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7mes L e h t i.  

Ankara pakkanen oli, niin että silmä ripsit jäätyivät umpeen ja oivan 

ruunani sieramista täytyi useat kerrat rassata jääpalleja viimeisellä taipaleella, kun 

saavuin Jämsän kirkolle ja neuvottiin Tuomelan pieneen kartanoon kirkon 

alapuolella. Siellä tapasin kolme orpotyttöä, jotka vastaanottivat minua ystäväl-

lisesti. Kullakin heillä oli omat erityiset askareensa ja taipumuksensa. Zenobia, 

joka oli vanhin, hoiti taloutta, Eofaura oleskeli mieluummin ruokahommissa ja 

nuorin Margaretha soitteli pianoansa ja lauleli kauniilla sointuvalla äänellänsä, 

Hän oli 24ta ikävuodellansa ja sangen miellyttävä ja iloinen neito sekä lämmin 

kristitty.  

Tuomelan huoneet olivat kylmiä, vaikka kolmesti päivään lämmitettiin, 

joten tarvittiin kaikki tyttöjen vierasvaraisuus, että pääsin lämpiämään kon-

tettumisestani. Minä puolestani tarjosin viiniä ja makeisia, joten lauvantai ilta 

kului hupaisasti Margretan soitallessa ja laulellessa.  

Heidän vanha änkkä palveliansa ei malttanut äänetönnä katsella seurus-

teluamme, vaan tokasi: "Tytöt, sulhanen on varmaan talossa. Tulkaas kat-

somaan kaunista, lihavaa hevostaan, kiiltävää rekeä ja karhunnahkaa - hän on 

varmaan sulhanen, kun on tuollaiset verstaat". --Hämmästys oli suuri, kunnes 

purskahdimme nauruun tuolle -kunnon palvelialle-joka 'ajatteli ääneensä".  
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Yö meni menojansa, ken meistä lienee nukkunut, ken valvonut. Wiimeis-

ten joukossa olin minä, monesta syystä. - - -  

Sunnuntai aamuna meni Zenobia kirkkoon ja Rofaura valmistelemaan 

päivällistä. Kirkonkellot soivat tuossa yläpuolella tornissa ja nuorin tytär seisoi 

ikkunan ääressä ajattelevan näköisenä. Minä astuin hänen eteensä ja lausuin: 

"rakastettuni, lähde avuksi ja turvaksi minulle ja orvoilleni!" Hän vastasi empien 

ja minä jatkoin: "älä emmi ystäväni; minä uhraan kaikki voimani, tehdäkseni 

sinut onnelliseksi. Luota minuun ja ojenna kätesi!" Hän katseli kauvan silmäini 

sisimpään - ojensi kätensä ja liittomme solmittiin kirkon kellojen juhlavasti 

kumistessa.  

Seuraavan yön valvoin ankarassa hammastaudissa ja morsiameni istui 

vieressäni, kokien helleydellään lieventää tuskiani.  

Kevätpuoleen Marian päivänä oli pienet häät Tuomelassa ja nuori 

vaimoni seurasi minua kotiini, toteuttamaan aviovaimon - sekä äiten kalliita 

velvollisuuksia. Margreta Granberg oli lujatahtoinen ja ahkera nainen, sekä ver-

rattoman siisti luonteeltaan. Hänen kotinsa oli aina puhdas ja viehättävä. 

Rakastaen järjestystä ja totuutta, kasvatti hän lapsensa kaikkiin hyviin tapoihin ja 

uhrasi itsensä kokonansa perheellensä,  

Monta raskasta hetkeä sulostutti hän laulullansa ja soitollansa. Uskollis-

esti ja vilpittömästi otti hän osaa niihin elämän töihin jotka olivat minulle us-

kotut. - - -  

 


