluspaikkaansa. Lupaa lähettää Atshinskista 
uuden osoitteensa.

Nadja on luultavasti vuoteen omana: lääkärin mielestä 
tauti (naistentauteja) vaatii sitkeää hoitoa (kuten Nadja 
kirjoitti noin viikko sitten) ja hänen täytyy olla vuoteessa 
2—6 viikkoa. Lähetin hänelle vielä rahaa (sain 100 rpl 
Vodovozoyalta), sillä hoito vaatii melkoisia kuluja. (Itsel
leni toistaiseksi riittää, ja kun loppuvat, kirjoitan sinulle.) 
Siis hän ei olisi voinut matkustaa nyt luokseni siinäkään 
tapauksessa, että olisivat antaneet luvan (vastausta en ole 
vieläkään saanut ja nyt olen jo melkein lakannut odotta
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mastakin). Keväällä, noin IV2 kuukauden kuluttua, aion 
käydä hänen luonaan, ehkä ennemminkin 2" .

Täkäläinen tuttavani 300 ottaa ulkomaanpassin ja aikoo 
matkustaa huhtikuun 20 pn paikkeilla saamaan hoitoa; 
hänen lähdettyään minun oloni käy täällä ikävänlaiseksi.

Otan saksan kielen oppitunteja erään täkäläisen saksa
laisen luona, 50 kop tuntimaksulla. Käännämme venäjästä, 
vähän puhumme — asia ei edisty kovinkaan hyvin ja olen 
jo ajatellut jättää sen sikseen; muuten ajattelen sitä vielä. 
Työskentelen yleensä vähän; en ole vieläkään lopettanut 
Webbiin tulevaa hakemistoa.

Käyn kirjastossa, luen sanomalehtiä. Uusia kirjoja näen 
vähän, Davydovia * en ole nähnyt. P. Struvelle en aio vas
tata (lähetin vastaukseksi Skvortsoville tarkoitettuun kir
joitukseen pienen häntä vastaan suunnatun lisäyksen)301. 
Katshorovskin näin ja ajattelen vastata hänelle. Onko 
Manjasha nähnyt „Nautshnoje Obozrenijen” 3. ja 4. nume
ron? Siinä on erinomainen kirjoitus Pisarevista 302.

Mitja on siis eronnut toimesta ja  ryhtynyt lukemaan tie
teitä? Se on mainiota. Työskenteleekö Manjasha paljon? 
Miten ja minne Anjuta ja Mark asettuvat?

Onnittelen sinua juhlan johdosta, rakkaani, ja suutelen 
hellästi. Manjashalle kiitos kirjeestä. Mitjalle terveiset.

Sinun V. U.

Lähetetty Pskovista 
Julkaistu ensi kerran v. 1929
„ Proletarskaja Revoljutsija"  Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

aikakauslehden il. numerossa

*  Eikö Manjasha lähettäisi sitä, onko hänellä se?


