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Seekord ei saanud te nii pika kirjaga hakkama kui eelmistel kordadel aga ega 

sellest suurt viga ole, sedagi oli hea lugeda. Alustan selle kirja praegu, millal aga 

lõpetan, ei tea, sest viieteistkümne minuti pärast on lõuna. Praegu tulime just 

jooksmast, lihtsalt niisama jooksmast, pidi enne lõunat seedimisele hea olema, 

nagu meie rühmakomandör ennast väljendas. Seega siis umbes kolm kilomeetrit 

seedimisele, nii öelda. 

Mida siis oma elust pajatada? Nii, pajatamine jääbki hiljemaks, sest läheme nüüd 

sööma ja siis sauna. 

Olengi lubatud operatsioonidelt tagasi. Alustan lõunast, sain jälle oma poolteist 

portsu kätte. Mina ei tea kuidas teised aga mina ei tunne enam pidevalt nälga. 

Kui vaadata mõnda meil siin, siis jääb küll mulje, et ainsaks eesmärgiks elus on 

ennast millegagi täis toppida. Ühele sellile ei jätkunud hommikul võid, oli pandud 

taldrikule lihtsalt üks tükk vähem. Mida sa arvad, mida ta siis tegi, kukkus nutma. 

Ei jäänud meil siis muud üle kui organiseerisime talle teise laua pealt, kus oli üks 

sööja vähem, tüki võid. Minul oli igatahes natuke tobe seda õnnetut vaadata, jäi 

selline tunne nagu oleksin minagi natuke süüdi, et talle võid ei jätkunud. 

Nüüd siis sauna juurde. Millisel viisil meil saunas käimine toimub, sellest olen ma 

juba kirjutanud, sellist korda nagu täna ma aga ei mäleta. Peale sauna oleks 

endale parema meelega vana nädal aega läbi higistatud pesu selga tõmmanud. 

Uus, mille me saime oli märg, must ja haises, kõik omadused, mis ühel korralikul 

pesul olema peavad, midagi juurde enam ei mõtle. Nagu näed, sai mul musta 

värvi pastakas otsa, jätkan sinisega. 

Praegu valmistub meie rood isetegevuskonkursiks. Minul tuleb ka sellest osa 

võtta. Nelja Eesti poisiga tuletasime meelde härjatantsu ja selle muusika ning 

tantsime seda. Peale selle tuleb meil veel üldises kavas mängida sakslasi. No ega 

see nüüd mingi üllatus ka ei ole, kogu venemaa teab, et Eestlased mängivad 

pooltes vene filmides sakslasi. 

No nii, hakkangi lõpetama, uudiseid rohkem kirja panna ei ole. Peatsete 

kirjadeni. 


