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Tervitusi jälle siit tomatipõllu servast! 

Kui päris aus olla, siis põllu servas ma just ei ole aga söökla juures, tulime lõunalt 

ja ootame kuni kõik söönud saavad. 

Enne selle kirja kätte saamist oli vist jälle kirjades pikem paus. See oli tingitud 

sellest, et oli toimkond ja peale toimkonda ei olnud aega paaril päeval kirjutada, 

sest tegelesime hommikust õhtuni sõna otseses mõttes kaklemise õppimisega ja 

füüsilise trenniga. Õhtul ehk olekski olnud natuke aega kirjutada aga siis olin nii 

läbi ja väsinud, et kirja jaoks enam mõtteid ja jõudu ei olnud. No ja nendel 

päevadel kui me tomatis oleme ei käi ka post meie roodus. Nii siis koguneb jälle 

viis päeva, kui kirjad minu poolt teie poole ei liigu. 

Jutud kalduvad üha rohkem oktoobri lõpule, kui meid hakatakse laiali saatma, 

üha rohkem arutatakse seda teemat ja pinnitakse seersante. Midagi konkreetset 

aga teada ei saa, ju siis ei tea seersandid ka veel midagi konkreetset. Ehk selgub 

selleks ajaks, kui te siis jõuate, midagi. 

Sain kätte ka vanaema kirjutatud kirja. Mind paneb imestama, kuidas see kiri 

üldse siia jõudis, sest indeks oli kohutavalt valesti kirjutatud. 

Teid huvitab, et kes või mis on selle taga, et ma poolteist portsiooni saan? Ma 

arvan, et ei keegi ega ei miski, on lihtsalt mingisugune seadus, kus kõik, kes 

pikemad kui 190 sentimeetrit saavad poolteist portsu süüa ja meie roodus on 

selliseid tervelt kaheksa. Ma vist kunagi kirjutasin, et kui võrrelda meie roodu 

mõne teisega siin väeosas, siis hakkab silma suurus. Ma ei tea, milleks nad sellise 

roodu on kokku pannud ja mida nad meist teha tahavad aga nii see on. 

Teid huvitab veel kütmine. Seda meil veel ei toimu ja vaevalt et enne meie ära 

minekut saabki toimuma, sest kütteperiood algab siin kusagil oktoobri lõpus 

novembri algul. Ilma tekita aga öösel enam magada ei saa, kui ikka maha ajad 

ärkad öösel raudselt külmast üles. 

Praegu läks viimane vahetus sööma, varsti tuleb kirjale punkt panna ja tagasi 

tööle minna. Mõtlesin just, et mida huvitavamat lähemal ajal tulemas on aga 

midagi olulist ei tulnud meelde, ühesõnaga jätkuvad tavalised tegevused. Püüan 

veel mõistatada, et mida te sellel ajal kodus teha võiksite aga vist ei suuda, sest 

sellel ajal ei olnud meil mingisugust tavapärast tegevust. 



Ilmad on meil endised, öösel jahe, päeval parajalt soe ja vahetevahel sajab 

natuke vihma ka. Kas kodumail on vili juba võetud ja kui kaugel teie oma 

saagikoristusega olete? Varsti saab koolides ka esimene kuu poole peale, kas ikka 

raudselt kartulis ja kui kauaks? Ei oskagi teid rohkem küsimustega pommitada. 

Kirjutage kõigest, mis kodus uudist ja uut on. 

Kiirete kirjadeni. 


