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M. A. ULJANOVALLE

Moskova. Maria Aleksandrovna Uljanova.
Bahmetjevskaja-katu, Sharonovin talo.

Russland. Moskau
26/XII.00.
Rakas äiti! Tämän kirjeen saat luultavasti vähän ennen 

pyhiä. Toivotan onnea ja iloista pyhienviettoa; ehkä Mitja 
saapuu siihen aikaan ja kokoonnutte kaikki yhteen — aina
kin te kaikki Venäjällä olevat. Minä ja Anja aioimme myös 
tavata toisemme, mutta se ei onnistunut. Täällä on jo 
Weihnachten * — kaikkialla Christbäume * * ,  kaduilla on 
näinä päivinä ollut poikkeuksellisen vilkasta. Kävin hiljan 
Wienissä, tein matkan mielelläni, kun olen istunut monta 
viikkoa paikoillani. Talvi vain on epämiellyttävä — lume
ton. Mitään talvea täällä ei oikeastaan olekaan, on vain 
inhottava syksy ja märkää. Hyvä kun ei ole kylmä, tulen 
aivan hyvin toimeen ilman talvipalttoota, mutta ilman 
lunta on jotenkin ikävää. Loka kyllästyttää ja muistelen 
kaiholla Venäjän kunnon talvea, rekimatkoja, puhdasta 
pakkasilmaa. Vietän ensimmäistä talvea ulkomailla, ensim
mäistä ei lainkaan talven tapaista talvea, enkä voi sanoa 
olevani kovinkaan tyytyväinen, vaikka toisinaan sattuukin 
erinomaisia päiviä, sellaisia kuin meillä hyvänä myöhäis- 
syksynä.

Elän entiseen tapaan, melko yksinäisenä ja ...valitetta
vasti melko tolkuttomasti. Toivon yhä voivani järjestää 
työni systemaattisemmaksi, mutta jostain syystä se ei 
onnistu. Mutta keväästä alkaen se lähtee varmasti luista
maan toisella tavalla ja pääsen „raiteille” . Matkusteltuani 
Shushenskojessa istumisen jälkeen paljon Venäjällä ja

*  — jo u lu . Toim.
**  — jo u lu k u u sia . Toim.
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Euroopassa olen alkanut taas ikävöidä rauhallista kirja- 
työtä, ja vain oudot ulkomaan olot ovat estäneet minua 
ryhtymästä siihen kunnollisesti.

Oletko täysin terve, rakkaani? Ethän vain kovin ikävöi 
ilman Anjutaa? Missä tilassa on Manjan asia? Niin, unoh
din tiedottaa hänelle, että Pushkinin sain — siitä suuret 
kiitokset, sain myös 6. XII päivätyn kirjeen häneltä. En ole 
tähän mennessä vastannut, syynä oli matka321 ja sitten 
minulla oli hyvin paljon työtä.

Syleilen sinua hellästi, rakkaani, parhaimmat terveiseni 
kaikille teille.
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