Koroonapäevik ehk kuidas ma pole mitte midagi kasulikku teinud*
*otsustasin kunstnikuks hakata ja loobusin kirjavahemärkidest lause sees

23.03
Ma armastan magamist ja und. Miks on vaja teha esimese tunni ajal videotunde?
Ajasin täna end toast välja ja sain sõbrannaga kokku. Käisime jalutamas.
Mu ema ähvardab ameti maha panna sest aina rohkem ülesandeid antakse.
Ma igatsen teatrit!
Mul ei ole ühtegi hirmu või lootust või isegi erilisi mõtteid seega ma veel ei tea mida kirjutama
hakkan.
24.03
Ma vihkan e-õpet k o h u t a v a l t. Ma tegin tund aega filosoofiat ja siis otsustas moodle et mu
seanss on aegunud. Tragöödia? Jah.
Ma jään igal pool magama. Kirjutuslaua taga? Jah. Voodil istudes? Jah. Diivanil? Jah. Köögilaua
taga? Peaaegu.
Mu isa on kolmandat nädalat Virumaal tööl. Ma ei kannata üksi oma ema ja venda välja enam.
Põrgu.

25.03
Meil läks täna poole kahe ajal internet ära. Mul oli matemaatika videotund pooleli.
Ma miskipärast unustan palju.
Silmad jooksevad vett ekraani taga istumisest. Petitsioon teha ekraanivaba õppepäev.
Igapäevane vaidlemine vennaga √
Igatsen sõpru ja söökla järjekorras seismist

26.03
Hommikul sai kaua magada. Win.
Ma ei saa koolitöödega hakkama.
Miks mul toas nii kuiv õhk on appi.
“Uhkus ja Eelarvamus”? Loetud.
Teatri aastaauhinnad anti väga vingelt üle tänavu. Braavo!
Matemaatika? Kohutav

27.03
Oleksin äärepealt videotunni ajal magama jäänud. Võib-olla jäingi paariks minutiks.
Tegin esimest korda elus kirjut koera.
Aasta esimene grill? Tehtud √
Ma panin esimest korda üle 10 päeva tekspüksid jalga.
Tahaks eesti keele eksamil 70p saada.

28.03
Ma kavatsen magada ja videoid vaadata terve päev. (Seda ma tegingi)
Tahaks hispaania keelt osata.
Jube palju kärbseid on välja ilmunud.

29.03
Mul on kohutavalt halb olla.
Mulle ei meeldi karulauk.
Ei hakka valetama – me isaga täitsa naudime seda TV3 uut saadet.

30.03
Mul on ikka veel halb olla. Appi.
Mihkel Raud on väga põnevat elu elanud. “Musta pori näkku” – hea raamat.
Vahtramahl ei maitse hästi.
Vend ütles et tal pole midagi teha ja kuulas minuga koos ajaloo videotundi. Ma isegi ei
imestanud, et ta minust rohkem teadis küsimustele vastuseid

31.03
Kohutavalt kahetsen, et enne hambaarstil ära ei käinud ja seda aina edasi lükkasin.
Ma pole neli päeva oma juukseid pestnud.
Karjusime vennaga üksteise peale täna koolitöö pärast.
Ugala teatri näitlejate soovitused tegevusteks on väga huvitavad!

01.04
Ma ei oska füüsikat üldse?
Pole üldse naljakas naljapäev.
Ma olen nii igavusse langenud et olen hakanud Vikerraadot kuulama. “Käbi ei kuku...” ja
“Meediatund” – soovitan!
Sain üle pika aja poodi. Tunnen inimesena end jälle.

02.04
M a e i j a k s a e n a m.
Üks väga vinge õpetaja kes meile praegu filosoofiat annab lubas et ta lõpetab oma “lugege
tekstid läbi ja vastake küsimustele” õppemeetodi aga ta pole seda teinud. Poleks uskunud et tema
mu hauda ajab.
Ma olen väga palju küpsetanud selle pandeemia ajal. Tiramisu? Jah. Esimest korda elus kringlit?
Jah. Esimest korda elus saia? Jah. Esimest korda elus kirjut koera? Jah. Eks näis mida veel.

03.04
Täna on reede!!!
Tahaks pitsat teha.
Lihtsalt üks vaheaeg palun.
Teen rummipalle.

04.04
Käisime perega väljas. See tõi kaasa normaalsuse tunde mida ma hetkel väga vajasin.
Sotsiaalmeedia on õnnistus.
Ma igatsen kirjutamist ja korraldamist.
Ma olen hinnete ja koolitöö kohapealt täiesti alla andnud. Läheb nii kuidas läheb.

05.04
Vaikselt juba loodan et eksamid jäävad ära.
Tegin õunapirukat. Ei tulnud kõige parem välja.
Reedel on suur reede. See tähendab et koolitunde pole. See tähendab et ma olen õnnelik.
Ma olen väga halb päevikupidaja ja ma isegi ei mäleta enam millest ülesanne täpsemalt seisnes.
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