9. jaanuaril.

Täna algas jälle õpetöö.

Tunnid algasid kell 9 hommi-

kul. Klassid olid nii külmad, et õpilased panid
kasukad ja palitud selga, ja

kindad kätte. Kooliõpetajad
olid kaunis lahked. Tele

Saubel oli ka palitu seljas,

vist oli tal nii külm. Pr.
Kurrikoff andis saksa keelt tei-

si päewaks nii palju pähe
tuupida, et tuubi kas või pea

lõhki. On ikka ka naljakas oma ülesandmisega.

Hr. Tann andis eesti keelt hea
lahkami korrata, loe kas
või hulluks ennast, enne kui
korrale läbi loetud saab.
Võimlemise tundi jäin hiljaks
ja sain hr. Vervold'i käest

pragada. "Kas teil ei ole tundi?"

küsis ta. "On küll", vastasin
ma. Et mul täna 6. tundi

ja ka klassid külmad olid,
siis läks aeg väga igavaks.

rääkisime selleüle, et Vervolt

käskis võimlemise tunnis puusad
ette ajada, puusi aga ei sa
ette ajada, puusade asemele tuleb

Kurvalt istusin ma külmas

kõht ette, kui rikka mehe supi ka-

klassis.

tel. Kell oli 1/2 11, kui meie maga-

ma läksime. Oleks saksa keelt õp-

Lõpsid tunnid. Tulin koju,
pinud, aga pea hakkas valuta-

küpsetasin liha, sõin kõhu
ma, ja tee mis teed tahad aga

täis ja läksin Jüri'ga P-inna.

õppida ei saa.

Tulime tagasi oligi õhtu käes.

Tuupisin saksakeele tükki, tahtis

ajud segi ajada. Süda sai täis

ja viskasin raamatu minema
ning mõtlesin referaati kirjutada "halkoholi mõjust" aga

et mu pea oli uimane, siis ei
saand ma sellega ka hakkama. Läksin kella vaatama,

kui ma tagasi tulin ei pannud
ma tähelegi istet laua ääres

ei olnud ja istusin põrandale.
Seda nähes Jüri naeris, nii et

hoidis kahe käega kõhtu kinni. Õhtul

10. jaanuaril

Tõusin hommikul kell 1/2 6

ülesse ja õppisin kella kaheksani saksa keelt. Tükk oli juba
kenasti peas, kui ma silmi
pesema hakkasin. Pärast sööki

katsusin peast lugeda, aga

ei olnud mitte sõnagi enam

peas. Oh seda pudru pead!
Oh seda puu pead! Ühest kõr-

vast läheb sisse ja teisest välja
Hr. Pedasson näitas meile loodu-

seloo tunni ajal uut mikroskoopi, mida koolile osteti ja mis

22.000 mrk. maksis. Suuren-

dab kuni 1480 korda. Saksa

keel oli täna üks soolane
tund. Et mul tükk lõpuni

siis läks see tund igavaks
ja

läksin

üksinda

koju.

Õhtul tuli Hilda T.

peas ei olnd, siis palusin
meile külaliseks ja ajasime

ma välja, kui Jüri tundi

vastas. Jumalale tänu läks

õnnelikult see kuri saksa keele

tükk aega juttu. Kui Hilda
ära oli läinud, siis tuli hr.
Relle meie tuppa. Ajasime kõik

tund mööda. Pr. Kurrikooff

ühes koos juttu. Mina aga pea-

andis jälle saksa keelt palju

asjalikult rehkendasin algebra

õppida, tuubi kas või ham-

ülesandeid. Kõigi rohkem huvitas

bad risti. Et meie Jüriga

meid see kuidas "Hull Puhk ja

ladina keelt ei õpi, siis tuli-

Matsi Otto" ühe mehe nimega

me mainitud tunni ajal

luik ära tapnud. Ülesannete

koju. Ilm oli külm ja kange

tuul vastu, nii et meie pidime

lahendamine õnnestus keskmiselt. Peale õhtu söögi sõime

tagasipidi tulema. Raske oli

hernid. Juri ütles: Oleks nad

ta küll, võttis jalgest võimu

herned, siis ma sööks, aga see

ära aga, mis sinna para-

on peeretus rohi". Muidugi

ta. Sõime lõuna ootest ja läksi-

sarnane kõnekäänd ajas

me jälle kooli. Viimne tund

naerma meid kõiki. Klass

oli laulmine. Et ma ei laula

oli täna niisama külm,

kui eilagi. Papa ja mamma heitsid magama õige

aeksasti. Üksinda istume siin

laua ääres ja päevaraamatud kirjutame. Suur seina

juttu koolielust. Viimaks

läksime Põltsamaale. Karli

läks kuhugile tutava juure ku-

na mina läksin E. Jaansoni
juure. Kirjutasin ingliskeel

kell lööb vaikselt taktit. Kell

oli juba 11, kui magama

"exercises", ja siis läksime jalutama. Ilm oli väga ilus,

läksin.
peaaegu

sula

aga

sula

ka

just mitte. Uulitsal oli ini11. jaanuaril.

Magasin hommiku õige-

kaua, esimene tund oli vaba. Aeg koolis läks kaunis ruttu mööda, ei tunnud
enam niisugust igavust

kui eila. Kooli-õpetajad harilikult esimesel tunnil

soovisid head uut-aastat

aga hr. Kisla on seda ära-

unustanud. Tulin koolist

meisi, kui sipelgid, peaasjalikult kooliõpilased. Kui jo
küll olime jalutanud, siis
tulin koju. Hr. Relle oli meil.

Istusime pimedas toas tükk
aega. Mina kuulasin pealt,

kui teised juttu ajasid. Hakka-

sin õppima; viimaks tuli

Piilmann'i Kaarel meie tuppa.
Ajasid Jüriga naljakid jutte,
et naera, kas või kõht lõhki

koju.

ja silmad vesiseks. Aeg läks

Karli N. tuli meile ajasime

niisama pääliskaudselt

mööda ja ei saanud

tükka õppida. Kell ju 11 ja

tunnid veel valmistamata; hai

üteldes: "ma vaatan kust

see teine jägu halgab," ja
tõmbas raamatu pooleks. Mui-

kui soolane! Oh, kui kibe, pa-

dugi mõista Karl N... ei

neb päris kipitama? Nüüd

võtnud seesugust raama-

hoolega tööle! Saab, mis saab.
Kella 11 kuni 1/2 1ni õppisin
hoolega.

tud vastu. Paljud õpilased

olid peaaegu hullus tujus.
Tatistasid üksteist. Viienda a
klassis paljud õpilased pea-

12. jaanuaril

Et ma õhtul kaua üleval

olin, siis magasin hommi-

vad endid üleval üksteise vastu. Ei tea kas igas keskkoo-

lis nii viisakuseta õpilased
on, kui Põltsamaa reaalgüm-

kul kaua (kell 7.) Pesime

silmad puhtaks, õppisime

naasiumi õpilased. Halvad
mälestused jäävad paljudest

tükka ja siis läksime kooli.
Elu koolis oli päris hapu.

5a kl. õpilastest. Paljude õpi-

laste kohta maksab see sõna

Eduard Jaanson lõikas nuaga

"Vana mees aga vana aru".

mitmetel õpilastel riided kat-

Elu läheb sarnases koolis

ki. Suure vahetunni ajal Jüri

päris hapuks. Õpimise himu

luges ajaloo tundi Karl N..

ja huvi õpeainete vastu kaob

raamatust. Jaanson Eduard

ära.

võttis raamatu oma kätte ja

Oh kurba lugu! Oh seda

paha lugu, et 5c kl. ära

välja. Kella 10ne aeg

läksin magama.

kaotati! Õpilased olid üksteise
vastu viisakad, korralikud j.n.e.;

13. jaanuaril

Et meil esimene tund vaba

Niisama ka plikad. Vaikne
oli

ehk

õigemini

ütelda

ei

ja korralik oli 5c kl. Oh kaholnudgi, sest siis läksime hilja kooli, sest tunnikava on

ju, et see klass hävines!

nii kokku seatud. Pr. Kurrikoff'i

tund oli vaba. Cr. Jürgen män-

Õhtul käisime Põltsamaal
gis suupilli ja mõned õpi-

jalutamas. Naabri (Lääne)

Albert'iga käisime Vana-Põltsamaa lossis. Täna tuli 60

lased lõivad tantsu, nii, et
lust näha. Et klassis vähe

ruumi oli, siis läksid jalu-

sõdurid siia. Enne oli 6 nii

siis summa on 66 (60+6=66)

tus tua kõrva tühja tuppa.
Et saksa keele tund vaba oli,

Tulin koju; oli juba pime. Eitsin pikali ja viskasime

nii videviku.

Meel mõru, süda raske,
nii kurvalt istun lauaäres

ja kirjutan. Lahendasin
algebra ülesandid. Üks neist
oli nii pöörane, et ei tulnud

siis oli meil kaks tundi.

Täna oli meeleolu kaunis rõõmus.
Hr. Tann oli 12. jaanuari õhtu

oma seltsilistega sõitmas käi-

nud; ümber läenud ja prillid
ära kaotanud. Täna kutsus
ta õpilasi kellel aega on, Klubi

ette tulla ekskursjonile.

Meie Jüriga jäime hiljaks.

nud. Viimaks ütles, et pilli

koolis mängida ei tohi. "Mis

Turn kaevas juba labidaga

lund. Enne, kui meie saime peale hakkata leidis Turn prillid

mees teeb, seda ta vastutab". Keegi

teine ei pea ülesandma, vaid ini-

mene ise peab seda tegema,

ülesse. Prillid olid kaotud ka-

dunud uulitsale Epru vihu-

kui ta on midagi kurja teinud.

Tulime koju. Tuul oli kange;

sauna kohta. Teel koju minnes
tuiskas nii, et ära tee silmigi

tulid poisid vastu. Pöörasid talahti. Tee oli kangesti tuiska-

gasi ja läksime õpetaja mäenud, nii et andis sammuda,

le liugu laskma; ka hr. Tann

enne, kui koju jõudsime. Keetsin

laskis mäest alla. Tulime sealt

kapsa suppi. Õhtul käis Hilda

koju, juba oligi pime. Kell oli

P... meie toas. Ajasime juttu

juba 12, kui ma magama läksin.

14. jaanuaril
Esimene tund oli vaba, sest

hr. Mootse puudus. Vaba tunni

selle üle, et plikad lõikavad omad

juuksed lühikseks. Papi rääkis,
kuidas üks poiss teist petnud.

Ta kannud tüttruku riidid. Poiss

ajal õppisin ingliskeelt ja füüsi-

ei ole tunnud, et see poiss on.

kat. Vahetunni ajal poisid mängisid suupilli. Laam loosis oma

Lasknud endid laulatada. Pä-

pilli välja. V. Gutmann sai pilli
omale. Hr. Kisla tuli kord
peale. Otsis pilli aga ei leid-

rast selgunud, et mõlemad on poisid. Läinud õpetaja juure ja lasknud endid ära lahutada. Mui-

dugi Hilda sai pahaseks niisu-

keetsin suppi. Päev läks
guse juttu üle. Uni kippus

külaliseks ja läksime magama.

15. jaanuaril.
Et täna pühapäev oli siis

magasime kaua kella 1/2 9 ni.
Tõusime üles pesen silmad
puhtaks ning panin riidesse.

Viimaks kirjutasin kuulutuse

koera kadumise üle, viisin

Vana-Põltsamaa valla majasse

ja panin üles kuulutus lauale.

Lund sadas ja tuiskas, nii et
kole. Ilm oli päris külm. Jalad hakkasid külmetama.

Tulin koju ja et ilm halb

oli ei läinud ma enam

mööda nii, et ei tea isegi kuhu
ta jäi. Olin ametis ühtelugu,
aga siiski ei saanud tükka

õpitud ega ka muud mida-

gi õieti tehtud. Siin laua

ääres istun ja kirjutan. Otsas raske pea, ei tunde tea.

Oh häda, et pea nii paha!

Oh kui raske see kooli elu,
et otsas raske pea ja tunde
ei tea!

16. jaanuaril.
Esimene tund oli vaba,

sest pr. Kurrikoff puudus.
Poisid täna mängisid seda pilli, tantsi-

välja. Ka Jüri tuli kodu ja

sid ja tõivad Seil'i käest

tõi pilli hr. Raatleffi käest,

kartulid ning küpsetasid neid.

mida ta osta tahav, et proo-

Ajasid kartulid põrandale,

vida kas ta korras on ja mis

sõkusid puruks ning põrandad

hinda

võib

tast

maksta.

Õhtul

sai niimoodi määritud.

Laupäeval 7mes ja 8sas kl.

said enne lahti, kui meie kl.,

siis viies a kl. pidi kella kõ-

17.

jaanuaril.

Täna oli nii külm ilm,
et tahtis nina ära näpistada.

listama. Kell jäi muidugi

Tuba läks öösi külmaks, ei võ-

meie klassi. Täna hommiku

ind enam kuidagi moodi

oli kell meie klassis laul.

magada. Viimaks mammi

Keegi oli pannud kella kong-

tõusis üles ja tegi tule plita

su otsas, kus harilikult tahv-

alla. Nii siis tuba oli juba

li träpa seisab ja träpka

soe, kui ma üles tõusin.

peale. Otsiti kella taga, keegi

Kooli minek külmetasid jalad

ei teadnud, kuhu ta oli jäänud.

ja nina. Kooli-maja oli nii

Esimesse tundi kõlistati

külm, et käed läksid sini-

mingisuguse plekki kopsiku-

seks, kui poti põhjad. Et klass

ga. Vaba tunni ajal Laam

külm oli, siis poisid kütsid

hakkas Jürile pesa nurka

ahju iga vahetunni ajal.

tegema Luik (Jüri) munevat

pessa ja leidis träpka alt
kella. Hr. Litter juhtus parajasti klassi. Ta nõudis selgust selle üle: "Kes pani kella
sinna", aga asjata. Keegi ei
ütelnud ning Litter jättis oma
nõudmise.

Saksakeele tund oli vaba, sest
pr. Kurrikoff oli ikka haige.
Saksakeele tunni ajal tulin koju.

Tuul oli vastu ja külm; tah-

tis hinge kinni panna.

Õhtul viskasin videviku sängis.
Pea valutab juba mitu päeva

sest ilmad on külmad
ja

külma

ta

ei

kannata.

Täna sain kirja Narvast.

Hilda P... tõi postkontorist ära.

18. jaanuaril.

Ilm oli kaunis külm, jalad
päris külmutasid kooli minnes.

tund oli looduselugu ja ni-

melt klassitöö. Et seerumi pandi
oli pea uimane ja segane. Klassi-

töö pidi olema nuivetikatest.
See on neljas osakond kolmas
klass. Minul aga läks segi

kogemata võtsin kolmanda
osakonna ikkesvetikad kuna
esimese

klassi esitajaks, see on paaris-

Poisid kütsid iga vahetunni

ajal ahju (klassi.) Õhtul õppisin looduselugu nii et pea

auras. Oh kui raske pea, ei

vetikad; võtsin "Sparella". Nii siis

klassitöö läks nurja. Füüsika tund

oli füüsika kabinetis, seega oli esimene kord mainitud kohal käin.

loodulugu tea.

Venekeele tunni ajal mõned poisid
19. jaanuaril.

näit. Jürgen, Mürk j.n.e istusid
Tõusin kella 6 ajal üles ja
õppisin looduselugu. Kooli

minnes oli nii külm, et hambad lõgisesid. Inglis keele tunni
ajal pandi seerumi. Meie

klassist lasksid kuus õpilast

seerumi panna. Järgmine

ahju suu ees ja suitsetasid paberossi. Õhtul lahendasin algebra

ülesandeid ja kirjutasin füüsikat.
Seerum teeb mulle väga haiget.
Pea valutab, ihu väriseb j.n.e.

Pean magama minema, haigus
kipub kallale, pole midagi teha.

20. jaanuaril.

Esimest tundi ei olnd. Mina

21. jaanuaril.
Geomeetria tund oli vaba,

ja Jüri olime korrapidajad.

see sünnitas meile suurt rõõmu.

Vaba tunni ajal tuli kits klassi.

Vaba tunni ajal poisid jutus-

Viiaks poisid viisid kitse üles

tasid naljakid jutte. Et täna

teise korrale. Kuhu kits sealt jäi,

laupäev oli, siis läksin ma

seda ei tea. Saksakeele tund

koju. Enne minekud ootasin

oli vaba, seega oli meil täna

Kuppar'i, sest ta lubanud

kaks tundi. Algebra tunni ajal

meilt läbi tulla, et siis kahe-

oli hr. Kelder päris vihane.

keisi koju minna. Aga ei

Ei tea, mis tall pähe oli tulnud. Vaba tunni (saksakeele) ajal
poisid jutustasid korda mööda
loba jutte j.n.e. Seerumi järel-

dusel olen ma täna päris

tulnud. Läksin üksi. Raja
lepiku vahel Puhk'i poisid
võtsid mind peale, nii siis

sain ma sõita. Õhtul heitsin kaunis vara magama.

haige. Pea valutas ja ihu
22. jaanuaril.

kartis väga külma. Ladina-

keele tunni ajaks kooli ma
ei jäänud, sest et ma haige

Kodust tulin jalgsi, sest
isa tuleb, kas esmas- ehk

olen. Jüri jäi kooli ja andis

teisipäeval Põltsamaale.

klassi üle kuna mina koju

Kui ma korteli jõutsin;

tulin.

siis olid Kuppar ja Hans Saks

seal.

Kuppar viis oma noodi-

raamatu ära. Kutsisivad

Pärast oli säärtes valu

tunda. Kõik kes seda nä-

mind ka välja aga mina

gid naersid seda. Sellega

ei läinud. Kui nad ära

langes hirmus häbistav plekk

läksid; panin teised riided

minu peale. Millest sarnane

selga ning läksin kooli
maia, sest seal peeti reefe-

raate. Jäin hiljaks. Lõpuks
olid mitmesugused läbi-

rääkimised. Kui läbi rääki-

juhus tuli, ei või kindlasti
ütelda. Arvatavasti selles, et
ma püsti seisin. Et mul nõrk

tervis on; siis ei oleks ma mitte

tohtinud püsti seista.

mised lõpsid, siis tahtsin ma

Mul raske istun siin

tulema hakkata, aga võta nä-

laua ääres ja kirjutan

pust jalgest oli võim ära, kui

oleks nad halvatud. Kiskusid

kokku ja võim kui ka tund-

mine oli ära. Ma langesin

põrandale. Tõusin üles, kuid
langesin jälle. Viimaks sain
üksi käsirauast kinni ja klas-

sist välja. Trepi käsipuude

najal seisis tükk aega vii-

maks toibusin ja tulin koju

oma päeva-raamatut. Oh,

mis saab küll minust, tükka
nii palju õppida, ei minu

pea seda kinni võta.
23. jaanuaril

Täna valutas pea ja
sellepärast ei saanud ma
kooli. Magasin peaaegu

terve päeva. Õhtul tõusin

Kiriku kella helina ja muu-

üles. Keetsin suppi, sest
kõht oli kangesti tühi.

sika saatusel läks matuse

rong Põltsamaalt läbi. Ka

Pea küll valutas aga mimina läksin saksa surnu-

dagi ei olnd parata. Õhaiale. Tee oli väga vilets, sest

tul Karl P... käis meie

toas, tegi vallutust j.n.e.

lumi oli sügav. Õpetaja tegi

matuse kõne nii lühikese, et

ma ma mõtlesin ta alustab kõnet.

24. jaanuaril.
Täna anti klassitööd loodu-

seloos kätte. Et minul segamini läks; nagu eelpool kir-

jeldud; siis hr. Pedasson ei pan-

nud numert alla (tööle). Sak-

sakeele tund oli jällegi vaba.

Tulin koju. Käisin kooli kantseleis järelküsimas kas on
vallatunnistus maksu koolirahast

vabastamise kohta. Täna käis
isa siin. Pärast lõunat

käisin hr. Lund'i matusel.

Keegi "Landesveeri" poe sell...
pidas kõne seotud kõnes. Peale selle pidas

"Pillistvere Tarvitajate ühisuse kaup-

luse" juhataja tervitas Pillistvere
laulu koori ja Tarvitajate ühisuse nimel. Tulin koju.

25. jaanuaril.
Esimene tund oli vaba.

Bli jäi järski haigeks, ei tea,
mis tal viga oli ja sellepärast ei saanud inglisekeelt

Kiriku kell helises, kui ma

õppida. Teisi tundi õppisin

Graffi maja ette läksin. Ini-

selili sängis olles.

mesi oli väga palju

26. jaanuaril.

peale. Nii siis sain ma

Esimese tunni ajal pandi
seerumi. Ma kaebasin Astro-

hobusega koju.

v'ile peavalu üle. Ta kirju28. jaanuaril.

ras "Hermadagini". Füüsika
Olin haige. Lamasin

tund oli vaba.

27. jaanuaril.

Hr. Tann puudus ja hr. Kisla
võttis maadeteaduse ühes 3b kl.

ligemale terve päeva maas.
29. jaanuaril
Täna oli juba palavik
üle. Pea ei valutanud enam.

Nagu ennem juba teada

Lugesin jutu raamatut ja

on prl. Kurrikoff haige, siis
saksakeele asemele hr. Vervolt

see oli kõik, mis ma
mu töö, mis ma tegin.

võttis laulmise. Täna andsin ma palvekirja kant-

seleisse ära kooli Hoolekogule. Täna olin ma päris

haige. Pea valutas ja ihu

kartis külma, ta värises,

30. jaanuaril.

Sõitsin kodust Põltsamaale, et teisipäeval jälle

kooli minna. Ilm oli

kaunis külm. Mammi

kui haava leht. Palun
direktorilt luba kooli min-

gas, kui me isaga kodust

na. Ta lubas ja ma läk-

tulime. Õhtul kirjutasin

sin. Libeda Puhk sõitis
järel ning võttis mind

oli kodust ära papi ma-

loodusloos kirjaliku tööd.

31. jaanuaril.

Täna oli päris koera
elu, kaks esimest tundi olid
vabad.

Aga

kindlasti

ei

teadnud, kas on vabad või
ei ole. Läksin esimeseks

tunniks kooli. Hr. Kasaa-

rin tuli tundi. Poissa oli
tüki kolm, neli. Hr. Vervolt

tuli ka klassi ja hr. Kasaari-

n'ale, et tal tund peab olema 6c kl. Esimene tund
läks

niisamuti

mööda.

Teine tund 5b oli venekeel.

Meie läksime sinna tundi.
Kolmas tund oli venekeel
(meil esimene) järgmine

laulmine. Tulin koju.
Nohu oli kuri; heitsin pi-

kali. Õhtul Jüri mängis

pasunat. Tal on kange isu
pasuna järele, kui plikal
poisi järele.

