4.09.87 (kuuekümne üheksas päev)

Aeg veereb muud kui aga sügise poole. Te olete juba neljandat päeva koolis ja
ehk lähete varsti suuremalt osalt ka kolhoosi kartulit korjama. Kindlasti kannavad
lapsed veel leivakotti kaasas, sest kooli söökla ei tööta, ka see on krooniline meie
kooli söökla juures.
Ega meilgi aeg paigal seisa, igal pool näitab märke, et sügis on tulemas, ööd on
jahedad ja ega päevalgi teab kui soe ei ole, paneb juba päikeselaikusid otsima, et
selga soojendada. Rooduga valmistume ka külmade tulekuks, eile anti meile välja
sinelid ja usud või ära usu aga isegi minu pikkus oli olemas. Selle sineli saamise
peale kulus peaaegu pool päeva ja teine pool päeva kulus pagunite ja igasuguste
muude eraldusmärkide peale õmblemiseks. Lähemal ajal seisab ees töömahukas
operatsioon, sineli triikimine, nagu sa isegi arvata võid ei ole see eriti lihtne aga
no küll me hakkama saame.
Täna läheb meie rood jälle toimkonda. Tänu taevale ei saanud ma patrulli vaid
sööklasse, ikka kõhutäiele lähemal ja üldse seista selliste ilmadega, öösel postil
on natuke jaheda võitu ning milleks see. Need kes lähevad patrulli, taovad pähe
seadusi, meie, kes ei lähe, tegeleme hoopis huvitavama tegevusega, eile näiteks
õmblesime sineleid, täna näiteks kirjutan kirja.
Nüüd olete saanud minu käest tihedalt terve hunniku kirju, enne paberit nüüd
ette ei võta kui ülehomme, kus kirjutan söökla toimkonna muljeid ning kuidas
see mulle meeldis. Eks siis näis, kas edaspidi meeldib mul minna tööle sellisesse
kohta nagu söökla.
Praegu on mul veel üks probleem, kuidas saada saabastele uued kannad, sest
vanad on lausa ära kulunud. Olen juba kahel päeval seersandi poole pöördunud,
et ta mulle uued kannad annaks ja pöördun täna veel, ega ma enne järele ei
anna, kui uued kannad saan. Eks mul oli kodus ka kingadega tegemist, kannad
kulusid õige kähku kõveraks. Eks see ole vist juba suguvõsa viga, et me käime
jalad natukene laiali. Muide, kui mul ikka oma kirsasaapaid korda teha ei
õnnestu, siis tuleb uued osta, või veelgi parem, teie ostke mulle Tartu kirsad ja
saatke pakiga siia. Ma loodan, et asi siiski nii kaugele ei lähe ja vene kroonu leiab
minu kirsade tarbeks uued kannad või hoopis uued kirsad. Mida aga kindlasti
võiksite saata on sisetallad, need on hakanud otsa lõppema sellest meeletust
higistamisest ja neid ei olevat lootust siit saada, nojah, muidugi kui uued kirsad
saan, siis ei ole vaja.

Muide ma juba loen päevi meie kokkusaamiseni. Teatage siis millal täpselt tulete
ja kui tulete, siis võtke ehk ka erariided kaasa.
Lõpetan. Ootan kirja!

