Balio Sruogos laiškas Liudui Girai, po 1923-04-04, iš Miuncheno – į Kauną
Didelis Pons „Skaitymų“ Redaktorius, / Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai
daugiau atsakinėti ir neprašau.

Didelis Pons „Skaitymų“ [1] Redaktorius,
Jei nesiteiki atsakyti į mano mizernus laiškus, tai daugiau atsakinėti ir neprašau.
Šiuo tarpu pasiunčiu žadėtą straipsnelį apie Jurgio Savickio knygą [2]. Kiek per ilga išėjo įžanga, bet
trumpiau pasisakyti aš jau nebemokėjau, o pasisakyti reikia – perdėm jau įgriso scholastikų
diletantiškumas.
Vargu bau reikėtų kas šiame straipsnely trumpinti. Viena prašytau – nepadaryti taip, kaip Krėvė [3]
padarė su mano straipsniu „Laiškai apie kultūrą“ [4] – kad jam kur velniai snukį nusvilintų. Ir šiame,
ir kituose rašiniuose man reikia pasiremti kai kuriais išvadžiojimais iš ano straipsnio, bet Krėvė
pažadėjęs spausdinti nesiteikė man nei pranešti, kad nebus spausdinamas – ir antri metai kažkur
riogso. Iš to be reikalo man tenka kitur kartotis ir nervus gadint Krėvę bekeikiant. Taigi aną straipsnį
„Laiškai apie kultūrą“, jei jis jau „Skaitymų“ aukštybei nepritiko, nužemintai prašau įduot K. Puidai –
„Gairėms“ [5]. Jeigu kartais, einant L. M. K. draugijos [6] nutarimu, su juo ryšiai nepalaikomi, prašau
pasiųst jam paštu – kaip nors išlaidas atlyginsiu. Be to[,] aš negaliu atsistebėti L. M. K. draugijos
„boikoto“ rezoliucija. Kova tokiomis priemonėmis, kad ir su nekultūringais, smerktinais reiškiniais,
draugijai garbės nedaro! Beje, greit persikelia į Kauną Juozas Herbačauskas [7], tai turėsite klapato
ir be rezoliucijų! Prašau nemanyt, kad mane kas anos kompanijos papirko: su Bičiūnu [8] senai
rankos kits kitam neduodam, ant Puidos apsibrozijau, o su Sutku [9] ir susirašinėjęs niekumet nėsu.
Tik mane erzina žmonių susmulkėjimas.
Jei ir šį straipsnelį turėtų ištikti „Laiškų apie kultūrą“ laimė – tai prašau ir jį persiųsdinti „Gairėms“.
O šiaip – kloniojuos.
Balys Sruoga
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