Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, 1923-04-04, iš Miuncheno – į Kauną
Miels Giriuk, / Prašau įduoti mano broliui Kaziui man priklausomą honorarą už paskutinę
knygą „Skaitymų“ – eiles ir recenzijas.

Miels Giriuk,
Prašau įduoti mano broliui Kaziui [1] man priklausomą honorarą už paskutinę knygą „Skaitymų“ [2] –
eiles [3] ir recenzijas [4]. Ant tuščio mano pasirašyto blanko galima prirašyti – ir bus sąskaita. Mokėk
kiek galėdamas daugiau, nes aš[,] biednas griešnykas[,] esu labai nusmukęs. Už keleto dienų
pasiųsiu kiek ilgesnę Savickio [5] „Šventadienio sonetų“ recenziją [6]. Gaila tik, kad neturiu
„Draugijos“ [7][,] kur Jakštas [8] bliuznija [9] del tos knygos, o tai straipsnį būt galima padaryti
gyvesnį.
Šiuo tarpu kloniojuos ir visą spaudžiu.
Tavo Balys Sruoga
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