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Sulewist. Kaukasia kewadised ilmad kipuwad wäga külmaks jääma, kuna
talw selle wastu õige soe oli. Uuest aastast peale hakkas meil kewade, aga pä-
ris kewadet ikkagi weel ei ole, ehk küll wahest harwa päike kõrwetab, peab
siiski teekäimisel palitut kasukat ja burkat tarwitama. Kodus tuleb päewad
otsa ahju kütta, siiski on woodis teki all külm, sest meie majad ei ole külma
wasta ehitatud. Talwe otsa käisid mesilased mett korjamas, aga nüüd, kewa-
del kus lund ja rahet sajab, ripuwad nälja noored pered mesipuu all surma
wikatit oodates. Ilm ei taha ega taha soojale minna.

25. apr. hommikul oli näit. 2 kraadi alla nulli; siin kõrgel mägedel, kus mina
elan, rikkus külm wiinapuu noored kaswud ja osalt wiljapuude noored kas-
wawad marjad ära, nagu näit.: Prantsuse ploomid, kirsid, suured pähklid
j. p. m. All mere pool seda küll ei olnud. Lumi on siin käega katsuda; kui waa-
tad üles, siis näed okaspuid talwe ehtes ja seal kõrwal allpool juba paaks-
puud. Isegi Kaukasia nõges, kes talwe otsa armastab kaswada, on siin igal
pool näha.

Ennemalt läksid karjad 15. mail üles mägedesse, aga tänawu seda küll ette ei
tule. Kartohwlid sai juba märtsi kuul maha pandud ja paljudel on ka mais teh-
tud. Maisist wististe midagi wälja ei tule, sest tema kardab wäga külma ja
mädaneb mulla sees ära.

Muu Sulewi küla elu on harilikkudes roobastes. Kooliõpetaja kutsuti aprilli
keskel telegrafi teel ära tegewasse wäkke, kuna enne sügisel teda ajutiselt
koju lasti. Kooliõpetaja oli üks agaram seltsi tegelane ja käis rahwaga käsi
käes, tema järele tunneb asundus puudust, pealegi jäi temast hulk leeriealisi
inimesi ette walmistamata. Meil käib õpetaja aastas üks ainuke kord Nowo-
rossiiskist siin kiriklikka asju toimetamas. Kuuldawasti tuleb mai kuul jälle
see punastel päiwil kuulsaks saanud Rapla õpetaja hra Girgensohn siia. Siin
ootab teda jälle kaunis suur töö. Nii mõnigi noorpaar tahab abielu alustami-
seks kinnitust ja paljudki otsiwad niisugusel raskel sõja ajal waimulikku toitu.

Sulewis, 26. aprillil 1915.

Asunik A. Kuldkepp.


