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M. A. ULJANOVALLE

17. XI. 08.
Rakas äiti! Manjasha matkusti tänään Lausanneen 

Dr. Mermodin, kuuluisan korvatautispesialistin luo. Hän 
määräsi Manjashalle vastaanoton kirjeellisesti: pitää odot
taa vuoroa ennen kuin pääsee täkäläisten kuuluisuuksien 
luo. Mutta yleisen mielipiteen mukaan hän onkin taitava 
lääkäri. Neljä vuotta sitten minulle tehtiin hänen klinikas
saan pieni leikkaus: he tekevät työnsä oivallisesti. Siksi 
uskonkin, että hän voi auttaa Manjashaa, jota korva kuiten
kin vielä vaivaa tuntuvasti häiriten työntekoa. Manjashan 
huone on meidän portaikossamme, kerrosta ylempänä; huo
neeseen asetettiin uuni, joten nyt on lämmin ja hyvä. Päi
vällisen ja illallisen hän syö meillä. Häntä vain ei onnis
tanut latinan kielessä. Osoittautui, että latina vaaditaan 
ja että tutkinnot voi suorittaa vain 19. XI. Tuohon määrä
aikaan hänellä jäi vain kymmenen päivää. Koetin taivutella 
häntä yrittämään käymällä kieliopin läpi „pikamarssissa” ; 
onneksi hän taitaa ranskan kielen hyvin. Mutta osoittautui, 
että hän ei voi työskennellä kovin tarmokkaasti, korva 
häiritsee; ja aikamääräkin oli niin lyhyt, että mahdollisuu
det olivat vähäisiä. Ja  niin hän jätti latinan syrjään. 
Lohduttelee itseään sillä, että muutamme luultavasti kaikki 
Pariisiin ja silloin hän lähtee tietysti kanssamme. Parii
sissa ei latinaa vaadita. Mitä tuohon muuttoomme tulee, 
niin se on jo miltei lopullisesti päätetty asia, mutta tuskin 
pääsemme lähtemään ennen kuin kuukauden kuluttua. 
Muuton yhteydessä on tietysti paljon puuhaa. Toivomme, 
että suurkaupunki virkistää hiukan meitä kaikkia; olemme 
kyllästyneet täällä syrjäisessä kolkassa istumiseen. Parii
sissa on tietysti kalliimpaa, se on totta. Ilmasto ei ole 
luultavasti geneveläistä huonompi. Täällä ilmasto on aika 
kosteaa, sumut ovat epämiellyttäviä. Otamme nyt selvää,
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mitä polkupyörien kanssa pitäisi tehdä. Sääli on niistä 
luopua — ne ovat mainioita lepo- ja retkeilyvälineitä — 
mutta tullimaksut ovat täällä nähtävästi melko korkeita, 
uskon kuitenkin saavamme senkin asian järjestykseen. Ole 
hyvä ja sano Anjutalle, että filosofian käsikirjoituksen olen 
jo lähettänyt sille tuttavalle, joka asui kaupungissa, jossa 
tapasimme toisemme ennen Krasnojarskiin matkustamis
tani vuonna 1900 397. Toivottavasti hän on sen jo saanut ja 
toimittanut teille. Ellei ole, niin pitää käydä hänen luonaan, 
hyvä, ettei hän asu kaukana teistä. Pyydän hartaasti kir
joittamaan heti pari riviä, kun olette saaneet käsikirjoituk
sen. Kirjoitin Pietariin kahdelle ystävälle ja pyysin heitä 
auttamaan julkaisemisen järjestämisessä 398. Jos ilmaantuu 
joitain mahdollisuuksia, pyysin heitä kirjoittamaan Anju
talle „Znanijessa” palvelevan yhteisen tuttavamme399 
kautta. Itse „Znanijeen” en luota juuri lainkaan: sen 
„isäntä” 40°, joka oli antanut puolittaisen lupauksen Anju
talle, on viekas kettu ja todennäköisesti kieltäytyy saatuaan 
vihiä ilmapiiristä Caprilla, jossa Gorki asuu 401. Pitää etsiä 
muualta. Siitä, että suostun kaikkiin myönnytyksiin, jo 
kirjoitin.

Syleilen sinua hellästi, rakkaani, toivotan terveyttä.
Sinun V. Uljanov
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