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IRONWOOD, MICHIGAN si, ja miten hänen äiti-vaina-jansa ja meidän rouva-vaina-jammekin koettivat tyrkyt-
tää häntä Arvo-herralle. Tä-
mä sai paljon kärsiä, muttailoa, suurta iloa, on hänelläollut koko elämänsä jäljes-
täpäin. Kuunnelkaapa vain,
miten työväkikin sinuaa ja
kiittää rouvaa.

—Se on totta! Mutta men-kääpä esimerkiksi Haaviston
kartanoon ja kuunnelkaa, mi-
ten siellä työväki kiroilee ja
tekee vähä väliä lakkoja, tie-
si Kaisa kertoa.

—Ei noista lakoista eikä
työväen kokouksista ennen
tiedetty mitään, mutta nyt
nuo tuhannen agitaattorit
kulkevat joka paikassa. Jo-
han niitä täällä meidänkin
tehtailla on ollut. Mutta mie-
het olivat sanoneet sille pu-
hujalle selvät sanat.

(Jatk.)

TUMMANPUN. RUUSU
(Jatkoa edelliselle siv.)

Eikö ole kauheaa, ettävanhemmat puhuvat lasten
kuullen vanhoja sydänsuru-
jaan, sanoi päivitellen vanha
Sofia, joka oli palvelut Hal-
lovassa jo Arvo-herran olles-
sa poikana.

Ja vielä tuolla tavoin
meidän rakkaasta rouvastam-
me, huomautti Kaisa.

Olen minä kuullut rouva
Aulion sanovan paljon pa-
hempaakin meidän rouvas-
tamme. Olinhan hänellä yh-
den vuoden palveluksessa sil-
loin, kun taiteilija karkasi ul-
komaille, sanoi keittiöapulai-
nen Manda.

Mitä tuo ilkiö kehtasi
sanoa tuosta viattomasta ka-
ritsasta, joka ei edes pienim-
mälle hyönteisellekään tekisi
pahaa? uteli Sofia.

En, hyvä Sofia, kehtaa
näiden seinien sisäpuolella
puhua niin rumaa. Meillä ei
koskaan kuule sanaakaan sel-
laista, mitä siellä kuulin joka
päivä. Olen ollut täällä jo
kaksitoista vuotta, ja vasta
nyt kuulen, vieläpä lapsen
suusta, sellaista, joka van-

hassa paikassani oli jokapäi-väistä kuultavaa.
.

Kiitän sinua, Manda,
ajatuksistasi. Minä olen nyt
ollut talossa neljäkymmentä
vuotta, ja olen nähnyt yhtä
jos toistakin. Armollinenrou-
va-vainaja oli ylpeä ja hal-
veksi talonpoikaista työkan-
saa, mutta ei käyttänyt hal-
pamaisia sanoja ketään pu-
hutellessaan. Siitä asti kuin
nuori-rouva tuli taloon, on
tämä keittiö ollut meille kuin
paratiisi. Oli tosin aika, jol-
loin me palvelijat vuodatim-
me monta katkeraa kyyneltä-
kin, mutta ne vuotivat rak-
kaan Inkeri-rouvan tähden.

Mitä varten? Onko hän-
kin jolloinkin kiukutellut?

Ei, Kaisa, ei koskaan.
Mutta hän sai kärsiä paljon
vanhan rouvan ymmärtämät-
tömyydestä, ja me surimme
sitä. Mutta nyt, Jumalalle
kiitos, ovat kaikki vaikeudet
voitetut. Olen monta ker-
ta sydämessäni kiittänyt Ju-
malaa, joka antoi Arvo-her-
ralle jo poikana niin paljon
järkeä, ettei hän tuonut ta-
loon serkkuaan Irja-neitiä.
Jokainen huomasi, miten hän
koetti päästä tänne emännäk-
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