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Täna saab täpselt nädal, kui te siin käisite. Tundub nagu oleks see olnud hirmus 

ammu või ei oleks olnud üldse. See seitsmenda oktoobri mainimine pani mind 

tahes tahtmata uskuma ja lootma, et ehk tuletegi. Vähemalt elan ma selles 

lootuses. 

Praegu on meil väeosas karantiin. See on sellepärast, et linnas möllab 

düsenteeria ja et seda mitte väeossa tuua, keelati ära kõik linnaload. Ainult neile, 

kellele tulevad vanemad külla, antakse ehk luba kohtuda. Loodame, et oktoobris 

on asi taas normaalne ja saab jälle välja. 

Mida head me siis teinud oleme. Viimased päevad on möödunud töö tähe all. 

Olime taas ehitusel. Nüüd sai tehtud natukene normaalsemat tööd, nimelt 

telliseid riita laotud. Olgugi, et öösel kah unes telliseid näed, on sellel tööl 

vähemalt mõte sees. Muidugi oleme ka tugevdanud oma teadmisi tehnikast ning 

järgmisel nädalal läheb asi praktiliseks, hakkame vett tegema. 

Panen kirja ka mõne soovi. Kui te ajalehtedest ja ajakirjadest panderolli teete, 

siis pange sinna sisse ka mõni odav pastakas või pastapliiatsi terad. Ja veel, 

hoidke see suur vase puhastamise vahendi pudel alles. Kui ma teatan, et see, mis 

mul on hakkab otsa saama, siis võib seda ju väiksematesse pudelitesse panna ja 

saata. Väikest asja saab ikka kusagil hoida. 

Eile sain lõpuks endale ka paraadvormi, tundub, et päris paraja. Nüüd tuleb veel 

pagunid peale õmmelda ja mul on ka vorm olemas. 

Ilmad on endiselt jahedamapoolsed, kui ongi päike, siis on ka tuul ja see jahutab. 

Vähemalt ei ole enam sellist higistamist. 

Oleme siin eesti poistega arutanud, et ega siin olemisel väga viga olegi. Nojah, 

kui midagi vastikut ja mõttetut tegema peab, siis kisub vastikuks ka. Kõike seda 

on siin vaid oktoobri lõpuni, mis siis edasi saab ja kuhu meid saadetakse, ei tea 

veel keegi ja kuulda ka ei ole. Ühte võin küll praegu öelda, et Etioopiasse ma ei 

sõida, sest Etioopiasse sõitjate kandidaadid olid eile esimeses komisjonis ja mina 

nende hulgas ei olnud. 

Paber hakkab lõppema, panen punkti ja jään ootama uut kirja, õigemini ei ole 

ma peale teie külastust veel ühtegi kätte saanud aga ehk täna tuleb. 


