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Iš kalnų žinelę pirmą – tau žinelę!
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Iš kalnų žinelę pirmą – tau žinelę! Šiandie Šeštinis – kur tu? Aš tylajam ežerėly. Aš Kiršos [2] vardu
pasiunčiau tau laišką – nežinojau Zosės [3] adreso – prašiau, kad jis tuoj Tau jį atiduotų – tai tu
paskubėk iš jo atimti, kad jis nepamestų. Tu man tik tuoj parašyk apie Dresdeną ir Saksonijos kalnus
– ar norėtum – ar galėtum Sekminėms? [4] O šiam kalnely aš buvau pereitą sekmadienį – iš ten tau ir
gėlikės, ir saulužės trupučiukas. Nors dar ir šiandie rankos ir kojos skauda – tat šiandie dar nesikeliu
in kalnus – tik ežerėly. Bet kaip gerai, kad Tu jau Berlyne [5]. Man rodos, kad Tu jau dabar taip arti,
kad aš vėlei jaučiu, tarytum Tu būtum čia pat. Bet per Sekmines susitiksim – gerai?
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