25.08.87 (viiekümne üheksas päev)

Täna alustan ühe väga omapärase juhusega. Nimelt tuli üleeile ühele meie rühma
poistest pakk, kus oli sees muidugi ka palju head ja paremat. Mis kohe algul silma
hakkas, oli see, et jagamisega oli ta väga kitsi. Aga ega mis meil siis sellest, me
arvasime, et tuli tõesti väike pakk, vähe komme ja las sööb siis ise. Seda ta ka
terve öö tegi, ma ärkasin öösel paar korda üles, et peldikus käia ja tema muud
kui sõi. Lõppvaatus oli üpris omapärane. Täna õhtupoolikul hakati kontrollima
kappide korrasolekut ja siis tiriti tema kapist välja pagan teab mida. Meil on
selline seadus, et kappides toitu hoida ei tohi, kas söö kohe ära või jaga laiali. No
ega nii momentaalselt pea kah ära sööma aga hoida üle kahe päeva on ohtlik,
võib vahele jääda. Eks siis see poiss jäigi ja kõik, mis oli üleliigne lendas prügikasti,
kaks pakki šokolaadikomme, kaks pakki vahvlit, pakk küpsist, viis šokolaadi. Ma
ise mõtlesin, et vaat kus inimesel on ahnus, ise teab, et kui leitakse visatakse ära,
aga teistele ka ei anna. Ise sõi terve öö ega jõudnud ära süüa. Mina paneks endal
tasku täis, kõik, mida taskusse ei anna panna sööks ära ja annaks teistele, see,
mis taskus jääks väikeseks varuks, kust saab vähehaaval võtta.
Mis puudutab seda pesu pesemist, siis pesime tookord tõesti kogu rooduga pesu
ja jalarätte. Eelmine kord saime küll kogu varustuse, see oli aga täiesti märg,
põhjendati sellega, et ei jõutud kuivatada, meil kuivas see seljas ära ööga. Algul
oli natuke imelik aga kui magama jäid ei olnudki nii ebamugav no ja
välitingimustes, kui on niiske, siis riiete kuivatamiseks ju muud võimalust ei olegi,
pane märjad riided selga ja mine magama, hommikuks on kuivad. Kui paned
kusagile kuivama, siis võtad hommikul sama märjad riided nagu õhtul kuivama
panid.
Täna oli meil kontrollnädala teine päev, kus kontrolliti meie määrustiku
tundmist. Täna pandi ka individuaalseid hindeid, sain viie. Ega ma muud ei
lootnud ka, sest ma olin kindel, et neid seadusi ma tean. Homme hakatakse
kontrollima meie tehnilist ettevalmistust.
Hakkangi otsi kokku tõmbama, ilmad on normaalsed, just sellised, et vilja võtta.
Jään ootama kirja.

