19.07.87 (kahekümne teine päev)

Kirja sain kätte 15-ndal. Täna on siin päris sarnane ilm meie kliimale, pilves ja
paras temperatuur. Selliseid ilmasid võiks lausa rohkem olla.
Kirjutasite, et varsti jõuab ka siia vihma, ja ennäe, jõudiski. Neljapäeval oli siin
äike ja sadas. Olime sellel ajal parasjagu ehitusel. Meil ehitatakse õppeväljakule
uut õppekorpust ja seda nii öelda vaba tööjõudu on hädasti vaja. Nii me siis
käisime kaks päeva, neljapäeval ja reedel ehitusel tööl. Siinne ehitamine on
igatahes väga kilplaslik. Segumasin on keset platsi ning kõik tuleb juurde kanda
ja juurest ära kanda kanderaamidel... Ehitusel sain natuke ka kannatada, nimelt,
kui segu kallati, sain ühe lörtsu kaela. Muud häda ei olnud midagi aga natuke
aega tuli ennast pärast seda pesta.
Täna olen sussides, mitte sellepärast, et on pühapäev aga hoopis sellepärast, et
eile astus üks kaaskannataja ühe minu vanadest villidest katki. Seersandi käest
sain plaastri ja panin selle villi kinni. Täna siis käin terve päeva sussides, homme
pean aga taas saabastes olema.
Laupäeval, s.t. eile, olid meil taktikalised õppused. Seisnes see selles, et meid
viidi lagedale umbrohus väljale ja seal hakkasime imiteerima vaenlase
ründamist, algul jagude kaupa ahelikus, siis rühma ahelikus ja lõpuks õppisime
vaenlase liini vallutamist. Hommikul kella poole kümnest kuni kella kaheni muud
ei teinud kui ründasime vaenlasi. Peale lõunat puhastasime automaate ja
asusime hoopis rahumeelsemale tegevusele, umbrohtu kitkuma. Mitte küll
selleltsamalt väljalt vaid hoopis väeosa territooriumilt. Õhtul oli veel saun ja kõik.
Näed sa, pastakas sai vahepeal otsa, pidin uue võtma. Ühesõnaga kõik, millega
ma kahe kirja vahel tegelenud olen.
Nüüd teie küsimused. Ah et soovid, need panin ma juba eelmises kirjas teele. Mis
puutub kasarmusse, siis on see ühekorruseline kivimaja, peldik väljas. Seest pole
päris vigagi, kena, kahekordsed voodid, värviteleviisor, raadio, makk, akvaarium,
pole vigagi. Mis puutub meie üldist arvu, siis seda ma kirjutada ei tohi, seda aga
küll, et enamus meist on valged ja instituutidest ning ülikoolidest. Missugused
on teised poisid? On igasuguseid, mõned on laisad, mõned aga üliagarad. Õnneks
ei ole midagi halba juhtunud ja loodame, et ei juhtugi. Ehk aitab siin see, et me
kõik oleme ühesugused.

Varsti läheme hommikusöögile ja peale seda algavad üritused, igasugused
loengud, televiisori vaatamine. Pühapäev on ka sõjaväes üks kergemaid.
Tõotuse andmiseni on nädal. Loodan, et tulete siia, kuigi kahtlen, et enne selle
kirja kätte saate. Lõpetan selleks korraks.

