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Teilt on tulnud mulle kolm kirja järjest, mina aga ei ole vastanud. Nüüd läheb 

raskeks tööks, enne ei tõuse paberi tagant, kui kolm lehte on täis kirjutatud. 

Eile oli siis toimkond sööklas, minu osaks langes väga hea töö ja seda päris tõsises 

mõttes, ma pidin taldrikutest lusikaga toidujäätmeid välja kraapima. See töö oli 

selline, et sa ei sõltu teistest, vaid pead ise vaatama, et mustad nõud üle pea ei 

kasvaks ja et nõudepesijad puudust ei tunneks. Pühapäeva puhul oli meil ka 

rohkem tööd, sest hommikuks anti mune ja lõunaks arbuuse. Mõlemad asjad 

tekitavad teadupärast koori ja neid tuli pidevalt välja vedada. Mis veel palju sodi 

tekitas oli leib, sest seda jäi arusaamatul kombel palju üle. Seda siis toimkonnast, 

muide süüa saime ka natuke rohkem kui tavaliselt. Siia lõppu veel vastused teie 

küsimustele toimkonna kohta. Kartuleid me ei koori, selleks on masinad, kui 

need muidugi rikki lähevad, siis peab käsitsi koorima. Mis puutub magamisse, siis 

magama läksime seekord kell üks ja hommikul oli äratus kell kuus, sest 

pühapäeva hommikul on hommikusöök tund aega hiljem. 

Täna tegelesime taas praktilise tööga tehnikal. Täna anti meile juba vatijoped 

selga kui õppeväljakule läksime. Väljas lageda taeva all suvevormis seista on juba 

tõesti külm, talvevormile ei ole veel üle läinud ja nii olemegi edaspidi 

õppeväljakul vatijopedes. Vaadates neid tõepoolest jahedaid ilmasid, arvan 

tõesti, et erariideid ei ole vaja kaasa võtta, sest neid oleks vaja palju ja see oleks 

tõesti eraldi komps, parem võtke kaasa mõni hea amps mõnda kodust rooga. 

Pärite juuste kasvu järele. Eks nad ikka kasva, kus nad pääsevad. Ühe korra on 

tulnud neid isegi pügada lasta, aga mitte kiilaks enam vaid ühe sentimeetri 

pikkuseks. Kiilaks ei tohi siin ennast pügada, sest selle eest saab karistada. Praegu 

on juuksed nii pikad, et peavad teie siia tulekuni vastu, siis aga saab ehk kusagil 

juuksuri juures nad korralikult pügada lasta. 

Ilmade kohta võib öelda, et oivalised koerailmad, sajab vihma ja tugev tuul on. 

Täna öösel lõõtsus nii, et kui peldikusse läksin, tahtis tee pealt kõrvale puhuda. 

Lõpetan lootuses, et suutsin selle lühikese kirjaga vastata kolmele kirjale. Esialgu 

lubatud kolmest lehest ei tulnud midagi välja, ikka üks leht nagu tavaliselt. 

Kirjutage ikka ja rohkem. Ootan. 


