10. siječanj 1917.
Draga Fano i djeco
Ja sam do danas hvala Bogu živ i zdrav koje i Vama želim i uvijek sam na
jednom mjestu, od Vas nisam dobio već 5 mjeseci nikakvog odgovora. Znadem
Vi zato ništa niste krivi. Za mene se ne starajte meni je hvala Bogu do danas
još uvijek živjet moguće. Moju adresu znate. Pozdrav svima poznatima.
Tebe i dječicu ljubi vaš tata

26. siječanj – 8. veljače 1917.

Draga Fano i djeco
Mnogo vremena prošlo kako od tebe nikakvog glasa. Ja sam hvala Bogu živ
i zdrav koje i Vama želim. Ovdje je snijeg velik i zima silna. Kako kod nas?
Kako Vi? Kako moj stari? Kako moji prijatelji? Javite se barem na mjesec sa
jednom kartom. Nova ništa. Pozdrav svima poznatima.
Ljubi vas vaš tata

1.veljače 1917.
Draga Fano i djeco
Prošlo već 5 mjeseci, a od tebe nikakvog glasa, za 2 godine dobio sam 2 karte
i 3 telegrama. Ne znam što to znači. Jučer sam dobio kartu od Gerbla, dakle
je li bi bila pošta kriva to da i od njega ne bi dobio. Drugi dobivaju, pakete i
novaca, no meni ništa ne treba ja živim hvala Bogu dobro, imadem novaca
dosta i svega što ugodno, no želio bi što bi i kakav glas dobio od Vas. Kako
dječica? Ob kojim mnogo tužim. Dakle, draga Fano postaraj se kako ti je
moguće te se javi barem mjesečno sa jednom kartom. Nova nema ništa.
Pozdrav svima znanima.
Ljubi vas vaš tata

2.veljače – 15. veljače 1917.
Draga Fano i djeco!
Ja sam hvala Bogu živ i zdrav koje i Vam želim. Od vas nikakve vijesti ne
dobiva. Ovdje je zima i veliki snijeg, no j sam hvala Bogu dobro odjeven.
Ne stradam na ničemu, košta je dobra, novaca za moju potreboću dosta,
tako od vas nikakve vijesti. Nova ništa. Pozdrav svim poznatima, mojemu
starom, tvojoj materi, gospođi Brković i svim živim prijateljima, a tebe i male
Ljubi vaš tata

10. ožujak – 23. ožujak 1917.
Draga Fano i djeco
Bude već nekoliko mjeseci kako od vas nisam dobio nikakve vijesti. Ne
znam po čemu? Dobio sam od Gerbla prije dva mjeseca, vidim on jedini na
mene misli. Meni je hvala gosponu Bogu do sada još uvijek i bez vaše pomoći
moguće živjet, no sad bi znao kako moja dječica, da li su živi i zdravi, no
od vas nikakvog glasa, u takovom položaju je teško snositi moj bijedni život.
No kako bude, pisat Vam bolje ne budem dok od Vas što ne dobijem.
Pozdrav prijateljima i mojem starom i on je također na mene zaboravio,
no ja također svejedno živim, pozdrav dječici.
Nikola

9. srpanj – 22. srpanj 1917.
Draga Fano i djeco
Ne znam što tako dugo od tebe nikakvoga pisma ne dobivam. Ja sam
hvala Bogu živ i zdrav koje i tebi i dječici želim. Meni do danas hvala
Bogu dobro, ne znam kako bude dalje. Piši mi barem jedno pismo ili
kartu ili šalji telegram. Nova ovdje ništa, ostajte svi skupa živi i
zdravi. Pozdrav svima poznatima.
Pozdravlja vas vaš tata

28. kolovoz – 11. rujan 1917.
Draga Fano
Ne mogu si predstaviti što to znači da od tebe nikakovog glasa nema.
Živim ovdje već na jednom mjestu od 1. srpnja 1915. godine i dobio
sam samo 2 karte i 2 telegrama, a drugi dobivaju skoro svaki dan
pisma i koje čega, a meni barem bi jedna karta došla. Veoma mi je
teško što su svi na mene pozabili, no ništa zato „kako posuđeno tako
i vraćeno“. Pozdrav Olgici, Zdenkici i Nikici i svima poznatima.
Ja sam živ i hvala Bogu zdrav ostajem.
Nikola

