
397

1911

213

M. T. JELIZAROVILLE

3/ 1. 11.

Hyvä M. T.! Suuri kiitos kirjeestänne! Täällä tuntee 
itsensä niin eristetyksi, että sellaiset kertomukset „Vol
galta” (ikävöin Volgaa!) saaduista vaikutelmista ja 
havainnoista ovat todellista palsamia. Teidän havaintonne 
ovat hyvin mielenkiintoisia varsinkin siksi, että ne on 
koottu erilaisten tapaamisten yhteydessä virka-asioissa ja 
matkoilla ilman edeltäkäsin asetettua tehtävää. Kesällä 
lähettämänne kirje ilahdutti minua myös kovasti ja tunnen 
itseni kovin syylliseksi, kun en saanut kirjoitetuksi vas
tausta muuttojen vuoksi — merenrannalta Pariisiin, Parii
sista Kööpenhaminaan ja Tukholmaan.

Matkastani Italiaan ei nyt (eikä lähitulevaisuudessa) 
tule nähtävästi mitään. Raha-asiat (joita minulta muuten 
Anja kyseli) eivät sitä salli. Kustantajaa en ole löytänyt463. 
Kirjoituksen lähetin aikakauslehteen „Sovremennyi Mir”464, 
mutta nähtävästi sielläkin on vaikeuksia; moneen viikkoon 
ei ole vastausta. Pitkät matkat pitää lykätä parempiin 
aikoihin. Mutta Italiastahan on tänne kivenheittomatka: 
ette kai ole poikkeamatta Pariisiin, jos matkustatte Italiaan. 
Ja  ei kai turhaan sanota, että ken on käynyt Pariisissa, hän 
haluaa sinne toisenkin kerran.

Manjashan olisi todellakin parasta levätä kauemmin 
Saratovissa eikä pyrkiä sieltä pois, se olisi joka suhteessa 
parempi.

Me elämme entiseen tapaan. Hauskuutta on vähän. 
Viime aika on ollut erikoisen „rettelöistä” ja siksi pyydän 
suomaan minulle anteeksi, että en kirjoita säännöllisesti; 
en ole vastannut Anjutalle, vaikka hän tiedotti Lvovitshin 
kanssa käytyjen neuvottelujen epäonnistumisesta 465, pit
kään aikaan en ole kirjoittanut äidille. Nyt teillä on siellä
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melkein koko perhe koolla ja pyydän Teitä esittämään 
anteeksipyyntöni. Parhaimmat terveiseni Anjalle ja Man- 
jashalle, hellä suukko äidille.

Puristan lujasti kättänne.
Teidän V. U.

Äiti kertoi Tukholmassa Teidän taistelustanne esimiestä 
vastaan. Kun kerran kurssi on noussut, se merkitsee voit
toa. Onnittelen! Vapaudutte vastenmielisestä!

Onnellista Uuttavuotta!! kaikille onnellista Uuttavuotta! 
Eilen sain Venäjältä „Zvezdan” 466 1. numeron ja tänään 

„Myslin” 467 1. numeron. Se jo ilahduttaa! Toivottavasti 
Tekin olette ne saaneet. Se on jo lohdullista!!

Lähetetty Pariisista Saratoviin 
Julkaistu ensi kerran v. 1930
„ Proleiarskaja Revoljutsija** Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan

aikakauslehden 4. numerossa


