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Sveiki sveiki – padėjo, kad pats nuėjau pas Rosinį, tada atnešė siuntinius. Aišku, jie jau kuris laikas čia guli, bet turėjau pats parsinešti. Du paketai: viename dešra, kitame – sūris ir kepenų paštetas. Dabar jau turiu neliečiamų atsargų, nes kai frontas artėja, reikia būti gerai pasiruošus. Du kepenų paštetai, sūris iš ano karto, arbata – viskas perpakuota naujai ir nejudinama, kol mirtinai neprisireiks.
Stengėmės kaip įmanydami, kad užsitikrintume, jog mūsų maisto atsargos atsidurs saugioje vietoje, aštuonios mylios nuo čia – taigi matote, padėtis pas mus kritiška. Bet nieko, viskas bus gerai, kaip turbūt girdėjot, pergalė vėl buvo mūsų rankose. Tik dar ne galas, reikia dar pakovoti, Hindenburgas juos pričiups. Dabar nuoširdžiausiai dėkoju už siuntinius. Laiškų neradau pridėta, turbūt ateis vakare; visi laukiam, kaip šįkart baigsis. Labai tikimės, kad bus jau paskutinis kartas, panašu, kad turėtų taip būti.

Šiandien vėl lyja, galim likti viduje. Iki Meierlikkes valanda kelio, bet susitikę jo dar nebuvom, Kallis tik matė jį pravažiuojant gatve su mašina. Rosinis griežtas, kariuomenė – jam viskas. Parduotuvės vėl veikia. Anądien nupirkau 20 kepalėlių kvietinės duonos – kaip visi džiūgavo! Susivalgė lyg koks gardumynas – kepaliukai mažyčiai, po 20 kapeikų arba 25 pfenigus. Sau pasilikau tik vieną. Rosinis išsiųs pinigus tik 22 d. Ir dar vienas puikus pirkinys – 300 kiaušinių, už vieną – 3 pfenigai. Žydai čia taip verčiasi – moka kaimiečiui 3 pfenigus, o patys ima 12-15. Per pusvalandį pardavėm visus tuos kiaušinius po 4 pfenigus už vieną, nuostolių gi negalim apturėti, kai kurie buvo sudužę, kiti papuvę.

Na, dabar aplankysim Rosinį su pašto vežimu! Mieliau būčiau važiavęs dviračiu, bet negavau. Turim jų tris, bet visų reikėjo tarnybai. Pašto vežimas toks tikras rusiškas, be spyruoklių, ratai ne visai apvalūs, klaiposi sukiojasi į visus galus; o vežikas – surūgęs kaimietis, dar du rusai, iš kurių vienam, ko gera, per 20. Įgula: kapralas Nissenas, Sönderburgas, Gefrtas Nielsenas, Tönderis, eilinis Aug. Kochas (visų vadinamas maloniuoju Augustu) ir skulptorius Henningsenas – puiki draugija! Vežimas, beje, pilnas visokio šlamšto. Bildu bildu išdaužytu keliu, barškėdami per visus galus, nekalbant jau apie mielus krestelėjimus, po ratais pakliuvus akmeniui. Keliai visi išgadinti sunkiosios artilerijos, kurią vežė į frontą.
Taip be perstojo juokaudami ir pokštaudami, kojas per kraštus iškorę, bambančio ir savo kuinus keikiančio vežiko vežami, dvi valandas prasikratę atsidūrėme pas Rosinį ir paėmėm putojančio alaus – jo čia gali gauti, ne vien arbatos, kavos ar limonado. Prie pašto stoties stovi didelė daržinė, bet jergutėliau kas čia dėjosi! Erzelynė kaip nemažam turguj! Palikom Nisseną tvarkytis – įžūlus kaip mėsininko šuo, toks šitam reikalui pats tinkamiausias. Patys išėjom apsipirkti į miestą. Nusipirkau sau dažų, ne dažų parduotuvėj, o prie ūkio reikmenų, ten dar kartu prekiauja ir sviestu, marmeladu, dėvėtais drabužiais, cigarais, limonadu, arbata, savais agurkais, silke, duona, senais metaliniais daiktais ir pan. – gryna makalynė. “God den gereckte! Sara helfa mir”. Saros dukros ir Mozės sūnūs dirba kartu šitam visų įmanomų ir neįmanomų daiktų chaose, kur viskas suversta purviname kieme. Nusipirkom visko, ko reikėjo – vertas nuotraukos toks verslas, tik kad neturėjom fotografo. Dabar jau reikėjo žiūrėti, kaip išvažiuoti iš miesto. Čia reikia gerai padirbėti, nes gatvės, nekalbant jau apie skersgatvius, pilnos visokio ūkio šlamšto ir šiukšlių – gyva vežimų, patrankų ir kareivių raizgalynė; tik ir girdėti komandų šūksniai, keiksmai, užgauliojimai, susikirtimai. Mūsų vežikas važnyčioja išsižiojęs ir bambėdamas. Gerai, kad turime Nisseną, tas prie tokių dalykų pratęs dar nuo Prancūzijos, o ir čia. Švaistydamasis botagu, maloniai įspėdamas kiekvieną, ketinantį brautis į mūsų vietą, ne pačiu mandagiausiu tonu, žinoma, ir tuoj atsakydamas į bet kokį kreipimąsi, jis išnešė mūsų kailius sveikus per miestą. Dažnai tekdavo kilstelti vežimą, nes jam ir šaligatvis, ir laiptai vis gatvė – kare juk viskas tik pravažiuojama žemė.
Trumpai sakant, išvažiavom iš to miesto ir palikom vežėjui ratus – patys mieliau ėjom pėsti. Pakeliui pamatėm moteriškę su kiaušiniais, vediną dideliu šunimi. Į miestą turbūt bijojo sukti; štai čia mūsų Nissenas vėl pasireiškė – braukšt be kalbų visą jos dėžę į mūsų vežimą, nė leidimo nepasiprašė, “”Hier ist Geld, Snautze halten abfaren”. Trumpa šneka su juo. “Karas yra karas”, – tai dažnas jo priežodis. Moteriškė taip ir liko išsižiojusi, o mes negalėjome suturėti juoko iš tokio Nisseno ryžtingumo. Priprato žmogus taip, kasdien čia vaikšto, visokių triukų turi išmokęs.
Nedaug beliko pasakoti: pusę aštuonių grįžom pasiplėšę. ”Ach so schon wieder Nissen, das kan ich mich denken”, – pasakė viršila, mus pamatęs. Paštą padalijo, kiekvienas gavo, kas jam. Dažnai daug kas priklauso nuo to, kas atneša paštą. Jei siuntiniai vėluoja, reikia stipresnio, kad kiti iš eilės neišstumtų, atkaklaus. Nepavyksta gražiuoju, galima ir piktuoju. Ne kiekvienas tą sugeba. 
Niekad nepamiršiu šito mūsų žygio pas Rosinį – tai lyg koks pasirengimas tikram karui. Žiūrėsiu ir kitą kartą, gal išeis su Nissenu pasivažinėti, jau kai jis įsivažiuoja, jaučiasi kaip žuvis vandeny. Jam paskirtas Geležinis kryžius, vyras tikrai to nusipelnė, nors tėra trisdešimties. Jei R. nesupranta vokiškai, gauna pasimėgauti pietiečių danų šnekta, tada išvis nieko nesugaudo. Taip, mieloji mano mergaite, kaip paskutiniu metu jūsų ilgiuosi. Taip man visad neramu, kad tik jūs labai nevargtumėt. Negaliu apie kitką galvoti, bet labai viliuosi, kad nėra taip blogai.
Vos nepamiršau, pakeliui prisikasėm lauke maišą bulvių, šiandien paragausim. Ir mėsos vienam ūkyje pirkom, tiesa, visam pulkui, bet gi visiems užteks, mokėjom 90 svarų 60 pfenigų. Na, jau daug prirašiau, jau pakaks, turiu dar ką nors sukurpti vienam artileristui, kur šiąnakt mirė. Tik pagalvok, vakar gavau siuntinuką iš ponios Ohlmann – siunčia butelaitį trauktinės –


