Balio Sruogos laiškas Kazimierui Daugirdui, 1923-03-03, iš Miuncheno – į
Būgius
[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena.

[Gerbi]amas Tamista [1],
[Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos [vardo] [di]ena [2]. Norėtau ankstą [rytą] [pa]sveikinti, bet kaip
[Tamistą] pasiekti?
[Ma]n būtų smagu, jei Ta[mista]i vardo dieną būtų gera [ir] [le]ngva. Aš ant tos intencijos [galv]oju
rytoj į kalnus – bet [Tamis]ta vis tiek negirdėsi, kad [aš] [už] Tamistos ilgą sveikatą [kalno] viršūnėje
taurę pakelsiu!
[Ar] neužmiršai dar Tamista [manęs][?] O aš dažnai miniu [ir] [nor]iu, kad vardo dieną būtų
[Tamistai] lengva!
[Kas] Lietuvoj? Aš gyvenu atsi[skyręs] nuo pasaulio kaip pūstelni[n]kas [ir] [nieko] nežinau, kas
aplinkui [dedas][,] ypač kas Lietuvoj? Nors [gaunu] laikraščius, bet aš žinau, [kaip] [jie] rašomi yra,
todel aš jiems [netikiu] ir nieko nežinau.
[Dr]augai ir prieteliai – tai [ž]monės, – kai išvažiavau [3], [tai] [nie]kas nei blogu žodžiu nepamini,
neparašo! [Aš] visai pūsteln[inkas] [pasidariau][,] [noriu] [pasi]kelti mėnesiu[i] [į] [kalnus] […][.]
Kaip Tamista g[yveni][?] [Man] liūdna buvo p[irma][.]
Kaip reikalai [su] [kiškiais] ir lapėmis? Ar [yra] kokių medžioklės [trofėjų][?] [Kaip] Bavarijos
perga[lė][?] [4]
Na, viso gero.
Ilgiausių me[tų][!]
Tamistos Bal[ys] [5]
Miunchenas,
Vasar. 3 d. [6]
Mühlbauerstr[.] 1
b/Dr. Simon [7].
P. S. […][.]
Kas […][.]
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[1] Kazimieras Daugirdas (1865–1946), Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, veterinarijos
specialistas, Vandos Daugirdaitės tėvas. Nuo 1922 iki 1933 m. buvo Medemrodės girininkas.
[2] Kazimierinės švenčiamos kasmet kovo 4 d.
[3] Balys Sruoga studijuoti iš Kauno į Miuncheną išvyko 1921 m. lapkričio 1 d.
[4] Užuomina apie Alaus pučą Bavarijoje, kai Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos,
paskatintos Adolfo Hitlerio, 1923 m. lapkričio 8–9 d. organizavusio perversmą – mėgino
neteisėtai užimti valdžią.
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