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V. I. LENIN ja N. K. KRUPSKAJA 
А. I. ULJANOVA-JELIZAROVALLE

2. V. 10.
Rakas Anjuta! Eilen sain kirjeesi, jossa tiedotat uuden 

osoitteen. Merci onnitteluista. Meillä on kaikki entisellään. 
Nadja on vähän sairastellut — hänen hermonsa eivät ole 
aivan kunnossa, mutta yleensä olemme kaikki terveenä. 
Olen jo kauan ajellut pyörällä, usein ajan Pariisin ympä
ristöön, mehän asumme aivan lähellä fortifications *, t.s. 
kaupunginrajaa. Kesälevon suhteen emme ole vielä päät
täneet mitään; kesä on täällä myöhässä; mahdollisesti läh
demme jälleen Bonboniin, jossa on halpa täysihoitola ja 
täydellinen hiljaisuus, vaikka Nadja ei olekaan oikein 
halukas matkustamaan sinne jälleen. Mahdollisesti kokei
lemme tällä kertaa sosialistista siirtokuntaa meren ran
nalla **. J. V. oli siellä viime vuonna ja oli tyytyväinen.

Alakajevkalaiselle naapurille sano minulta parhaimmat 
terveiset, jos satut häntä näkemään. Sääli, että hän on sel
lainen absoluuttinen kirjeenvaihdon vihollinen, sillä olisi 
mieluista saada edes harvakseen viestejä „Venäjän sydä
mestä” , siitä, miten uudella maaseudulla eletään. Siitä on 
olemassa vähän tietoja ja yleensä olisi hyvin mieluista 
keskustella asioista perillä olevan henkilön kanssa.

Terveiset myös pohjolan mantshurialaiselle 454. Kuinka 
hän saanee nyt elämänsä järjestetyksi ja vapautuneeko 
hän venäläisten „heikkoudesta” ... ei yksistään vain kirjai
lijoiden...

Jos ajattelet minun olleen tyytymätön tohtoriin 455 (jota 
pyysit edes jotenkin auttamaan), niin olet aivan väärässä, 
tai olisinko voinut ehkä sattumalta sanoa jotain kömpe

* Kirjaimellisesti: linnoitukset. Toim
**  Ks. tätfi osaa, s. 394. Toim.
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lösti. Häneen en ole ollut lainkaan tyytymätön enkä ole 
nytkään. Hän tekee hyvän vaikutuksen. En joutunut tutus
tumaan häneen lähemmin. Nyt hän muutti kaupungin ulko
puolelle, jossa lasten on parempi olla. Hän on kovassa 
puutteessa; sanotaan, että aivan viime aikoina hän on 
onnistunut saamaan pienen pientä palkkaa tilapäisestä 
työstä. Tapaan häntä hyvin harvoin. Emigrantit kärsivät 
täällä kovaa puutetta.

Työnteko sujuu minulta hyvin huonosti. Kun pääsen 
kovan rettelöinnin kaudesta 456, niin tartun taas käsiksi 
työhön.

Puristan lujasti kättäsi. Markille parhaimmat terveiset. 
Meidän väki lähettää terveisiä.

Sinun V. U.

Rakas Anja, tuttavaa koskevan kirjeesi sain jo kauan 
sitten ja vastasin siihen heti Manjashalle. Eräistä seikoista 
päätellen kirjeeni katosi, vaikka erääseen siinä esitettyyn 
kysymykseen Manjasha vastasi. Pyysin häntä kirjoitta
maan, tuliko tuo kirje perille, mutta hän ei kirjoittanut 
siitä mitään. Sitä tuttavaa, jolle pyysit näyttämään kir
jeen, ei ole nyt täällä, ja sitä paitsi se, mitä sinulle kirjoi
tin, ei ollut sanottu hänelle, vaan toiselle henkilölle. Lähi
päivinä kirjoitan seikkaperäisemmin. Suutelen hellästi. 
Terveiset M. T:lle. Äiti lähettää terveiset.

N. K.
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