30.08.87 (kuuekümne neljas päev)

On pühapäeva hommik, istun suveklassis ja kirjutan kirja. Püüan mõelda, et mida
te praegu teha võiksite. Teil on kell praegu seitse, Elar magab, kui tal tööpäev ei
ole, kui aga on, siis tõuseb parasjagu üles, isa magab, sina oled ehk ka juba
tõusnud ja toimetad, vanaema teeb ka oma esimesi tiirusid toas.
Küsite, et mida ma tegin 22. augustil, kui me teil laadal kogu aeg meeles olin,
eelmise laupäeva hommikul olid meil tunnid ja pealelõunal käisime Volgogradis,
sellest ma aga juba kirjutasin pikalt ja laialt.
Täna öösel nägin unes, et olin kodus ja käisin raadiomajas tööl. Olin üldiselt väga
rahul, kui aga hommikul ärkasin, siis langesin taas reaalsusesse tagasi ja mõtlesin,
et koduni on veel pikk - pikk aeg, muidugi meie kohtumiseni ei olegi ehk nii
pikkaeg.
Eilsele kirjale panin ka fotod juurde, need on võrreldes teiste poiste omadega
normaalsed, võib öelda, et kõige pareminigi õnnestunud. Ma vist juba teatasin,
et levitage laiali, kellele vajalikuks peate. Üks pilt andke kindlasti Urmasele ja
Merikesele, Pärnu kirjasõbrale saadan ise.
Täna õhtul astub meie rood taas väeosa toimkonda. Mina sain masinapargi
kontrollpunkti valvuri koha. Üldiselt ei kujuta ma hästi ette, mida see koht endast
kujutab, ehk on seal võimalust natuke kohalikus puhvetis ära käia.
Praegu tulevad tagasi need poisid, kes olid ööd vanemate juures, nagu minagi, ja
nad toovad midagi endaga kaasa, lausa jube on vaadata, kuidas venelased
tormavad nagu kari näljaseid neile kallale. Meie, eesti poisid, ajame neid asju
natukene kultuursemalt, meile niimoodi kallale ei tormata, me võtame kokku
oma pundi ja jagame ära, mida keegi on kusagilt kaasa toonud. Mina küll ennast
niimoodi ei alanda, et torman teisele kallale nagu näljane peni, et saada
mingisugust ühte kommi.
Varsti peaksime hommikusöögile minema. Lõppu natuke, nagu tavaliselt, ilmast.
Ilm on küllaltki jahe, hommik ikkagi, taevas ei ole pilvi, ei tea, kas päeva peale
tuleb, loodan, et ei, sest päikese paistel on väga hea olla, praegu ei ole enam nii
kuum.
Lõpetan siis selleks korraks.

