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Alustan järjekordselt uut kirjatükki. Praegu valmistub meie rood jälle väeosa 

toimkonnaks, mulle langes osaks minna sööklasse, seda juba teist korda. Loodan, 

et saan mõne parema otsa kui eelmine kord see juurvilja puhastamine. Nojah, 

ega see teine koht ei ole ka mingi lilleaed vist, tööd peab igal pool tegema. Vahe 

on ehk selles, et on kohad, kus töötad omaette ja on töökohad, kus sa oma tööd 

tehes sõltud ka teistest, need viimased töökohad mulle ei meeldi. Aga sellest 

kuidas ja mis, siis kui toimkond on möödas. 

Täna saime pika pesu, kui seda pikaks võib nimetada, sest püksid on mulle 

peaaegu põlvini, aga pole viga, keha on suurema pinnaga kaetud ja natuke 

soojem on ka. Räägitakse, et oktoobri keskel läheme üle talvisele vormile, see 

aga tähendab seda, et eksamite ajaks tuleb sinelid selga ajada. Kui aga ilmad 

soojad püsivad, siis võib talvisele vormile üleminek ka hiljemaks jääda. Praegu 

näitavad märgid aga seda, et kõik liigub kindlalt talve poole, iga päevaga on ilmad 

ikka külmemad ja külmemad ja kui nii edasi läheb, siis võib varsti isegi lund 

sadama hakata. Aga ärgem tehkem ennatlikke järeldusi. Loodan, et kui te siia 

tulete on parajalt soe ja hea ilm. Täna lähevad kolm meie rühma poissi linna, 

neile tulid vanemad külla. Ma olen mõelnud selle elamise võtmise koha pealt 

mõne kohaliku juurde ja leian, et see on tõesti hea mõte. 

Täna on need, kes astuvad vahtkonda, õppinud määruste õppimisega, meie aga 

istusime klassis niisama, mina näiteks lugesin ajalehte, neid jätkub mul 

senimaani. Peale klassis istumise tegime täna veel oma traditsioonilise 

jooksutuuri, see jooksmine on meil juba hea tava, sest kui seda ei ole, siis oleks 

vist üpris imelik. Miks ma räägin tinglikult? Sest ei mäleta sellist päeva, millal me 

jooksnud ei oleks. 

Kujutage ette, kui vahva on vaadata, kui mööda kasarmut kolavad lumivalges 

pesus sellid, kasarmu oleks just nagu kimonos selle täis. Ei olegi enam midagi uut 

ja huvitavat teatada, varsti läheme lõunale ja ongi õige aeg lõpetada. Eks kunagi 

peale toimkonda kirjutan. 


