Kangasala 8 p. Maaliskuuta 1899
Rakkaat lapset!
Kuten äitinne jo on ilmoittanut telefoonilla, on rakastavan Mummumme lämmin sydän nyt
laannut tykyttämästä. Hän on päässyt niihin rauhan majoihin, jonne hän niin kauvan ja niin
hartaasti rukoili ja toivoi pääsevänsä. Wielä eilen aamulla oli hän vähän ylhäällä, vaan
paneutui jälleen vuoteelleen väsyneenä ja yskän rasittamana. Telefoonasimme tänne lääkärin,
vaan hän ei joutunut ennenkuin klo 6 ja 7 välillä illalla. Mummu kertoi vielä hänelle kipujaan
ja Ahlman ruiskutti morfiinia hänen rintaansa jossa oikealla puolella oli vaikea pistos. Myös
määräsi hän kosteita hauteita (kallvärmande omslag) sillä tuntui kuten olisi oikea keuhko
ollut inflammeerattu. Mummu kuitenkin kävi yhä heikommaksi ja oli kylmässä hiessä. Toisen
hetken hän lepäsi toisen pienemmän istui vuoteessaan kun yskä pakkasi. Noin puoli 10 eli 10
tienoissa hän nosti käsiään ikään kuin halatakseen kaikkia ja sanoi selvästi ”älskade älskade”. Hervotonna kuitenkin kädet vaipuivat jälleen alas. Tuokion kuluttua kysyin,
tahtoisiko että lukisin, johon kuiskaten vastasi ”ja - ja”. Ei hän kuitenkaan näyttänyt kuulevan
kuin pienen ajan, sillä yskän kohtaus ehkäisi luun. Hän silloin taas istuutui, vaan ei sen jälkeen
näyttänyt mitään näkevän, eikä kuulevan vaikka korvan vieressä hänelle puhui. Silloin oli klo
vailla 11. Huomasi että loppu vähitellen lähestyi ja klo 1.25 oli sielu jättänyt riutuneen
maallisen majan, ja me uskomme kaikki että Jumala laupeudessaan on hänelle antanut elämän
kruunun. Hänen muotonsa kävi niin kauniin levolliseksi. Näytti ikään kuin hänellä nyt olisi
hyvä olla. Kiitos, kiitos rakastettu ja rakastava äiti ja mummu kaikesta, suuresta, itsesi
kieltävästä rakkaudestasi meitä kaikkia kohtaan!
Mimmi Fasterinne tulee huomenna tänne ja ensi tiistaina 14 p. klo 3 j.p.p. aiomme kätkeä
rakkaamme maanpoveen. Saatte itse määrätä tuletteko kotia jo lauvantaina tahi vasta
maanantainako. Sitä ennen Antin pitää käydä U.S., Hufvudst.bladetin ja Nya Pressin
konttoreissa maksamassa kuolin ilmoitukset, jotka niille olen painettavaksi lähettänyt. Mutta
täytyy jokaisesta pyytää kuittia.
Olin tänään kaupungista hankkimassa arkun, jolloin setä R. ja täti H. tulivat kanssani tänne.
Tänäiltana laskettiin Mummu arkkuun. - Nyt on taas Ewin yskä käynyt niin vaikeanlaiseksi
että äitinne, joka on rasiintunut ja itse yskässä ja sentähden nervöösi, kutsui Ahlmannin häntä
katsomaan. Kuume on lapsella vaan ei A. ainakaan vielä luullut vaaraa olevan. Määräsi
kostean lämmintä ilmaa m.m. ja se tulee taasen pitämään rakkaan äitinne ensi yön valveilla.
Jumala suokoon pikku Eevin niin kuin mammankin pian jälleen paranevan.
Sydämelliset terveiset ja Jumalan rauhaa Teille kaikille, toivomme kaikki, kautta oman
Isänne

