Dawson, 7/1 1924
Mici
Ti si prva punca, koja se dopade mojemu srcu in sicer radi Tvojega blagega srca in tvoje ponižnosti za
kar Te ne morem drukče klicat kod preljuba mi rošca.
Sinoč sem prišel sem na Dawson in danes sem že delal, misli so pa ostale na Yanki in se mi zdi že dolg
čas in že spet mislim kedaj spet pojdem na Yanki.
Tvoje sladko pisemce sem prijel že sinoč ker me je zelo zanimalo, kaj si pisala. Torej me zelo
razveselilo in se ti zanj iz srca zahvaljujem po pismu sem prepričan, da si bolj naprednega značaja kod
sem si jast mislil na prvi pogled.
Micka, do danes jaz Ti še nisem izrazil moje [moje] ljubezni. Prvikrat ko se spet vidimo Ti odkrijem
moje srce. Jast sem pripravljen vsak čas žrtvovati vse kar mi je mogoče zate.
Kod sem Ti rekel pred odhodom da se pomeniste s tvojimi starši in mi takoj pišeš njihovo mnenje
kako in kaj oni mislijo in mi piši kako ti misliš.
Prosil sem Te tudi da prideš sem na Dawson v nedeljo. Torej če Ti je le mogoče pridi in mi boš osebno
kaj povedala. Jast sem rekel Novaku da Vas pelje on kar bom mu jast plačal kar bo stroškov. Torej
prosi starše da Te pustijo in tudi Tvojo sestra lahko pride steboj.
Tvoji starši so lahko brez skrbi radi Tebe. Jast želim da prideš sem le toliko da boš vidla Dawson in da
boš se tudi nekoliko razveselila tukaj. Tukaj kamor stojim jast so dobri in pošteni ljudje. Torej tudi jas
prosim tvojega očeta in mamo da te spustijo prid sem. Potem pridem jast lahko na Yanki in govorim s
tvojim očetom.
Sedaj končam in Ti pošiljam tisočere iskrenih pozdravčkov in pol…
Sem in ostanem vedno istega mišljenja
John Bizyak
Srčen pozdrav staršem in celi družini
Prosim odpiši hitro.
Nasvidenje in pridi sem jast te čakam.
Če mogoče kakšen govori kaj o ten na Janki ni treba nobenmi nič verjet ne za dobro in ne za slabo.
Temu nisem jast nobenmu nič govoril, če kdo kaj govori iz svoje glave.

