26.07.87(kahekümne üheksas päev)

Täna oli siis tõotus. Peab ütlema, et päris kena oli. Algul rivistati kogu väeosa üles
ja tehti läbi ettenähtud rituaalid. No väeosa komandöri polkovnik Larini tervitus,
siis lipu sisse toomine, tervituskõned jne. Siis rivistati kahte ritta need, kes
hakkasid tõotust andma. Minu imestuseks sai neid mitmelt realt terve plats täis.
Iga rühma peale oli üks laud, kus käidi siis tõotust andmas. Meie roodu peale oli
siis neli lauda. Selleks, et tõotust anda, tuli astuda rivist välja, teha mõned
rivisammud ja olidki laua juures. Seal tuli raporteerida, et kursant see ja see
saabus tõotuse andmiseks. Peale seda anti kätte tõotuse tekst, see tuli maha
lugeda ja siis alla kirjutada, ning peale seda rivvi tagasi astuda. Oligi kogu tegevus.
Peale tõotuse andmist oli veel pidulik marss ja oligi kõik.
Peale seda, kui olime roodu asupaika jõudnud, andsime relvad ära ja need,
kellele vanemad olid külla tulnud said linnaloa. Meie rühmast läksid linna pooled,
isegi rohkem. Need, kes maha jäid said vaba aja ja võisid tegeleda omade
asjadega.
Tänane pidupäev andis ennast ka toidus tunda. Hommikul anti igaühele üks
komm ja neli küpsist. Lõuna ajal sõime aga nende eest, kes olid linna läinud. Nii
tugevat kõhutäit ei ole ma siin oldud aja jooksul veel saanud.
Seda kirja kirjutan ma praegu voodis pikali olles, nimelt praegu tehti nii
nimetatud vaikne tund. Need, kes tahtsid kirjutada võisid seda voodis pikali olles
teha.
Mitte kuidagi ei jõua ära oodata, millal te siia tulete. Kui see kiri ükskord koju
jõuab, olete siin, aga siiski.
Vahepeal on läinud kõik vanaviisi. Teie viimase kirja enne ärasõitu sain eile kätte.
Täitsa mõnus oli lugeda teist, loe nagu ajalehte. Mis puutub kirjadesse, siis
tõepoolest ootad neid ja püüad iga vaba momenti kirjutamiseks kasutada.
Praegu just hakkasin mõtlema, et siiski on mõnes mõttes hea, et te tõotuse
andmise päeval ei tulnud, sest see päev on ju nagu nii peaaegu vaba, teistel
päevadel saab vanemate tuleku puhul ikka vabaks.
Lõppu panen veel mõne sõna ilmast. Paar päeva olid ilmad väga palavad. Isegi
täna hommikul, praegu kisub aga pilve, õigemini ongi juba pilves. Läheb
jahedamaks ja loodetavasti tuleb ka tuult, sest niisugused leitsakud, nagu olid
paar viimast päeva, ei kõlba ka kuhugi.

