10.07.87 (kolmeteistkümnes päev)

Praegu vaatame programmi „Teenin Nõukogude Liitu“. Tunni ajaga jõuab ehk
midagi taas paberile panna.
Ilmad on meil endiselt palavad, väljas on üle 30 kraadi.
Üleeile näidati meile tehnikat, mis on meie vägedes. Minu arust äärmiselt
ebahuvitav, sest see tehnika oli juba ammunähtud ja vana. Tavalised
puurmasinad, veepuhastusjaamad ja destilleerimismasinad. Asja naelaks oli
muidugi see, et peale pidulikku tehnika demonstratsiooni tulime väeossa tagasi
jooksuga. Kuna me siin enamasti ainult jooksuga liigumegi, siis nimetame seda
pidulikuks jooksuks. See pidulik jooks oli meil oma 4 kilomeetrit. Kõigele
tagatipuks said kaks poissi kuumarabanduse, sest ilm oli palav.
Vaatan siin seda programmi ja mõtlen, et kui tobedalt võidakse rääkida armeest
ja üldse kogu elust. Näiteks: poisid, kes on teeninud Afganistanis on meie maa
kullafond ja teised ei ole midagi väärt.
Täna hommikul tarisime treeningväljakult heina ja ma hakkasin kohe mõtlema,
et kas teil on hein tehtud.
Üks asi tuli veel meelde. Kui keegi viitsib 26. siis tulla, siis võtke kaasa midagi
villide vastu ja vase puhastamise vahendit. Seda muidugi, kui te kirja ennem kätte
saate. Ütlen veel, pakiga ei ole mõtet midagi saata, sest ravimid võetakse kohe
ära, mis puutub aga vase puhastamise vahendisse, siis see on ka tuubis ja
võidakse ka rekvireerida.
Ah ja, saime teada, kuidas hakkab toimuma tõotuse andmine. Tõotus algab 9.00
hommikul ja kestab umbes kaks tundi. Peale seda antakse nendele, kellel on
vanemad siin, kuni hommikuni vaba aeg ehk linnaluba. Ja kui keegi tuleb, siis
teadke, et sellel päeval lastakse vabalt sisse. Teid kogutakse kokku, seda teeb üks
sõdur, kes hoiab käes plakatit tähega „C“. Vanematel lastakse tõotuse andmist
pealt vaadata. No ja peale tõotuse andmist ongi vaba aeg.
Millest veel kirjutada. Meil on jaos mõned grusiinid või armeenlased, kurat neist
aru saab. Nad on aga jube laisad. Kui kuhugi tööle pannakse, siis esimesel
võimalusel istuvad maha ja hakkavad teed jooma ning võivadki jääda. Õnneks ei
ole ma pidanud nendega koos töötama ja parem kui ei peaks ka.

Kirjutan mõne sõna ka päevaplaani kohta. Tähelepanu ühele faktile. Meil on kell
siin teist tund aega ees, kui teil on kell viis hommikul, siis meil on kell kuus. Äratus
on meil kell kuus, võimlemine, pesemine, enese korrastamine. Kell kaheksa
hommikusöök, peale seda õppused kuni lõunani, peale lõunat teoreetilised
õppused, siis trenn, õhtusöök, ettevalmistus järgmiseks päevaks ja kell 22
öörahu.
Tänaseks siis kõik.

