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Tere laupäevakut!
Ma arvan, et ka teil on seal laupäevak täies hoos. Oleme praegu sovhoosi põllul
ja koristame tomateid, momendil on lõuna kohalikus sööklas. Tulin just sööklast
välja ja istusin, et kirjutada puhkepausi ajal.
Ega sellel tomatite korjamisel viga olegi, praegu on isu tomatitest täis, et öökima
ajab. Meil muidugi selliseid tomativälju nagu siin ei ole. Mis puutub sööklas
antud sööki, siis on see parem kui meil väeosas, ikkagi majandi söökla. Mis veel
ümbruses silma hakkab, igavesti korratud külad, majadel on tänavapoolne külg
üle värvitud, tagantpoolt aga ära parem räägi, külavahetänavad on sellised
lõputud porimülkad, et saad käia vaid vastu aia ääri. Praegu ei ole töö veel ära
tüüdanud, aga eks näis, homme tuleb ka veel tulla.
Meile öeldi, et 15. oktoobrist algavad eksamid ja kui need läbi, hakataksegi meid
väeosadesse laiali saatma.
Eelmises kirjas kirjutasin, et lähen väravasse valvesse. Nüüd on ka see möödas.
Ausalt öeldes, mulle seal meeldis, kuid koht on väga ebamugav. Seal näed, kuidas
puutuvad kokku sõjaväe tuimus ja eraelu, vanemad käivad ja püüavad oma
lastega kokku saada aga see põrguline lipnik oli nii külm et lausa jube hakkas.
Äkki oli see lihtsalt selle lipniku viga kes parasjagu meiega valves oli. Korra ta isegi
ütles, et me ei tohi eraisikutega lausa suheldagi mitte. Vanemad püüdsid ikka
meiega juttu ajada ja mõned isegi pakkusid üht teist. Seal saigi ära söödud
mõned pirnid ja aprikoosid. Kui ma valves olin oli üllatavalt palju vanemaid. Terve
külastajate tuba oli paksult täis. Peale seda valvekorda võttis taas koduigatsus
võimust, tuli meelde, kuidas ise seal teiega kohtumas käisin.
Küsite, et kuidas mul topeltportsiooniga meeldib, üldiselt hästi, nälga ei tunne.
Väga hea, et mul selliselt vedas, kas see on nii ka väeosas, kuhu meid laiali
jaotatakse, seda ei oska ma öelda.
Ilmad on siin niisugused nagu õigel vananaistesuvel olema peavad, öösel külm,
hommikul suur kaste, päeval parajalt soe ja vahepeal sabistab vihma ka natuke
kaela.
Lõpetan, sest läheme ära tööle.

