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30. IX. 15.
Dnes byl jeden z mužů zabit při házení ručních granátů. Ze 
strachu granát neodhodil. Večer jsme byli velmi dlouho v ka-
sinu.

1. X. 15.
Večer jsme měli hosty ze 164. Sekt tekl proudem. Odešli jsme 
s Tümmlerem v jedenáct. Byl jsem nametený jak ďas. 

2. X. 15. 
Dnes se mi přihodilo něco nepříjemného. Probudil jsem se 
v 8 ho din, už v 7 měl být odchod na přehlídku rt. Běžel jsem co 
nejrychleji do Moyenville. Vše už bylo v plném proudu, všich-
ni v helmách, zatímco já měl čapku. Otočil jsem se a narazil na 
kapitána von Ahlemanna, který mi nařídil, že se mám okamžitě 
nahlásit. Nechtělo se mi tam. Odpoledne jsem dostal po řádně 
co proto od velitele rt. | Večer se mě ptal poručík Pröm mel, 
jestli jsem se nahlásil. „Ne.“ „Až to kapitáni zjistí, dostanete 
domácí vězení.“ Bylo mi trochu úzko. Snad to nebude mít ná-
sledky. [dvě slova přeškrtnutá, nečit.]

3. X. 15.
Dneska jsem dostal první poštu z domova, od Fritze a M. Frit-
zův dopis mě potěšil, je přece jen chytřejší, než vypadá. Večer 
jsme se přesunuli do záložního postavení. Velel jsem 5. druž| 
 stvu. Přesunuli jsme se do „pevnosti Altenburg“, solidně vybu-
dovaného malého polního opevnění. Až do 11 jsme seděli v kru-
hu 8 zkušených válečníků v úkrytu, pak jsem šel spát. Úkryt 
„vila Erna“ byl velmi útulný, vodotěsný a bylo v něm teplo. 

4. X. 15.
Dnes ráno jsme kopali zákopy, pole neobdělávaná celé 2 roky 
vypadala tak těsně za frontou zvláštně. Odpoledne jsem si 
pro hlédl přední linii, která byla skvěle vybudovaná. | Vesnice 
Mon chy je úplně rozstřílená. Její okna, sklepy atd. jsou připra-
veny k  obraně ostnatým drátem, pytli s  pískem, obložené 
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zahradními ploty atd. Na Monchy nepřítel 3krát zaútočil. Všu-
de jsou hroby. Ve světnici jednoho rozstříleného domu jsem 
navštívil Hugershoffa, který tam velel kantýně. Shledali jsme 
se téměř po roce. 

5. X. 15.
Kopání zákopů. V dešti. Večer jsme obsadili přední linii. Také 
tam mělo moje družstvo | velmi pěkný úkryt. Hned jsem do-
stal službu v zákopu. Přistoupil jsem ke stanovišti svobodníka 
Fröh licha. Těsně vedle nás se zrovna ozval rachot kulometné 
palby. Fröhlich [se sehnul] se naklonil přes předprseň záko-
pu a vystřelil. Právě když chtěl vystřelit podruhé, ozvala se tři 
metry před námi v drátěném zátarasu hlasitá rána. Sotva jsme 
se stihli schovat do úkrytu, rozletěly se dveře, třesk, kouř, déšť 
hlíny. Po 2 nebo 3 | zásazích jsme vylezli ven. Ostřelovali nás 
vrhacími minami, jedna nám přímo před úkrytem utrhla kus 
zákopu. Zůstat venku o 2 vteřiny déle, byla by po nás veta! 
Ku lometnou palbou se nepřítel chytře snažil přehlušit odpalo-
vání min. Hned potom následovala naše pomsta. Tři velké tře-
potavé minometné střely vyletěly s obrovským řevem a přistá-
ly s | příšerným třesknutím. Pak nepřátelské zákopy zkropila 
sprška puškových granátů a nakonec naše dělostřelectvo po-
slalo Angličanům s ďábelským vytím, těsně nad našimi hlava-
mi, hřmotný pozdrav. Po zbytek noci se výtečníci stáhli a už 
neodpověděli.

6. X. 15.
Když jsem se dnes opět probudil v zákopu, uvědomil jsem si, 
že to bude rok, co jsem vstoupil [k] do | armády, abych zažil 
dobrodružství. (Je to smutné, ale je to tak!) Dnes dopoledne 
to bylo během služby v zákopech zajímavé. Střílnou jsme v sa-
pách před námi pozorovali dva Angličany, jak nestydatě naku-
kují přes předprseň a střílí dovnitř. V zrcátku byly jasně vidět 
jejich hlavy. Popadli jsme kulovnici s puškohledem a několi-
krát na ně vystřelili. Angličani výzvu na souboj přijali a střelbu 
opětovali. Také jsme několikrát zahlédli zrcátko, | kterým nás 
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pozorovali. Jeden z těch drzounů se dokonce zasmál tak hla-
sitě, že to bylo slyšet až k nám, a po každém výstřelu zamávali 
praporem. Takhle jsme se bavili asi dvě hodiny. Bohužel jsme 
ani jednoho nedostali. 

7. X. 15.
Dnes ráno jsem stál vedle Wawoda na střeleckém stanovišti, 
když přiletěla kulka a zepředu dozadu mu rozpárala čepici. 
U drátěného zátarasu byli zraněni dva ženisté, jednomu zblou-
dilá střela projela oběma nohama až na ko|st, druhému prostře-
lili ucho. Když jsem dopoledne procházel zákopem, prostřelili 
zrovna jednomu muži obě lícní kosti. Byl to nechutný pohled. 
Okamžitě mu to obvázali, krev stříkala proudem. Jak jsem se 
později dozvěděl, vyvázl z toho životem. Bavil jsem se míře-
ním na střílnu, za kterou mával jeden Angličan pytlem na tyči. 
Z Rehburgu [přeškrtnutá písmena, nečit.] dorazily | k mé vel-
ké radosti doutníky[,] cigarety atd.

8. X. 15.
Včera chtěl poručík Eiwald vyfotografovat čelo nepřátelské 
sapy ze střeleckého stanoviště, které jsem vždycky používal 
já. Zrovna když se otočil, aby slezl dolů, trefila ho do týlu 
zbloudilá střela, roztrhla mu tam strašlivou ránu. Během něko-
lika okamžiků zemřel. Když jsem se byl na stanovišti dnes do-
poled ne podívat, byly tam ještě kousky lebky. Jeden velký kus 
byl celý bílý, bez vlasů | a mozku, bylo vidět jen několik drob-
ných žilek. Jeden z mužů ho zvedl a řekl, že vypadá jako kus 
sýra. Vládne tu nesmírná lhostejnost ke smrti, jen co zdravot-
níci vy ne sou mrtvého ze zákopu, vesele se pokračuje v žerto-
vání. Rá no jsme se bavili tím, že jsme nechali střílet Angličany 
do ter če a zásahy ukazovali tyčí. Jeden muž z roty, Freise, do-
stal „sa lon“ do ramene. Během pití kávy nás Angličani častova-
li 12cm granáty, my jsme se | ovšem nenechali rušit. 




