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Sain täna kirja ja pool „Edasit“ kätte. Oled hakanud kah looderdamisega 

tegelema, ei kuula enam mida õpetatakse vaid kirjutad kirja ja ise veel mõtled, 

et teised arvavad, et sa konspekteerid. 

Praegu pajatab üks eesti poiss oma Eestis käimise muljeid, ta käis oma 

kodukohas, et naine ära võtta ja tuli nüüd tagasi. Räägib, et Eestis, Lätis ja Leedus 

olid olnud mingisugused rahutused, kirjutage lähemalt ja saatke ka ajalehti, 

tahaks ka teada, mis seal juhtus. 

Vahepeal oleme ülimalt palju logelenud. Eile, peale kehalise eksamit anti meile 

vaba aeg kuni õhtuni ja peale õhtusööki ei teinud ka midagi peale ettevalmistuse 

homseks see tähendab juba tänaseks päevaks. Täna olime harjutusväljakul ja 

õppisime taas tehnikat. Sinna me täna ei jooksnud ja tagasi ka mitte, lausa ime. 

Seal oli meil ka aega laialt, saime tervelt poolteist tundi murul lesida ja lobiseda. 

Poistega rääkisime sellest, mida süüa võiks ja mida keegi armastab süüa. Praegu 

näiteks tahaks sefiiritorti, eesti küpsiseid või siis vahvleid, ühepaja toitu või siis 

kartuliputru piimaga. Pakiga seda muidugi ei saada aga küpsist ja vahvlit võib ju 

proovida. Üldse vaadake viimased kirjad üle, mille üle ma puudust olen tundnud, 

ehk saab midagi saata. Täiesti kriis on käes musta niidiga, otsas. 

Täna saime siis esimest korda poolteist portsu. Hommikul saime võid rohkem kui 

teised, lõuna ajal suppi ja putru rohkem kui teised, mis õhtul antakse, seda ei tea, 

sest õhtusöök on veel olemata. 

Vahepeal toodi meid kinno. Istun praegu saalis ja vaatan ekraani poole, valetan, 

ei vaata ma midagi, kirja kirjutan. Ma mäletan, et ühes kirjas te küsisite, et mis 

kell meil Päike tõuseb ja loojub. Moskva aja järgi võttes tõuseb kell 7 või selle 

ringis, õhtul loojub poole üheksa paiku. Viimane näitaja on teie jaoks hoopis 

eriline aga kordan veelkord Moskva aja järgi, meil loojub Päike kohaliku aja järgi 

siiski pool kümme. 

Ilmad on viimasel ajal soojapoolsed olnud, Päike paistab päevad läbi ja piisavalt 

soe on, seda aga ainult päeval, ööd on külmad, hommikul on hingeaur näha. 

Hakkan lõpetama, lisan kirjale fotod, levita laiali, sest neid saadan ma viis tükki. 


