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M. A. ULJANOVALLE

21. IX. 01.
Rakas äiti! Sain sinulta elokuun 22. päivätyn kirjeen. 

Merci siitä sekä myös rahasta (35 rpl), jonka vihdoinkin 
saimme pitkällisen satunnaisen viivytyksen jälkeen, johon 
oli syyssä eräs toveri. Raha-asiamme ovat verraten 
hyvässä kunnossa. Kustantajani lähetti minulle jonkin ver
ran, ja uskon voivamme tulla toimeen vielä aika kauan, 
etenkin kun elämä täällä oman talouden pohjalla ei tule 
kovin kalliiksi. Lähettää ei tarvitse, merci.

Myös Nadjalle lähettämäsi kirjeen saimme joku aika sit
ten ja vastasin sinulle siihen. Oletko saanut kirjeeni?

Anjutalta sain tietää, että tutkinta omaistemme jutussa 
on päättynyt ja juttu on jätetty prokuraattorille. Se on 
hyvä: nyt omaisemme tulevat todennäköisesti olemaan rau
hallisempia ja istumisaikaakin jäi jo vähemmän. Ehkäpä 
suostuvat pyyntöösi ja  vapauttavat takuulla. Pitävätköhän 
tosiaankin vielä tutkinnan päättymisen jälkeen yhä pidä
tettyinä? Se ei ole oikein todennäköistä.

Mitä tulee Pietarissa oleviin tuttaviimme, niin siinä 
suhteessa asiat ovat melko huonosti. Tuttavista sinne ei ole 
oikeastaan jäänyt ketään — paitsi ehkä sitä vanhaa ystä
vää 339, jonka myös sinä tunnet ja jonka vaimo oli käy
mässä luonasi Moskovassa silloin kun myös Jeliz. Vas. oli 
luonasi. Mutta hänestä on vähän apua. Nadjalla on vanha 
tuttava — Apollinaria Ivanovna Knipovitsh, Pietarin puo
lella, Bolshoi prospekt, talo 42, as. 16, mutta en enää tiedä, 
voidaanko luottaa siihenkään, että hän auttaa. Mutta kir
joitan kuitenkin siltä varalta, jos käyt Pietarissa ja haluat 
käväistä hänen luonaan.

Me elämme entiseen tapaan. Sää on täällä nyt verraten 
pitkällisten sateiden jälkeen parempi ja käytämme sitä 
hyväksemme tekemällä kävelyretkiä kauniille ympäristö-
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seuduille; kun ei kerran onnistuttu matkustamaan minne
kään kesäksi, pitää edes näin käyttää hyväksi mahdolli
suuksia! Jel. Vas-na on nyt parantunut ja tuntee voivansa 
paremmin. Hän lähettää parhaimmat terveisensä sinulle 
ja kaikille teille, Nadja myös.

Syleilen sinua hellästi, rakkaani, ja toivotan hyvää ter
veyttä— ja että pikemmin vapauttaisivat omaisemme. Kir
joita, kun olet järjestänyt asuntoasiasi talveksi. Eikö kesä
asunnossa ole jo kylmä?
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