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Eksamite alguseni on jäänud tervelt kuu. Peale eksameid hakatakse meid laiali 

saatma, eks siis näis, kuhu saadetakse. Muide täna oli meil mingisugune arstlik 

komisjon. Üks meditsiiniteenistuse major vaatas näkku ja küsis, ega midagi viga 

ei ole ja tegi nime taha kas kriipsu või linnukese. Minu nime taha pandi linnukene. 

Täna uuris ka roodukomandör, kas meil kellelgi on vendasid Afganistanis 

teeninud ja kas praegu ei teeni. Nojah, eks praegu hakkavad neile nõudmised 

tulema, et keda ja kuhu ja kui palju. Midagi täpsemat ei oska lisada, kui midagi 

kuulen, siis kohe ka kirjutan. 

Meil poistega käib ka jutt õige tihti laiali saatmise radadel ja mõned ütlevad, et 

talle tundub, et ta peab Afganistanis teenima, mulle aga tundub millegi pärast, 

et mina sinna ei sattu, ma ei tea miks aga mul on selline tunne. 

Mida tänase päeva jooksul oleme veel head teinud. Hommikupoolikul käisime 

poris sumamas. Öösel ja hommikul sadas õige tugevasti vihma, kui ma öösel 

peldikus käisin, sain tublisti märjaks. Vihmaga muutuvad siinsed teed 

põhjatuteks ja kõigele lisaks on siin veel tohutult savine pinnas. Poris sumamise 

all pidasin ma silmas seda, et ühte niisugust teed mööda tuli meil õppeväljakule 

liikuda, et seal ennelõunat tehnika õppimisega tegeleda. Liikumise all pean 

silmas muidugi jooksmist. Peale lõunat oli ilm ilus ja päikeseline ning me 

tegelesime rivi harjutamisega ja füüsilise ettevalmistusega. Meie 

rühmakomandör ütles, et füüsilisele ettevalmistusele hakkame veel rohkem 

rõhku panema, sest lõpp on lähedal. Ise ma mõtlesin, et mida tähendab veel 

rohkem kui praegu aga no ju on siis võimalik ja selle kuu aega peab ehk ikka 

vastu, lootuses, et seal, kuhu saadetakse läheb kergemaks. Muide, oma lubadust 

rihmadele mitte langeda olen suutnud pidada. 

See sinu mõte üürida siin olemise ajaks mingi eraisiku käest tuba, on tõesti hea 

mõte, igal juhul palju parem, kui kusagil hotellis olla. See, et sa erariideid kaasa 

võtta ei taha ei ole enam nii hea. Tegelikult eks ta ole õige küll, läheb vist liiga 

paljuks ja ega ma sellepärast veel ära ei kärva kui erariideid seljas ei ole. Teate 

selle kohta, et paki teele panite, sain kätte, pakki aga mitte, sest pakk liigub siis 

üle kümne päeva aga ega ta tulemata ei jää. 

Praegu peetakse meile loengut, kui palju meil veel enne eksamite algust teha on 

ja kas me üldse jõuame, roodukomandör ise loeb. Loengu kuulamise käigus 

üritan mõne rea kirjutada. 



Mida veel lisada, seda, et me kõik loeme päevi oktoobrikuuni ja mõned isegi 

teenistuse lõpuni. Mina loen päevi selleni, millal te siia tulete. Peatse 

kohtumiseni. 


