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Eile sain kaks kirja kätte, üks kirjutatud neljandal, teine viiendal. Ma olin lausa 

üllatunud, et olete kirjanikuks hakanud. Muide, üks tükk torti tabas mind päris 

täpselt, isegi sõrmed lakkusin puhtaks (unes). 

Eile olime taas ehitusel. Seal tehti muide suur avastus, avastati, et segumasinale 

võib liiva, kruusa ja muud vajalikud asjad lähemale tuua. Seda avastust ei teinud 

kohalikud ülemused, tähendab need, kes on ehitusel. Brigaadikomandör Larin 

tuli korra ehitusele ja nägi, millist mõttetust toimetatakse, pärast seda toodigi 

segumasin ehitusele lähemale ja muud asjad omakorda segumasinale lähemale. 

Üldiselt on see ehitus mind lõplikult ära tüüdanud, muud head seal ei ole, ainult 

lõuna ajal saab tugevamalt süüa, õhtul saab tulema aga alles poole üheksaks või 

veelgi hiljem. 

Täna hommikul võib öelda, et isegi natuke vedas, sest täna olin klassis 

korrapidaja ja ma pidin kohe peale äratust klassi koristama minema ja sellega 

seoses ei pidanud osalema hommikuvõimlemisel. Päeval  tegelesime tehnika 

õppimise ja jooksmisega. Tehnikat õppisime baasis, mis asus väeosast 2,5 km 

kaugusel. Sinna ja tagasi me muidugi jooksime. 

Täna läheb terve rood taas toimkonda ja minul ei ole midagi teha. Ühest küljest 

on see hea, vedamine, saab öösel magada, teiselt poolt ei tea aga kunagi, mida 

võidakse teha anda. Meie rühm jäi enamalt jaolt toimkonnast välja, sest eelmisel 

korral oldi patrullis. See oli siis, kui ma teiega olin. 

 Muide, väga tihti mõtlen, mida te teha võiksite antud ajahetkel ja mõnikord 

õhtul mõtlen, et kui oleks võime siirduda ühe ropsuga koju terveks ööks ja 

hommikul tagasi. Nii oleks ju väga hea. Tegelikult tuleb tunnistada, et 

koduigatsus käib peale. 

Just praegu marssis kasarmu ette söökla toimkond. Nad käisid arstlikul kontrollil 

ja toimkonda astuvad nad kusagil kella viie paiku ja lõpetavad 24 tunni pärast. 

Hakkan lõpetama. Varsti läheme lõunale. Lõpetuseks veel natuke ilmast. Ilm 

püsib parajalt soe, ei liiast ega ka mitte külm. Üleeile sadas isegi paar tilka vihma. 

Sellest ei olnud rohkem kasu kui lõi tolmu kinni. Te kirjutasite, et teil sajab iga 

päev, kuidas siis viljakoristusega hakkama saate? 


