Dawson, 26/2 1924

Preljuba mi Micka!!!
Srčkane pozdravčke Ti pošiljam in sprejmi tudi tisočero srčnih poljubčkov. Skor Ti ne morem popisat,
kako te ljubim in si mi vsak čas pred očmi. Torej Micka, za kar sem Te užalil predzadnjikrat, ko sem bil
na Jankee Te še enkrat prav lepo prosim, oprosti mi. V prošlo nedeljo se mi je zdelo prav fajn na Janki
in sem bil tudi prav zadovolen in vesel. Samo škoda da je zvečer bila tista neumnost. Danes sem delav
in drugo je vse ponavadi. Bos mi ni rekel nič ker sem mankal 2 dni se je samo smejal in mi je rekel, da
najbol bi da drugi krat, ko grem na Janki, da prideš z menoj tudi Ti sem.
Torej, če Bog da zdravje in da se ne zgodi kaj posebnega, če drugi krat ne al tretji, pravzagvišno, da ne
bom hotel jet sam iz Janke.
Sedaj pa srčno poz.[dravi] starše in celo družino, posebno pa malega Francka. Reci mami, da v nedelo
večer se mi je dobro zdelo, ko sem jo videl vsaj nekoliko veselo in plesat.
Torej, spominjam se, ko si me vprašala, da če sem vdobil tisto pismo, ki je bila noter še ena druga
koverta. Jast sem Ti rekel da ne, ali sem ga vdobil in do sedaj se ni zgubilo nobeno pismo. Samo piši
mi, če moreš in če imaš čas, magari vsaki večer. Jast ti bom tudi pisal kolko bom mogel, ker jast zelo
rad vdobim toje pismo.
Torej zadnjič si mi omenila, da se boš šla slikat. Prosim Te, pošlji eno sliko mojim staršem in piši jim,
ker jas sem jim že pisal to kar v resnici jast in ti mislimo in vem, da bodo oni dosti zadovoljni, če jim
kaj pišeš.
Tistemu Francetu moraš tudi poslat sliko, zaradi mene si brez skrbi in ti lahko pišeš vsakemu prijatlu
ali prijatelci in plešeš tudi koliko hočeš in s tem ki hočeš. Jast nimam in misli da nebom najdar imel
toliko neumnosti v glavi kod jih imajo veliko njih, da bi ti kaj takega branil.
Sedaj pa Te še enkrat ljubo pozdarvim in toje predobro in blago srce naj se večkrat spominja name,
ker moje mislim, da Tebe nebo nigdar pozabilo. Omenim Ti kar Ti nisem še najda še povedal, da lani,
ko sem šel zadnjikrat iz vesi, sem se večkrat obrnil nazaj. Oči so bile tudi bolj mokre kod so bile, ko
sem vzel slovo od svojih staršev in bratov. Sedaj pa končam in pozdravim družino Novak in Cunja.,
Jožeta in Martina, posebno pa Vas vsih.
Prvi krat, ko pridem tam, spomni se za namazat vrata.
Z Bogom, J. B.

