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«H^estirouiva Strömfors oli jo itänsä loppupuolella. Hii-M^ nen miehensä, tauppanemvos Strömfors, oli ammoin
kuollut ja jättänyt jälteensä suuren omaisuuden. Koroistahan
hänen puolisonsa nyt elikin, ja hätäkös eläessä kun lapsiakaan
ei ollut yhtään, ei edes rintaperillistäkään.

Leskirouma Strömfors oli siksi rikas ja siksi manha,
että ystiiwiit altoimat käydä yhä ystiiivällisemmitsi ja suku-
laiset oikein sydämmellisiksi. Muorihan täyttää kohta 70
muotta; „ei tuo enää lauman odotuttanerahojansa" armeli-
wat he itsekseen tietysti.

Olipa kaunis kewiiinen aamu. Aurinko paistoi niin
kirkkaasti tirtontapulin kimaltelemaan kupupalloon ja toettipa
muutamat utelijani säteet mäkisten tunkeutua noiden paksujen
dnmnstiuutimien wiilitse leskirouma Strömforsin uhkeaan
makuukamariin. Oli marhaista mielä, ketään ihmistä ei
näkynyt pienen K:n taugungin kimettömillä kaduilla, joilla
päiivälläklliin ei juuri tungosta tulluL Kamarinsa ikkunan
ääressä istui leskirouma Strömfors. Uutimet oli hän Ve-

tänyt syrjään moidatseen nauttia ihanan tewät-aamun kau-
neutta. Lintuset misertelimiit puutarhan puistossa raikkaita
stilveliiinsä ja etäämmällä nurmikon takana hyrskysi kosti.
— Hän oli ratastettaman ja lempeän näköinen manhus,
tämä leskirouma Strömfors. Rauha ja tyyneys tumastui
hänen ryppyisissä kasmoissaan, mutta siniset silmänsä oli-
mat »vielä niin mirteäl, ettei niistä ainakaan olisi moinut
luulla häntä 70 wuotiaatsi.
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Mutta 70 wuotta hän kumminkin täytti juuri tänään:
nyt oli leskirouma Strömforsin syntymiipäiwii. Wanhat
muistot johtuimat taas hänen mieleensä, ja olihan sitä 70
muoden ajalla toki karttunut muistelemistakin! Eliimiisti
muisti hän ihanat lapsuuden päimänsä, muisti nuoruuden
riemut ja rakkaudet, muistipa ne surun «äimätkin, jotta hän
sittemmin oli mieltänyt. Leskirouma Strömfors ei amio-
liitossaan ollut onnellinen. Kauppaneumos Strömfors oli
mlllinnut hänet lemmitytseen pelkästä rahan-halusta, sillä
silloisella neiti Hultilla tiedettiin oleman suuret myötäjäiset.
Nykyinen leskirouma Strömfors luuli silloin rakastamansa
kosijaansa, tuuppaneuwosta, wuan sittemmin huomusi hän,
että kaikki oli ollutkin hetken tunnetta, symempiiä rakkautta
»vailla.

Mutta kun häät terran olimat mietetyt ja mihkimys
tapahtunut, ei purkaminen enää käynyt laatuun. Ainoa
mahdollisuus oli koettaa teeskennellä olematonta tunnetta,
etteimut ihmiset mitään mainuisi. Kauppaueuwos puolestaan
teki parastansa helpottaatsensa puolisonsa teestentelemistä,
hän näet selitti suoraan, ettei mitään «rakkauden hupsua-
minen" tullut kysymykseenkään heidän millillä; ystämiillisyys
ja tohtelijaisuus olisi tylliitsi. Ia niin elimiit puolisot näen-
näisessä somuss» eitä kukaan ihminen woinut juoruta heidän
Välistään: tiimimäthän he tuon tiiostaan kaupungilla Vie-
railemassa ja aina käsikynkiissii, niinkuin tapa maatii. Sit-
temmin lisääntyi Strömforsin perhe kahdella poikasella. Waan
niimiitkään eimät tuottaneet onnea taloon: toinen hukkui jo
nuorena, toinen rupesi juomaan, joutui rappiolle ja lähti
merelle, josta hän ei tostaan palannut. Kohta sei perästä
tuoli itse tauppaneumostin. Paljon oli leskirouma Sröm-
fors kärsinyt, paljon maailman suruja kokenut, mutta ikänsä
lopulla pääsi hän sentään rauhaan. Itämät muistotkin oli-
mat jo Vähitellen häipyneet ju leskirouma Slrömfors luuli
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ne jo haudanneensa Unholaan, kun ne nyt taas, hänen 70
syntymiipäiwänäiin, nousiivat häntä kiusaamaan. Kimaltele-
wa kyynel tunteusi hänen lempeistä silmistänsä, sitä seurasi
toinen ja

Mutta silloinpa kuului ulkoa lapsellinen, heleän mieno
ääni. Hiljaa ja wäriihdellen kuului se ensin, mutta Vähi-
tellen Vakaantui se, ja mihdoin eroitti selmiiiin loppusanat:

Ia onnekas, ken Jumalaan
Woi turmautua ainiaan!

Laulun soidessa tirkastuimat leskirouma Strömforsin
tasmot: äskeiset synteät muistot miiistyiiviit ja entinen
tymen lempeys palasi jälleen. Tosin eimät lapsen kirkkaat
siiiveleet aina tainneet mennä nuottikaamojen mimuhdusten
mukaan, muttu sointu niissä oli, sillä sydän ju siimel niissä
sopusoinnussa ilmaantui.

Wunhus kurkisti nähdäkseen laulajaa: siellä seisoi akku-
nan alla pieni, tymmenmuotias tyttönen, kaunis kuktaismihko
kätösessään. Ne eimät olleet ulkomaan kalliita kasmeja, eikä
puutarhurin johdolla kaswaneita; luonnottaren holhokkeja,
raittiita rantaniityn lapsia, kewiiimen esikoisia ne maan oli-
mat, mutta milpas tuoksu niissä oli. Ia yhtä kauniit ja
kirkkaat olimat ne suuret sinisilmät, joita nyt Vilpittöminä
kohosimat akkunaa kohden. Wanha leskirouma awasi akku-
nan:

«Kiitos, kiitos lapsi-kulta" mirkkoi hän liikutettuna.
«Kuka sinut lähetti tänne laulamaan?"

„Ei kukaan, rouwa, muistin maan eilen, että huomenna
on talon ivanhan rouwan syntymäpiiimä ja silloin päätin
herätä wurhuin aamulla, poimia kukkakimppusen ja laulaa
roulvalle tuon laulun, jonka kansakoulussa opimme ja jonka
ennenkin olen rouwalle laulanut" toimitti tyttönen. «Kas
tässä, rouma, ettekö tahdo näitä siemiä kukkasia? Ne tuoksu-
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mat niin hywillle ja aamukastekin on niissä mielä jäljellä".
Lapsi ojensi kukat manhutselle.

«Tuhannen kiitosta lahjastasi Liisuseni, mutta pitäähän
sinun saada jotakin Vastalahjaksi. Odotahan!" Leskirouma
S. katosi hettetsi akkunasta, mutta ilmaantui taas ja heitti
kirkkaan markan rahan nurmikolle. «Tule sitten piiimem-
mällii leikkimään tänne konsulin lasten kanssa. Hymiisti
siksi!" ja manhus sulki ikkunan.

Utelijaasti katseli tyttönen ruohostossa kultamaa hopea-
rahaa. Ättiä sieppasi hän sen siitä, huudahtaen: «nytpä
tiedän, mitä teen, nytpä tiedän, mitä teen!" tanssi hän
iloisesti tiehensä.

«Mitähän tuo tuolla nyt tekee?" armeli manha leski-
rouma akkunllstu katsellen hänen jälteensä. «Taisi juosta
mehnäklluppllun juorua päätä. Hymä ja ratas lapsi hän
on, Liisuparta, ja iloinen hän on, maitta orpo onkin. Mutta
mitäpä suruja niitä tuolla ijiillii Vielä lieneekään" ja Van-

hus huokasi syivästi.
Kello löi 6. Piika tuli sisään aamutahmin kanssa.

„Katsopas, Leena, mitä minä jo olen terennyt saada" sanoi
leskirouma tuttiansa näytellen.

«Niinpä näkyy. Warmaankin on se tuo torpparin
tyttö, jota ne toi. Minä sanoin hänelle että rouma mielii
nukkuu, ettei saa mennä herättämään kukkinensa, mutta apu-
tos siitä tuommoiselle un" puheli sisäpiita.

«Ei se haitannut mitään, minä olinkin jo malmeilla,
Leena. Lapsi parka teki kauniisti muistaissaan minua lap-
sekkailla lahjoillaan; nämä kukat tuoksuivat niin hymiille,
huistelepus Leenu!"

„No niin, mutta erittäin olimat ne, jotka konsulin rouma
oli puutarhurilta tilannut. Satuin juuri olemaan postiasioilla,
kun konsulin Wiia niitä tästä simutse mei, ja sielliitös masta
kukkia oli: ruusuja, nstereita, reseetoja ja mitä kaikkia hän
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sanoitin niiden oleman. Wiia liesi, että konsulin hcrras-
miiki nyt aamupäimällii tänne tullessaan toisi tänne taitti
ne tauniit kukkaset, ja ne omatkin toista, ne!"

„Wai niin, mm tulemat ne edeltä puolisenkin. Sepä
kauniisti heiltä. He omatkin aina niin rakkaita minua koh-
taan, ne konsulin", lausui leskirouma ja lisäsi mielä «itii-
mätsipii tuo tällainen lapseton manhuus muuten tulisikin".

«Mitä mielä! Hätäkö roumalla, kun on rikkautta yltä-
kyllin, etteipiihän tarminne armoilla elää, kuten useat mun-
hemmat saamat tehdä. Pitäähän »vanhoillaan toti päästä
lasten melua tuulemasta", puheli tielewä Leena sipsutellen
tiehensä tarjottimineen.

Leskirouma Strömfors myhiihti tuolle Leenan näkö-
kannalle: «hän näkee asiat omassa malassaan, hän", ajatteli
itseksensä ja alkoi pukeutua, sillä konsulin perhehän — kon-
suli oli hänen sisarensa poita — oli aitonut aumutcrmeh-
dytselle.

Samana aamuna istui konsuli Smanström tonttooris-
sansa. Hän oli ahkera ja säntillinen mies, tämä yleisesti
armossa pidetty konsuli Swunström. Warhain uumustu
myöhään iltaan työskenteli hän tonttoorissuan asiakirjojensa
keskellä. Milloin hänellä oli ulkomaisia usioitsijatoimia,
milloin oli hän muulaistensa asianajajana, milloin komitean
jäsenenä ja moipa hän joskus olla niinkin amulijas, että
hän talonpojille, noille taitamattomille maalaismoukille, suo-
menteli ruotsalaisia asiapapereita y. m. Tämä tapahtui
tietysti sulasta tansalaisrattuudesta, sillä eipähän tutaan
liene niin yksinkertainen, että luulisi konsulin huoliman muu-
tamista haimoista martan rahoista, jotta hän muimoistunsa
oli ottaminaan? Konsuli Smanström mahtoi olla onnellinen
Voidessaan auttaa niin monta apua pyytämää kansalaista.

Ättiii aukesi omi konttooriin. Konsulitar Smanström
pitsisessii aumuputimessaan ilmestyi kynnykselle:
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«No Lennart, etkö hetkeksikään malta jättää noita itä-
miä tonttooritoimiasi?"

Konsiili Smanström heitti jotenkin tyytymättömän sil-
mäyksen rakkaasen tomeriinsa elämän suruissa ja riemuissa.

«Hetkeksikään? Enkö toisiltanakaan ollut kanssasi noissa
turhanpiiimäsissii arpajaisissa, jotta muta suomalaista koulua
marten pidettiin? Siihenkin meni toista sataa markkaa, kun
jokeen olisi »viskannut, ja sitä paitsi aikaa, kuuletko sinä,
kallista Herran suomaa aitaa ja aita on rahaa, näetkös!
— Itämiä tonttooritoimiasi? Itämiltä tai ne sinusta tun-
tumat, mutta tiedätkös sinä, että joll'ei näitä «itämiä"
toimia olisi, niin olisi meillä paljo muita taloudellisia itit-
myytsiii, joista pian kyllä kiukustuisit".

«Saattaisipa niin olla. Mutta mitä luulisit ihmisten
ajatteleman, jos rikas konsuli Smanström ei olisi ollut noissa
arpajaisissa, joissa melkein kaikki kaupunkilaiset olimat? Ia
enhän minä ole tahtonut sinua ottamaan sadan markan
edestä arpoja, Lennart!"

„Et kyllä, maan kun riiwattu Pormestarikin otti sen
edestä — eikö hänkään rahojansa parempaan tarmitstsi —

niin täytyihän minuntin — armoni tähden".
«Sitähän minäkin, ja oikeinpa siinä teittin, ukkoseni.

Silloin sinun piti tehdä se armosi tähden, nyt maineesi
tähden".

«Mitähän tuo muka lienee?" kysäisi konsuli ynseiisti.
«Etkö muista, Lennart, että tänään on täti Ström-

forsin 70:s syntymäpäilvii. Sitä marten tilasimme puu-
tarhurilta tuttiakin, kuten muistanet. Nyt aamupäilviillä
käymme häntä termehtimiissä, koko perhekunta".

«Olenpa todella unhottanut toto asian. Mutta nyt ei
minulla mitenkään olisi aikaa, posti lähtee tohta ja jollien
siihen saa näitä papereita malmiitsi niin, . . .

«Niin mitä?"
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«Niin menee taas kaunis rahasumma käsistäni."
«Rahaa ja rahaa! Aina sinä maan rahaa mietit; anna

nyt terrankin rakkaudellekin mähän sijaa ja aikaa".
«Sinä et ymmärrä minua, ratas Lyydiani. Enhän

minä itseni muotsi ahkeroitse, maan sinun ja lasten muotsi,
näetkös. Sitä paitse en moi käsittää "

«Niin, näitä asioita sinä taas et käsitä, Lennart, mutta
kun kerran olemme lähimmäiset sukulaiset niin, .

. .

„Se on »uintuin aina olen sanonut: nuot sukulaiset
omat meille suureksi haitaksi ja wahingoksi" mutisi konsuli.

«No mutta Lennart, etkö muista, että täti Strömfors
on äitisi sisar? Ia ehkäpä sinä hänen haitallisuutensa suhteen
tulet toisiin ajatuksiin, kunhan täti Strömfors kuolee, ja sinä
saat periä hänen omaisuutensa."

Konsuli Smanström nieli mastauksen tuolla epiimar-
malla „hm" sanalla ja asteli pari kertaa lattian poikki.
„No, milloin lähdemme, omatko lapset malmiit?"

«Puolen tunnin perästä, Lennart; armasinhan, että
et sinä niin miiliäpitiimätön ole, luin päällepäin näytät".
Ia konsulitar Smanströmin piisinen aamuputu katosi.

«Oikeassapa hän taisi olla, Lyydia, täytyyhän ainakin
ihmisten muotsi" ajatteli konsuli järjestellen paperinsa pai-
koilleen. Hän jos kukaan, oli järjestystä harrastama mies,
senhän oli koko kaupunki tunnustanut malitessaan hänet
maltuusmiesten puheenjohtajaksi. «Tähän toimeen" oli toh-
tori Gillberg maalissa lausunut, „ei minun mielestäni so-
mellu muu, tuin semmoinen mies, joka tuntee kaupungin
asiat, ja joka kaikissa loimissansa on tullut tunnetuksi järjes-
tystä ja yhteiskunnan milpitöntii parasta harrastamaksi hen-
kilöksi". — «Tahdon kysyä herroilta" oli hän puheensa lopet-
tanut «onko tähän tetiiiin somelijaampaa, tuin konsuli Sman-
ström?"
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Ia niin walittiin konsuli Smanström ivaltuusmiesten
puheenjohtajaksi. —

Muutaman puolen tunnin perästä nähtiin armoisa
konsuli ja maltuusmiesten puheenjohtaja Smanström mat-
talla rakkaan sukulaisensa, leskirouma Strömforsin luo loi-
mottamaan onnea ja pitkää ikää hänen 70 ikiimuotensa joh-
dosta. Konsulitar kantoi käsissään suurta, nauhoilla koris-
tettua tukkaiswihkoll ja konsulin wanhin tytär, tuo kolmen-
toista muotias, herttainen Betty-neiti oli myöskin warus-
taunut kukkasilla tätiänsä terwehtimiitin.

Leskirouma oli juuri pukeunut ja istui kuistilla »vie-
raitansa odotellen. «Hyiviiii huomenta. Täti hymä" huusi,
Betty neiti jo portilta saakka huolimatta siitä oliko se oikein
„comme il faut" noin etäältä termehtiii. Konsuli ja mal-
tuusmiesten puheenjohtaja kohautti tiiltämäti mustaa silkki-
hattuansa hartioitten tasalle ju hymyili niin ihmeen herttai-
sesti, että olisi luullut hänen malt. puheenjohtajasta jo por-
marissiiiityyn tulleen malitutsi. Konsulitartin hymähti niin
kauniisti ja nyökäytti päätänsä niin taiteellisella hienoudella,
luin ikinä masta tanssikoulusta päässyt neitonen.

Leskirouma Strömfors tuli Vieraillensa ivastaan. Kon-
sulin lapset juotsimat iloisesti hyppien wanhan tätinsä luo
ja huusilvat onnea ja menestystä, että kartano kajahti. Kon-
sulitar tarjosi itsensä ja miehensä puolesta tuon kauniin jiit-
tiliiiskilnpun miitaten samalla nauhoissa olemaan kirjoituk-
seen: «Rllkkahalle 70 muotijaalle Tädillensä Jumalan rau-
han ja siunauksen sydämmellisillii loimotuksilla — lähimmät
sukulaiset!" Liikutuksen kyynelet kierählimiit Vanhuksen sil-
miin. Hän syleili tonsulitarta, pudisti lahden käden konsulin
pehmoista kättä ja sanoi, että tuntuu niin hymältii olla
«rakastettu sukulaisiltansa". Luoja on marinaan palkitsema
Heidiin rakkautensa manhaa yksinäistä tätiänsä lohtaan,
mirkkoi hän lopuksi.
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«Mitä turhista, Tiitiseni" lausui konsulitar Smanström
mairittelemasti, «olettehan tekin aina hymä meitä kohtaan
olleet, emmekä me muuta tee, tuin melmollisuutemme lähim-
piä sukulaisiamme lohtaan osottaessamme sydäntemme tunteet;
semmoisesta ei kenenkään tarmitse palkkaa odottaa. Täti tulta".

«Lyydia puhuu juuri minun sanani. Welmollisuus
yhteiskuntaa ja lähimmäisiä lohtaan, se on ollut ojennus-
nuoranani ja toiwonpa sen oleman edestinpäin" ja konsuli
ja malt. puheenjohtaja naputteli kepillänsä kainolla hiimeli-
jäisyydellii kenkiänsä kiirkiii.

«Niin juuri, Lennart. Ette usto. Täti, kuinka innok-
kaasti hän työskentelee päimät pääksytysten terweyttänsäkiiiin
ajattelematta. Niin, yhteiskunnalle hän todellakin on uh-
rannut elämänsä, miespartani!"

«Mutta mikäs syntymäpiiimiilahja tädillä on kupeellan-
sa?" kysiisi konsulitar Smanström, luoden ylenkatseellisen sil-
mäyksen Liisun antamaan lahjaan, jonka leskirouma Ström-
fors oli pannut »vierellensä.

«Kas, olenhan aiman unhottanut pienet lemmikkini ja
muokkoni. Eimättös ne sentään ole siemiii, ja niin somasti
järjestettyjä sitten? Armattaas, keltä nämä olen saanut?"

«En todellakaan moi armata, joll'ei Leena neitsyenne
niitä liene noukkinut" lausui konsulitar Smanström mutis-
taen ylimykselliset rusohuulensa miehättiimiiiin ylentatseesen.

«Leenako? Ei toti Leena niin paljoa ymmärrä. Se
oli tuo pieni orpo tyttö, jolle olen hantlinut työtä ja ela-
tusta täällä meillä. Hän on niin hertas lapsi ja niin tet-
selijtis sitllpllitse! Katsokaa tänä aamuna marhain, tun istuin
itkunani ääressä, kuuluimat iittiä kormuni kirkkaat lapsen
siimelet, ja tun akkunan aukasin, niin siellä seisoi orpo Liisu
tuttakimppunen kädessä. Tuskinpa muut hänen ikäisensä
olisimat tuollaista keksineet?"

«Enpä todellakaan luule", nauroi konsulitar Smanström,
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«tulee loilottamaan manhan rouman akkunan alle siinä lap-
sellisessa luulossa, että tuolla ruohotimpulla jotakin ansaitsisi".

«Minä kuuntelin mielelläni hänen kaunista ääntänsä,
Lyydia. Tosin annoin hänelle markan rahan, mutta enpä
luule hänen sitä turhuuteen panneen".

Samassa kuului iloinen naurunhohotus kartanolta.
Pittu konsuli, tuo lviisimuotijas Arno herra oli tamunnut
Liisun hartioille — Liisu oli kutsumuksen mutaan saapunut
leikkimään konsulin lasten kanssa — ja ajaa »viiletti nyt
täyttä Vauhtia kartanoa pitkin: toiset juotsimat ympärillä
ja nauroimat täyttä kurttua.

«Arno, Arno, Herran tähden, sinä putoat lapsi" huu-
dahti konsulitar siiikiihtyneenä juosten alas portaita; muita
amllssa oli Arno herrakin maassa ja hyppeli iloisesti äi-
dillensä mustaan.

«Liisu, tulepas tänne, kutsui leskirouma Strömfors
holhottiansa.

Hengästyneenä ja punoittamalla tuosta lomasta hölkästä
tuli Liisu parta ujostellen mieraiden luo.

«Sanoppas, Liisu, mihin panit tuon markan rahan,
jonka aamulla sait minulta" kysyi leskirouma Strömfors.

Liisu oli maiti ja katsoi maahan.
«Taisitpa miedä mehnätauppijaalle", puuttui konsuli

puheesen.
«Miksi et mastan, Liisu, eihän sinua toruta, oma

martkasihnn se oli", mirkkoi leskirouma lempeästi.
«Tapani-äijälle minä sen mein", soperteli Liisu »vih-

doin.
«Mitäs se Tapani-äijä on?" kysyi konsulitar taluttaen

Arno herraa portaita ylös.
„Muudan köyhä kerjiiliiisukko, joka tuon tuostakin oles-

kelee pirtissämme. Hän on jo manha, työhön kykenemätön
ja kiertelee kylää tätä nykyä".
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«Niin, hän täyttää tänäpäiwiinä 70 wuottu" lausui
Liisu luiihiin urhoollisemmusti.

Niin olikin asian laita Utto Taskinen tai kuten häntä
yleisesti nimitettiin Tastis-Tapani oli aitoinansa palmellut
kauppaneumos Strömforsilla; manhemmuuten oli hän käy-
nyt mähän wikapäiseksi. mistä syystä, sitä en tiedä, ja ku-
kapa se köyhän heikkomielisyyden syitä tuttinee? Kunnallis-
lautakunnan esimies ja pitäjän arwoisa rowasti oliwat ainoat
joita tuo näytti liikuttaman: esimies sadatteli tuota enenemiiii
lvaiivaisten lukumäärää ja rowasti taas pelkäsi pahasti, että
Tastis-Tapani määrättäisiin heille ruotilaisctsi. Asia päät-
tyi tumminkin niin, että Tapani pantiin kyliinkiertolaisena
taloja kiertämään.

Tämä elämä hänelle sentään toisinansa tiimi waiwll-
loisetsi ja silloin läksi Tapani kaupunkiin tallustelemaan.
Katupojat, Tastis-Tapanin pahimmat miholliset, ahdisteli-
mat häntä kyllä usein ja pilttasimat nauraen utto-wanhalle,
jota erehdyksessä joskus turkki päällä sydän kesällä hikoili.
Multa kaikkeen tähän oli hän jo wallan tottunut, hänestäse oli tuin ollakin piti, kunhan hän joskus sai kerjätyksi
muutamia kymmeniä pennejä kaupunkilaisilta. Silloin »vii-
letti Tastis-Tapani suoraa päätä anniskeluun saadakseen
«sydänalan lämmitystä". Ia sitten olikin Tapani toinen
mies. Reippaana asteli hän kutuja pitkin piltistellen sat-
tuisiko joku katupoika hänen kynsiinsä, Tamallisesti katseli
hän turhaan, sillä pojat kyllä jo tunsimat Tapanin luonteen
jaymmärsiiviit, että nyt oli heidän wuoronsa pakosalla pyöriä.
— Tällä kertaa oli Tastis-Tapani taas tumallisella kau-
punki-käynnillään. Wiisyneenä oli hän saapunut leskirou-
ma Strömforsin pirttiin yösijaa pyytäen. Katupojat olimat
tuus ahdistelleet häntä towusti, eitä hänen ollut onnistunut
«sydänalan lämmitystäkään" saada. Täällä Strömforsin
pirtissä oli Liisu hänet nähnyt ja kuullut Tapanin, kertoman,
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että tänään oli hänen 70:s syntymäpiiimänsä. Martan saa-
tuansa oli hän muistanut Taskis-Tapanin ja juoksuttanut
hänelle saaliinsa. Kiitellen ja siunaillen oli Tapani lähtenyt
„sydänalaansll lämmittämään" anniskeluun.

Liisu ei tullut punninneeksi, oliko oikein antaa noin
paljonrahaa Tapanille, joka sen tumminkin tuhlasi mätemiin.
Hän tiesi maan saattamansa ilon hetken manhukselle, joka
oli häntä usein kertomuksilla humittanut, muuta hän ei
miettinyt.

„Woi, lapsiparka", huokasi leskirouma Strömfors silit-
täen Liisun lellertämiä suortumia. „Hywii sydän sinulla
ainakin on!"

„Minä en ymmärrä" aloitti konsuli ja maltuusmiehis-
tön puheenj. Smanström painamasti, „minä en ymmärrä,
kuinka Täti moi puolustaa tuollaista käytöstä: antaa rahaa
mokomalle rahjukselle, joka kohta miinaan sen panee, onko
se mitään hywiiksyttämäii?"

„En tiedä, Kaarloseni, miltä lannalta te lakimiehet
asiaa katsotte, mutta minusta se maan osoittaa lapsellista
ja antelijastll mielialaa, tun lapsi parka hentoo luopua har-
minaisesta saaliistansa", lausui leskirouma Strömfors suku-
laisilleen.

Konsuli ja malt. puheenjohtaja Smanström ei miitsi-
finyt tuohon sanoa mitään ; hän kohautti maan olkapiiitänsä
ja tamoitti keppinsä kärjellä ohitse lentämiiä pörhiiiistii.

Konsulitartataan ei tuo juuri liikuttanut. Olipa tuo
markka missä tahansa, joko Tapaniiiijiillä, joka sen kummin-
kin mei heidän anniskeluunsa, tai jossakin muualla, se oli
hänestä aiman sama.

Betty-neiti tuli pienen meittonsa kanssa puutarhasta.
»Pillu Lennart tahtoo kotiin" ilmoitti hän.

Se oli merkki poislähtöön. Konsulitar Swanström
talutti Arnoherran hymiistelemäiin manhaa Tätiänsä. Betty-
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neiti tuli myös pittu Lennartin kanssa. Kun sitten ton-
fuli Smanström oli suudellut Tätiänsä kädelle, ja sen
lisäksi leskirouma Strömfors muistuttanut rakkaita suku-
laisiansa illan mietosta heillä, liiksimiit nuot rattaat futu-
laiset pois. He oliwat täyttäneet tohtelijaisuus-welwolli-
suutensa, eitä mitään jiiltipuhetta tai juorua moinut tuossa
pienessä kaupungissa syntyä.

„Katsi tuntia taaskin hukkaan" mutisi konsuli Smanst.
lotoportilla kelloansa katsoen.

«Onpahan aamukämelymmc ainakin tehty ja lapsetkin
saaneet mähän juoksennella", mirkti tuohon konsulitar.

Näin oli termehdys tehty. Muuten yksi noista Vält-
tämättömistä tohtelijaisuus-melwollisuutsista oli täytetty. Kon-
sulitar puuttui jälleen askareihinsa, jos niitä sillä nimellä
moi kutsua, ja konsuli ja maltuusmiesten puheenj. Sman-
ström kiiruhti konttooriinfa äskeisten papieriensa ääreen, kan-
salaisten ja yhteiskunnan hywiitsi työskentelemään.

Leskirouma Ströms, tilawat huoneet tumisimat tuhisi-
scwllsta silkistä. Wieraita, toiset toisiaan hienompia, tulmaa
loimottamaan manhalle leskirouma Strömforsille onnea ja
pitkää ikää. Tuolla tulee pormestari roumineen.

Walteana Välttyy pormestarin rinta mustan merta-
pumun rinnalla. Kiiltäwäii tahisewaa silttiä on tietysti
pormestarin rouman puku. Ia entäs nuo tuhannet mutkat
ja reunukset, nuo ylennykset ja alennukset, nuo hohtnmnt
rannerenkaat ja tuo kattoa tamoittelema hiustöntyrä!

Porstuassa mielii hieman siistitään itseänsä tuon suuren
seinä-tumastimcn edessä. Pormestarin rouma kaimaa miis-
tystään tamman, silittelec öljyttyjä suortnmiansa, katselee
itseänsä useammalta taholta ja on wihdointin walmis. Por-
mestari korjailee taulustansa ja kaulahuimianfa, pyyhkäisee
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pari kertaa miiksiiinsii, rykäisee ja on — hänkin mulmis.
Kiisikynkiissii sitten astutaan saliin, kätellään talon emäntää,
leskirouma Strömforssiu, loimotetaan onnea, hymyillään sie-
mästi, kumarretaan muille mieruille, hymyillään taaskin ja
— erotaan sitten! Pormestari menee herrojen puolelle, por-
mestarin rouma istuu salin peräseinällä olemaan sohmaan,
johon ainoastaan konsulin roumalla, tohtorinnalla ju hänellä
näyttää oleman oikeus istua. Mä tulee uusia mieruitu, pors-
tuassa samat temput uudistetaan ja niin astutaan sisään,
kumarretaan, termehditäun tulonmäkeä ju hajaannutaan.
Kahmia kannetaan ympäri, tuoleja muutellaan liiemmäksi
ju puhe alkaa jo päästä wauhtiinsa. Uksi sija suuressa
sohivassa on kumminkin mielii tyhjänä. Konsuli roumineen
ja tyttärineen on poissa. Kaikki tietämät että hän, tulee
ylhäisimmin ja siis — Viimeiseksi! Kuitti muut omatkin jo
saapuneet. Kohtapa hänen pitäisi tulla.

Tuossapa jo omi auteaaki. Mahtumana astuu sisään
konsuli ja maltuusmiesten puheenjohtaja Smanström silkki-
hattu wasemmassa kädessä ja konsulitar oikean käden tyn-
lässii, sillä aikaa kun Betty neiti ujosti seuraa hieman jäl-
jempänä. Leskirouma Strömfors kiiruhtaa ketterästi mus-
taan ylhäisille ja rattaille sukulaisillensa. Lämpimät kätte-
lyt — konsuli kättelee aina molemmilla käsillä niin, että
hän masemman kätensä laskee käteltämän kädelle ja likistää
sitä näin kaldelta puolen, — lämpimät onnentoimotukset,
tämän aamuiset näet uudistetaan noin maan — ihmisten
tähden. Sitten hymyillään, jota taholle nyökäytetään hieman
päätäkin ja tämän jälkeen taluttaa konsuli jawalt. puheenj.
arinahan amiokumppalinsa sohmaan, jossa tohtoritar ja por-
mestarin rouma jo omat sijansa omistaneet. Tähän jättää
konsuli Sm. puolisonsa, — Betty neiti on hiipinyt salin
masemmalle puolelle, jossa muitakin neitosia äänettömillä
istua nököttää — ja jatkuu sitten matkustustansa herro-
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jen puolelle, josta satea tupakan samu jo ilmoittaa missä
päässä maailmaa ollaan.

Nyt omat siis laitti wieraat saapuneet. Piiat rientiiivät
edestakaisin tarjottimineen kantaen kahmia tuota naismail-
man ensi-ehtoa ja täyttämätpä he sitä herrojenkin puolella.
Mutta melkeinpä entisellänsä palaamat tarjottimet heidän
luotansa: herrat odottamat jotakin muuta ja parempaa.

Hetki kuluu. Samu sakenee, mutta puhe ei oikein tahd'o
käydä. Pelastamana enkelinä ilmestyy silloin omelle Leena
neitsyt kantaen tuota odotettua ja tuttua tarjotinta, jolla tyh-
jät lasit lusikoineen kilisemiit ja jonka leskellä mahtama,
tirtusnesteinen konjakki pullo ystiimällisesti hymyilee.

Herroissa huomataan elonmerkkejä. Pormestari rykäisee
ja tuprahuttelee entistä sakeamman sauhun sikaristansa,
tuomari, jota jo on terjennyt sohmaan istahtaa, nousee äk-
kiä muka tupatkaa pannakseen, maikka oikeastaan siksi, ett-
'ei luultaisi hänen juuri„todin" tähden siihen istuneen, toti-
tarjotin kun näet aina kannettiin sohivan edessä olemalle
pöydälle. Lähipitäjän armoisa kirkkoherra, jonka iloisen pyö-
reä muoto ja pullea matsa jo yhtä ja toista hauskaa mah-
taisi tietää, ojentautuu maan sohivan seltälautaa ivastaan
katseleminaan kynttiläruunun kristallin nappuloita, maikka
hän nurkkasilmällä kuitenkin tunnustelcetin tuon tirkasnestei-
sen pullon sisällystä; olitohan se tuota wiitiwiinan sekaista
anniskelun tawaraa, maito edempää tuotua «ehtaa"? Kaik-
kia tällaisia hamaintoja tehdessä seilasi tarjotin määrätylle
sijallensa kirkkoherran eteen. «Herrat omat hymät ja teke-
mät lasinsa" kehoittaa kons. ja malt. puheenjohtaja piippu-
pöydän ääressä piippua selmitellen ja sanoen: „Kiitoksia,
liitoksia, kyllähän tässä kerjetiiiin" lausumat herrat ikään-
kuin ei heidän kurkkujansa jo kutkuttaisi: eihän näet saanut
näyttäytyä ahneelta tällaisessa seurassa. Konsuli Siv. sel-
wiltelce piippuansa, pistää tuputtaa ju — sytyttää, yritin
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sanoa, mutta eipä hän saanuttaan sitä rauhassa tehdä, Mähänen tuossa askaroidessaan on lukkari hypähtänyt siihen,
raapaissut tulen ja tarjoo nyt erinomaisella kohteliaisuudella
tulta kons. ja malt. puheenjohtajalle. Syyn tuohon erino-
maiseen palmelemaisuuteen löydämme siinä, että lukkari sat-
tui olemaan metkaa konsuli Swanströmille ja meltojiahan
tulee aina hymin kohdella.

Toti-kojeet seisomat koskemattomina. Kukaan ei mielii
ensi kutsumuksella miitsi seurata kehoitusta. Kukin katselee
tyllä mielihymilllä ainetta, mutta «kerkiäiihiin tässä". „No,
mitäs herrat ajattelemat, tehkääpä lasinne" kehoittaa konsuli,
joka sukulaisena ollen isännyyttä hoitaa. «Tuomari Malin,
kirkkoherra Willman, olkaapa hymiit", tehoittelee hän yhä.
„No mitäpä tuosta tyhjästä toimomisesta" tuumaa tuohon
arm. kirkon palmelija, pistää piipun syrjään, nojautuu käsi-
kyntällä polmeansa ivastaan jaryhtyy nyt toden teolla tuota
mieluista nestettä koettelemaan. Ensin pari kolme soleri-
palaistll, (jos useampia panee niin se matsan pilaa, sanoo
hän aina muille) ja sitten mettä puolilleen. Tätä hän sitten
hämmenteli, kunnes miimeinen sirpale suli; sen jälkeen otti
konjakkipullon ja muodatti tuota elämän-nestettä lasin täy-
teen, jota tehdessään hän miettimäisenä tirtisteli lasiin tar-
katen, tuinla tuo kemiallinen «processi" tapahtui. Joku
hämmennys mielä ja totilasi oli malmis.

Koettaahan piti. Hymääpii tuo oli ja rowasti otti
toisenkin kulauksen. Toiset herrat seurasiwat pitkin silmin
tuota kirtonmiehen puuhaa ja yksi toisensa perästä alkoi tehdä
samoin.

Pianpa olikin kaikilla lasinsa. Muutamilla nuorem-
milla oli punssipullonsa, josta he kyllä huolen pitimiit.

Kohta alkoi kieletkin kantimistaan heltyä. Tuomari
kertoi niin taunopuhelijaasti miime käräjistä, tohtori eräistä
onnistuneista leikkauksista ja konsuli ja maltuusmiesten pu-
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heenjohtllja uusista mietteistä «kansalaistensa ja yhteiskun-
nan hyödyksi"; että ne olimat etupäässä hänelle hyödyllisiä,
sitä hän ei katsonut tarpeelliseksi mainita. Mutta jättä-
käämme nyt mahaksi aitaa herrat lastensa ääreen jn siirty-
käämme saliin.

Sielläkös jo solina käy! Kahmi ja miini on hetkessä
moidellut naisten jo ilmankin liukkaat kielet. Pieniä
yhtiöitä on syntynyt ympäri salia ja kukin näistä katsoo
oikeudekseen pitää mitä iiänektiiinta sorinaa. Sohivan rou-
mat, joihin talon nrm. emäntäkin on yhtynyt, puhumat kes-
kenänsä aiman miattomista futulnis-suhteistn, perin juurin
läpi portalen kuntin sukutaulun aina hämärään muinaisuu-
teen saakka. Toisella puolen puhellaan mähän hiljempaa,
täällä mnnhnt piiat uskonnosta miiittelemät, maitta tämä itse
asiassa ei mitään miiittelyii ole, sillä tun yksi sanoo: tämä
aika on niin jumalaton, että kyllä Jumala rankaisee kohta,
se nähdään, niin toinen huokaa hywin sywäiin näyttäen niin
haikealta kun olisi pullollisen happaminta etittaa nielaissut,
kolmas metistelee, ja neljäs mielä liittää: nähtiinhän se
Oulun palossa, rikkaat ne omat jumalattomia ja niittäpä se
Luojn talot poltti!

«Eltiiiipäs neiti W. panko Luojan syyksi, mitä nähtii-
wiisti oli Varomattoman nuorukaisen", lausui äkkiä ääni hei-
dän takanansa.

„Kah, maisteri Wilponen!" huudahdettiin yhdestä suus-
ta. Maisteri Vilposella oli tapana hieman naisiakin puhu-
tella ja naiset erittäinkin manhat piiat niikimät mielellään,
että tuo pulska poikamies heidän kanssansa oleskeli.

„Niin, hymiiä iltaa, armoisat naiset" lausui maisteri
tumartain kullekin taholle ja istui parin pitkänenäisen „nei-
tosen" suvulle. «Suolaa anteeksi, neiti W., mutta minä en
moi yhtyä tuohon lauseesenne, että muka Oulun palo olisi
Jumalan syyksi pantama!"
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„Woi tun te aina olette niin jumalaton, hra Wilpo-
nen; tiedättehän te, että mitään ei tapahdu hänen tahtoansa
paitse" lausui neiti K., joka ehätti pakinoihin maisterin
kanssa.

«Herranen aika, mitä lausutte, neitiseni! jos kaikki paha
mikä aikojen kuluessa on maailmassa tapahtunut pannaan
Luojan tahdosta tapahtuneeksi, niin minkälainen Luoja meillä
sitten onkaan! Minä ainakaan en usko maailman Luojasta
semmoista".

„Se tulee siitä että niin Harmoin käytte kirkossa, her-
rasen:'" mirkki tuohon sangallisnenäinen, eliihtiineempi neiti
H., jota tarkkuudella on seurannut mäittelyii.

Kohtelijaasti kumarsi hän neideille muuttautuen seu-
raaman ryhmän luoksi, sillä aitaa, tuin manhat neidet ensin
kummastellen katsoimat hänen jälkeensä ja sitten innolla al-
koimat keskustella toisista aineista.

Ryhmä, jonka luo hra Wilponen muuttausi, oli soti-
mattomien roumien yhtiö. Täällä keskusteltiin parasta ai<
laa eräästä erittäin hauskasta asiasta: Oli näet jouduttu
tuohon loppumattomaan piikaepistolaan.

«Herrasmiiki ei moi uskoa, kuinka tuiki tuskallista, meille
kaupunkilaisille tuo uusi resermilaitos on" aloitti rouma M.,
jonka mies oli ollut maltiopäimillätin ja tiimaasti mastus-
tanut llsemellvollisuutta. «Otetaanpa esimerkiksi
lllh! hra maisteri, hymiiii iltaa! keskeytyi iittiä puhe, tun
hra Wilponen lähestyi roumaryhmäii.

«Nöyrin palmelijanne" ! Hienosti tuo uudenaikainen
Wilponen kumartelee roumille. «Onko ehkä lumallista istua
armoisaan seuraanne".

„Kaitkill kysyttekin, hra Wilponen, olkaa maan hymä,
täällä on tuoli". Pari roumista sijoittelihe liiemmäksi toi-
siansa. — „loll'en erehdy oli puhe resermitomppanioistam-
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me; miten on se ollut onneton joutuakseen arm. roumien
epäsuosioon, jos saan luman kysyä?

«Niin minä yritin tässä juuri selittämään sitä, ennen
kun tulitte. Ettekö tekin, hra Wilponen, ole sitä mieltä,
että siitä on paljo haittaa kaupungillemme?

«Kuinka niin?"
«Juuri simeellisessä suhteessa, sanon minä, omat ta--

sarmimme mitä pahimpia, lausui rouma M. kertoen mie-
hensä sanoja.

«Niin, siinä on kyllin perää, roumaseni, enkä minä
nykyistä sotalaitosta ihailetaan. Mutta kosta asianhaarat
maatimllt, että tullakin maltiolla on sotamiitensä, niin täy-
tynee meidän kärsiä se. Kaikessa tapauksessa on resermi-
laitos minusta paljo parempi tuin seisoma sotamtiti, jota
on maan joutilainta laisturijouttoa ah, suokaa
anteeksi luutnantitar S., minä en moiti heitä, maan sitä
Mllltiojärjeslelmäii, jonka wuoksi maan tulee elättää tällai-
sia tyhjäntoimittajia".

«Kuinka sllttuwasti lausuttu", riemuitsi rouma M. näh-
dessään saamansa puolustusta, josta hän yhä yltyi. «Niin
juuri se on. Kyllä me roumat, joilla on piikojen kanssa
tekemistä tiedämme asemelmollisuuden haitat. Minun Mai-
juni, esimerkiksi, se sama, joka ennen palmeli teillä rouma
8., oli mitä siimoin tyttönen siksi, kunnes resermilaitos tuli.
Hän teki työtä aamusta iltaan, eitä itinä pyrkinyt mihin-
kään huivituksiin. Mutta entäs nyt? Jota pyhä, sanon
minä, jota pyhä pitää päästä kaivelemaan ja samalla tie-
tysti resermiliiislen kemuihin".

„Entiis artipäiivinii?" kysyi hra Wilponen.
„No, arkina hän nyt tosin on aina työssä, eitä siitä

muuten tulisikaan mitään. Ainoa mitä hänessä miilon
ajalla on moitittaman, on että hän nyt, pyhäkoulun käytyään,
on timpnunut kirjeitä kirjoittelemaan".
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«No, mutta hymä rouma M., tun siinä lienee jotakin
moitteellista, niin olen minä suurimman moitteen alainen
kaikista", nauroi hra Wilponen.

«Jaa, se onkin eri asia, mutta ette usko, hra Wilpo-
nen, kuinka kiusallista se on, tuin piiat altamnt tirjemaih-
toa pitää, marsinkin sotamiesten kanssa. Missä maan ai-
kaa saadaan, heti kynä kädessä!"

«Hehän woisiwat kirjoittaa iltamilla", uskalsi hra Wil-
ponen mäittäii.

«Jako nuttuisiwat sitte kello kymmeneen! Kyllä näkee
ett'ette ole naimisissa, herraseni", ilmeili rouma M. ja muut-
kin nlluroimat tuolle sukkeluudelle.

«Mahdollisesti en ymmärrä näitä asioita, mutta olisiko
teistä rouma M. parempi ett'eiwät piikamme osaisi kirjoit-
taa?"

«Ei nyt juuri setään. Osatkoot he maan, mutta ol-
koot

taitoansa käyttämättä", armelitte tai sanoa. No,
mutta ivoihan tuosta kirjemaihdosta olla esim. setin hyöty,
että häät tulla pöliihtämät".

«Sitäpä juuri en tahdotaan; tuta ihminen se piikansa
tahtoisi pois naittaa?" kummasteli rouma M.

«Niinhän te nyt moitte sanoa, tun itse olette naimisissa",
nauroi hra Wilponen poistuen takaisin herrain puolelle,
josta äänekäs puhe, lasien tilinä, tupakin tukahduttama
sauhu seoitettunll konjakin katkun kanssa tuimasi häntä mus-
taan.

Roumat tlltseliivllt suurin silmin hänen peräänsä. «Hän
on hieman eriskummallinen mies", lausui rouma S. «Kum-
makos se, hänhän lukeekin kaikellaista yökaudet lausui tuo
hurskas leskirouma W—g, joka itse päimittiiin nieli monta
naulaa ryömäriromaaneja ja lempijuttuja.

Tällaista jn muuta samallaista oliwat naismiien tes-
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kustelut. Neitoset testusteliwllt pukimistaan, ystiiwiittä-
riensä kihlauksista ja miimeisistä tanssijaisista ruununmou-
din luona.

Teetä tarjoeltiin. Ensin tietysti naisille, sohwasta al-
kaen sitten täytettiin tarjottimia näön muotsi herrojenkin
puolella, maikka ne kyllä palasimat melkein koskemattomina
kuin tahmitarjottimettin olimat palauneet. Mitäpä ne herrat
teestä tun niillä konjakkia lie yltäkyllin!

Äkkiä hiljeni solina salissa. Konsulin ja maltuusmies-
ten puheenjohtaja Smanströmin siidehtimtit tasmot ilmes-
tyimät salin kynnykselle; kädessä oli hänellä puoleksi täytetty
lasi.

«Suolan anteeksi, arm. herrasmiiki, että rohkenen het-
keksi keskeyttää keskustelujanne", aloitti konsuli ja maltuusm.
puheenj. kumartaen sohmaan päin. Naiset nousimat ylös;
sillä wälin tertyiiviit herrat kynnykselle ja owelle; muuta-
milla oli lasit kädessä, toiset kiiruhtimnt niitä noutamaan
huomattuaan asian laidan.

«Lienee suotu minulle, emäntämme lähimmäiselle omai-
selle, oikeus muutamin sanoin tulkita niitä tunteita, jotta
nyt meidän pomissamme liikkumat". Kons. ja maltuusm.
puheenj. katsahti ympärilleen, ikäänkuin tutkiakseen tokko to-
dellakin tällaiset tunteet olisiwat niihtäwissii. Naiset niiyt-
tiwät hywin tarkkaamilta, ja tarttuimat laseihinsa. «Tosin
olen minä puolueellinen esittämään muutamin sanoin rak-
kahan emäntämme awuja, mutta fe suotaneen anteeksi mi-
nulle. Niin, armoisat naiset ja herrat! me olemme nyt ko-
koontuneet imettämään erään harmaapäisen, ja minä roh-
kenen lisätä, kaikille rakkaan manhuksen 70:ttii syntymiipiii-
wiiä. Muistanpa ajan, jolloin hänkin parhaassa iässään
asteli tämän talon tiluksia, jolloin hän itse liikkui jota pai-
kassa auttaen köyhiä ja lohdutellen karsimaista. Löytyikö
orpolasta, jota hän ei olisi luoksensa kutsunut, ruoMnut ja
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ollut luin äiti, löytyikö köyhää perhettä, jota hän ei sanoin
ja teoin olisi llwustanut? Nuoret Vesamme, kansakoulu jn
kansakirjasto, netin omat saaneet osansa hänen loppumat-
tomasta rakkaudestansa lähimmäisiä lohtaan. En huoli
mainitakaan persoonallisesta ja erityisestä rakkaudesta suku-
laisia ja tuttuja kohtaan, sillä niin korkealle kun sutulais-
rakkaudcn panenkin, on mielestäni rakkaus yhteiskuntaan jn
kansalaisiin pnntnmn paljonkin korkeammalle. Onko tämä
«ikein mai määrin, sen heitän muitten armosteltamatsi. Ia
juuri yhteiskunnan ja kansalaisten parasta on tämä wan-
hus kaikella nuoruutensa innolla ja aikaisen woimalla har-
rastanut; tässä jalossa työssä omat nuot armaat suortuivat
jo alkaneet harmaantua. Mutta jota moisen työn jättää
jälkeensä, hän ei ole turhaan elänyt maailmassa: tuhannet
siunaamat häntä »vanhuutensa piiiwinä. Wielii ei sentään
Vanhus wapise, imelä seisoo hän edessämme jalona esimerk-
kinä kaikille sekä nuorille että manhoille. Hymiit herrat ja
naiset! hieno ja sydiimmellinen eläköön - huuto ei särkene
kenenkään kormia! Kauan mielii eläköön leskirouma Ström-
fors termeenä ja raittiina, eläköön!

Hieno eläköön-huuto kajahti tuossa tilamassa salissa.
Sen tauottua astui tons. jn mnlt. puheenj. rattaan suku-
laisensa luo, jota kyyneleet silmissä tarttui lasiinsa tilistäät-
seen sitä puhujan kanssa. «Minä kiitän sinua sydämmes-
tiini, ratas Kaarlo" olimat ainoat sanat, mitkä leskirouma
Strömfors liikutukseltaan sai sanotuksi. — Nytkös tungos
tuli! Kaikki, niin hymin herrat tuin naiset riensimiit taman
mutaan kilistämään lasejansa emännän kanssa.

Leskirouma Strömforsilta altoiivat jo hymyilyt loppua,
niin monelle kilistiijiille niitä oli pitänyt jataa; mutta kai-
keksi onneksi olimat kilistiijiittin jo lopussa. — Herrat pois-
tuiwat omalle puolelleen. Naisetkin istahtimat ryhmiinsä,
kuten äskenkin ja ottimat käsityönsä esille, niinkuin heillä



25

ennenkin oli ollut. In olipas tuossa puheessa tans keskus-
telun ainettakin!

«Kiitos meliseni", lausui kirkkoherra taputtaen konsulia
olalle, hän katsoi näet melmollisuudetseen kiittää tuota rak-
kauden julistajaa. «Ajattelinpa minä tehdä juuri saman
kirkon puolesta, kuin meli teki, sillä onhan hän tirtkoom-
mekin lahjoittanut toisen tynttiläruunun".

«Lemppari mikä puhuja sinä olet, meli", tuumasi tuo-
marikin ja lisäsipii mielii: tuommoisen pitää meidän maltio-
piiimiimiehenkin olla!" «Niinkuin Smanström, nimittäin,
siinä puhut ihan oikein: hänestä saamme ivaltiopäimämie-
hen", ehätti pormestari sanomaan, maitta joskus hiljaisuu-
dessa oli itse toimonut sinne tulemansa. Kohta olikin kai-
killa marmana se seikka, että konsuli ja mull. puheenj. Sm.
se ivulituunkin tulemille maltiopäimille. Sen asian päälle
sitten kilistettiin miehissä lasejakin.

Klo näytti jo V?1, tun tuomari nousi ylös, kilisti mii-
meifen kerran lasiansa konsulin kanssa, ryyppäsi fen pohjaan
ja etsi silinterihattunsa kaapin päältä. Tämä oli merkki

yleiseen lähtöön. Pianpa oliiuattin taikki herrat lakeilla
marustettujll ja näin aseellisina rynnättiin naismaailmaan.
Täällä olimat sohivan roumat juuri samaan aikaan nous-
seet hyllymällä asemaltaan ja salissa oli jo täysi sekasorto.
Kukin kiirehti emänliiii, leskirouma Strömforsin kattelemaan
jn kiittelemään. Kun herrat mielii seoittuimat joukkoon, niin
alkoipa jo hämminki olla ylimmillään.

Jonkun puolen tunnin päästä olimat jäiihymäispuuhat
ohitse ja sali tyhjänä. Wiimeinen lähtijä oli konsuli ja
maltuusmiesten puheenjohtaja Smanström.

„Woi sentään Kaarloseni, kuinka kauniin puheen sinä
pidit", lausui konsulitar pihalle päästyään ja tunti täsimnr-
tensa miehensä kynttään.
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«Niin, enkös pitänytkin. Ia tiedätkös, minkä minussa
nyt näet?"

«No minkä?" kysyi ratas toinen puoli kummastellen.
«Joo, ehdokkaan tulemille maltiopäimille", riemuitsi

konsuli Smanström ja todellakin näytti kuin hän ei olisi
katunut tämän illan menoa. «Mutta miten sinä
—, minä en ymmärrä — —

—" kyseli konsulitar; maan
samalla he poistuimat nurkan taakse. Toimottamasti tuli
hän ymmärrykseen piankin!

Sillä aitaa kun piiat täwiwät ympäri salissa ja kama-
rissa korjaellen tähteitä toisen muoron suuhunsa, toisen wuo-
ron kaataen pulloon mastaisen waratsi, poistui leskirouma
Strömfors omaan kamariinsa.

Wiisynyt hän oli, sillä kymmeneen muoteen oli hän
tuskin kertaakaan näin kauan malmonut. Mutta tää piiimä
olikin hänestä ihanin piiimii itänsä toisella puoliskolla. Hä-
nen hellä, tunteellinen sydiimmensii ei tarminnut paljo jou-
tuakseen liikutukseen, ja nytpä sitä oli terraksi tullutkin! Uni
ei tullut silmiin, sillä salin kuumuus ja wiini oliwat wan-
hutsen weren päähän ajaneet.

Hän aulasi akkunan. Wilpas yön henki puhalsi sisään
ja heilutti ivienosti manhutsen harmaita suortuwia. Tämä
miileys ei tumminkaan ollut termeellinen tuollaisessa hiti-
tilassa olemalle 70 wuotiaalle. Waan sitä ei leskirouma
Strömfors huomannut: hän istui nojaten päänsä kättä
masten ja ihanat nuoruuden tumat ja muistelmat liutuimat
hänen muistonsa tymenellä pinnalla. Suruja hänellä tosin
oli ollut, mutta aika oli nelin unohduksiin saattanut. Kauan
hän istui tuossa mietteissään ja heräsi masta silloin, kuin
kylmä Väristys tiimi läpi hänen ruumiinsa ja ohimosuonet
kuulumasti tykyttiwiit.
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Säikähtäen sulti hän akkunan ja oli ennen pitkää muo-

teellansa

Aurinko paistoi taastin kuumasti leskirouma Ström-
forsin kamarin akkunaa mustaan. Lintuiset misertelimät
taaskin iloisia limerryksiänsä Strömforsin pihalla olemissa
tuuheissa tuomissa ja pihlajissa.

Mutta nyt ei talon ijätiis emäntä ollutkaan noita ihai-
lemassa. Uutimet marjostiivat hänen ennen niin iloista
kamariansa, eikä auringon säteet moineet tuin näiden raoista
sisään piltistellä. Kamari lemusi kaikenlaisten lääkkeiden
seoitutsestll ja jo saliin tuntui tuo omituinen sairashuoneen
haju.

Wuoteellansa lepäsi nyt tuo mielii muudan miiklo sitten
niin raitis manhus. Posket olimat kyllä punoittamat, mutta
niillä ei näkynyt termeyden punaa, maan kuumetaudin hoh-
tamat ruusut. Silmien mirteys oli kadonnut ja rinnan
tymenet lyönnit maihtuneet kiireiksi tykytyksiksi. Seitsemiis-
tymmenes syntymiipäimä oli ollut hauska, mutta jälkensä se
oli uurtanut manhuksen elämänrataan. Heti seuraamana
päimänii oli hän tullut muoteen omaksi ja houraillut, jonka
wuoksi lääkärin apua haettiin. Ukkosen nuolena lemisi tieto
leskirouma Strömforsin äkkinäisestä sairastumisesta ja tun
lääkäri selitti, että syntymiipiiiwiin walwominen ja Mus-
tuminen oli syynä tähän määrälliseen kuumeesen, olimat
kaikkein mielet tuohuksissa: «limathan he tamallansa syynä
tautiin !

Waarallinen todella olikin kuume. Houraustilaa kesti
kauan, ja lyhyet olimat ne ajat, jolloin Unetar sen kattaisi.
Lääkäri tiimi kahdesti päimässii katsomassa, mutta mähiinpä
hän näytti moiman ; ajattelemaisena hän maan pudisti pää-
tänsä.
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Konsulin herraswiiti, erittäinkin konsulitar ja Betty-
neiti olimat lväsymättömiä hoitajattaria. Konsuli Sman-
ström itse tiimi jonkun terran päimässä tiedustelemassa, miten
sairaan laita oli. Eihän häneltä moinut maattakaan, että
hän istuisi piiimäkaudet sukulaisensa sängyn laidalla, hänellä
kun oli niin paljo «yhteiskunnan ja kansalaisien" kanssa
puuhaamista ja heidän hymätsensii työskentelemistä. Tosin
piti hän, kuten itse puheessaan lausui, sutulaisratkauden
korkeana, senpä wuoksi hän uhrasi puolen tuntia tonttoori-
ajastansa fairastiiyntiin, mutta loska hän pani rakkauden
«yhteiskuntaa ja kansalaisia" lohtaan paljoa korkeammalle,
niin hän muun ajan istuikin lemollisesti työssään. Jotkut
pahanilkiset äänet kuiskimat, ett'ei se olisi kominkaan pa-
hoittanut konsulin, malt. puheenjohtajan ja maltiopäimiimies-
ehdotkaan mieltä, — jos hän jo paikalla olisi saanut käsiinsä
leskirouma Strömforsin tamarat, joihin hänellä lähimpänä
sukulaisena ollen, oli lähin oikeus, mutta tuohan oli suoraa
parjausta maan, senhän tutin oikea ihminen käsitti.

Tällä kertaa leskirouma Strömforsin luona ei malmo-
nut tuin yksi henkilö. Tämä oli tuo pieni Liisu, orpolapsi,
jonka jo olimme unohtaa. Hän istui Hiljaksensa järjestellen
kukkasia mihtosetsi sairaan sängyn edessä olemalle tuolille.
Lapsi ratasti todellakin kaikesta sydämmestiinsii hymiinteti-
jiiiinsä. Niin paljon, tuin suinkin annettiin, malivoi hän
sairaan luona muitten kanssa, ja oikeinpa liikuttamaisella
näytti se malppllus, jolla orponen sairaan pienimpiäkin toi-
melta toti täyttää.

Nyt oli kuume hiukan tauonnut. Sairas oli maipu-
nut temeään uneen ja senpiitiihden oli konsulitar tyttärilleen
tohtinut poistuatin hetkeksi lemahtamaan ja kokoamaan uusia
moimia, joita he kyllä monen unettoman yön perästä tar-
ivitsimat. Läiitiiritin oli masta käynyt, maan huomattuaan
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sairaan nukkuman oli hän ivetiiynyt pois aikoen jiilkeenpu
len pitimiin tulla uudestaan.

Liisu oli jo saanut tutkasmihkonsa walmiitsi, asettanut
nuo lemuamat lemmikkien ympäröimät maltolehdotit sairaan
lähelle ja istui nyt kirjanen kädessä lukien kertoelmia. Joku
tunti kului ; kului jo kaksikin, yhä kuului sairaan mienu hen-
gitys.

Äkkiä aulasi hän silmänsä. «Kuka täällä on?" kysyi
hän heikolla äänellä. «Liisu se on", mirlki orponen säp-
sähtäen tuosta äkillisestä kysymyksestä; miittoon ei lestir.
Strömfors ollut puhunut mitään tajullaan ollessa.

«Liisu?" kertoi sairas ja uiiytti waimaawan muistoansa,
niin nyt muistan sinut pittu orporuuttu; hymii lupsi sinä
olet. Jumala sinua siunatkoon !" Sairas sulki silmänsä.

Kului taas hetkinen. «Wettii, mettä", maikeroitsi hän.
Tuokiossa oli Liisulla sitä tarjolla; sairas nieli muutamia
pisaroita ja maipui taas seljalleen, tajutonna, tuten näytti.
Samassa tuli lääkäri. «Kuinkas rouma on nukkunut?"
kysyi hän hiljaa pieneltä hoitajattarelta.

«Kaksi kertaa hän on herännyt; kerran annoin mettä",
toimitti Liisu.

Lääkäri meni muoteen »viereen, otti sairaan käden ja
koetti tvllltasuonen tykytystä? Ei mahtanut se olla hymä,
kosta hän niin miettimäisena siinä seisoi. Hänen laskiessa
tuota laihaa kättä muoteelle, aukaisi sairas talls silmänsä.
Woi tuinta suuren muutoksen miikko moi tehdä: poissa oli
elo ja mirteys, mäliäpitiimätön, heitto tuijotus jälellä!
„Kuinta on laitanne, rouma Strömfors", kysyi lääkäri.

„Ei ole kipua muuta, tuin polttaa maan", puhui sairas;
«nyt moin tumminkin ajatella jotatin. Tohtori hymä, kut-
suttataapa hra Wilponen ja taupp. Ö. luokseni!"

Lääkärillä oli jo kysymys malmiina, milii marten se
tapahtuisi, mutta hän huomasi, ettei sairasta saanut miisyt-
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tää, ja poistui mierashuoneesen. Kellon tilinä kutsui erään
palkollisen sinne. «Käykää kutsumassa hra Wilponen ja
kaupp. Ö. tänne". Lääkäri palasi takaisin, katseli muoroon
miläräämiänsii lääkkeitä, muoroon sairasta ja näkyi mietti-
män, mitä hän nyt antaisi.

Omi narahti. Konsulitar Smanström hiipi sisään.
„Miten sairas woi?" kysyi hän. «Paremmin" oli lääkärin
lyhyt wllstaus. «Paremmin ja pahemmin", puuttui sairas
puheesen. «Sinäkö se olet ratas Lyydia, tule litemmätsi ja
anna minun mielä kerran kätellä sinua!

„Wielä montatin kertaa, ttitiseni, kyllähän te tuosta
paranette, senhän tohtorikin sanoo, eikös niin, tohtori Gill-
berg?

„Tietysti, tietysti", sanoi lääkäri hajamielisenä.
«Kuulkaahan nyt. Täti hymä, pian te paranette. Kas

tässä kukkasia, jotta niin ihmeen hymälle tuoksuivat", puheli
konsulitar mieden kukkaset sairaan nenän eteen.

«Sinäkö ne poimit?"
«En minä. Pittu Liisu tai niimtit on poiminut.

Liisu on täällä niin ahkerasti malmonut, että oikein surkeaksi
on mennyt lapsiparka", puheli konsulitar silitellen Liisun
kiharaista päätä. „Niin tulehan tänne Liisu", pyysi sairas.

Liisu tuli. Sairas koetti hieman nousta, mutta se oli
mahdotonta. Liisu kumartui alas ja sairas suuteli lapsen
puhdasta otsaa. «Onni sinua seuratkoon", sopersi hän.

Hru Wilponen ja kuupp. Ö. ilmestyimiit omelle.
„Hywää päimää, hymä herrusmäki! Olemme kuuppijas

Ö:n kanssa kutsutut tänne rouma Strömforsin luo", lausui
hra Wilponen.

«Niin, tahtoisin puhua teidän kanssannekahden kesken",
mirM leskirouma Strömfors huomattamalla ponnistuksella.

Kaikki poistuimat, sairas jäi kolmen kesken kauppijas
A:n ja hra Wilposen kanssa. Pian huomattiin, mitä oli
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tekeillä; hra Wilponen pyysi tynää ja mustetta. Siellä
Valmistettiin siis testamenttia.

„Muttll onto rouma Strömforsin laita todellakin niin
huono, hra tohtori", kysyi konsulitar Smanström tuon huo-
mattuansa.

Tohtori ei mirtkanut mitään; Olihan maan katselemi-
naan tarkasti erästä maisemataulua salin seinällä.

«Miksi ette mastan? Sanokaa maan suoraan minulle
totuus", rukoili konsulitar.

«No, kun niin tahtonette tietää, niin sanon, ett'en oikein
ymmärrä tuon taudin laatua. Mahdollista on, että hän
paranee ja mahdollisempaa, että ei", lisäsi hän
tuskin kuulumasti.

Konsulitar tuuli tumminkin tuon kamalan lisäyksen.
Hän purskahti itkemään, sillä maikka hän olikin pintapuo-
linen ihminen ja ulkonaisten tapojen orja, oli hänellä tum-
minkin hymä sydän, jonka tunteet kyllä toden tullessa niiyt-
ttiytyiivät.

„No, mitenkä asiat omat?" kysäisi samassa hattuneen ja
keppineen sisään astuma konsuli ja maltuusmiesten puheenj.
Smanström.

«Hm, onpa niin ja näin" mutisi lääkäri, sillä millin,
kun konsulitar kyyneleitänsä pyyhkien mirkki:

„Woi, Lennart, asiat omat huonommalla lannalla luin
milloinkaan ennen".

«Kuinka niin? Miikö sairas on houriossa?"
„Ei ole enää", tuumasi tuo harmapuheisetsi käynyt

lääkäri Gillberg.
„No mikäs on hätänä? Kuka on tuolla sisällä ja miksi

on omi lukittu", tysiisi konsuli Smanström koettaen turhaan
amata omea sairashuoneesen.

„Älä mene sinne, Lennart! Siellä ei ole muita tuin
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hra Wilponen ja luullakseni siellä malmistetaan testament-
tia", nyyhki konsulitar amiokumppanilleen.

«Testamenttia?" huudahti tons. jamalt. puheenjohtaja
säpsähtäen ja hänen silmänsä niiyttimät paljoa Virkeämmiltä
tuin äsken. Hän yritti jo sanomaan jotakin iviihemmän
rakasta, mutta hillitsi itsensä ja sanoi: „mai testamenttia;
tummapa maan että sairas niin äkkiä tuli tajulleen? Mutta
tello näkyykin jo oleman 4; meillä on maltuusmiesten kokous
tänään ja maitta pahaa tekee lähteä täältä nyt juuri, niin
on melmollisuus tiiytettämii yhteiskuntaa kohtaan. Hymiisti
nyt siksi aikaa Lyydia; hymiisti meli Gillberg, toe nyt hoitaa
Tätiä taitosi mutaan"; ja konsuli ja maltuusm. puheenjoh-
taja otti keppinsä ja kiiruhti yhteiskunnan hymtiksi työsken-
telemään.

Omi sairashuoneesen aukesi: kauppias Ö. ja hra Wil-
ponen tuhmat ulos.

«Me olemme tehneet tehtämiimme. Testamentti on
laillisesti kokoonpantu ja löytyy pienessä lippaassa, jota kui-
tenkaan ei saa «ivata ennenkuin sen tekijä «makaa haudas-
sa", kuuluiwllt sanat. Kas tässä amain, hra tohtori! Jää-
tää hymiisti konsulitar Smanström ja hra tohtori!"

Hra Wilponen ja kauppijas Ö. menimiit. Tohtori ja
konsulitar hiipimiit sairaan kamariin. Sairas nukkui lemol-
lisesti ja olisipa melkein hymy huomattama suun sopissa.
«Mitäpä minulla enää täällä tekemistä tällä kertaa! Kun
sairas herää, niin olkaa hymä ja antakaa lusikallinen tästä
pullosta", lausui lääkäri osoittaen erästä pientä pulloa
pöydällä.

Hän hymiisteli ja lähti. Konsulitar Smanström luuli
olemansa kahden kesken sairaan kanssa, mutta hiljaiset aske-
leet kuuluimnt hänen takaansa. «Saanko minäkin malmon"
pyysi Liisu. „Woi lapsiparka, nuku sinä nyt mähän, ett'et
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aiman menehdy. Kun tahtonet, niin laskeudu siihen lattialle
pitkällesi; kyllä minä malmon".

Liisu nukkui pian miattoman unta. Konsulitar Sman-
ström, tyttärilleen — Betty-neiti saapui myös kohta — mal-
moi sairaan muoteen mieressii.

Konsuli, maltuusmiesten puheenjohtaja Smanström istui
tonttoorissansa korkean pöytänsä edessä. Tuolikin oli niin
korkea, että jalat ilmassa roittuimat. Papereja oli hänellä
edessänsä: tuossa olimat Anniskelun muosilaskut, tuossa taas
lastuja kaupungin menoista ja tuloista, ja käsissään piti
hän ällnilvllltllisten äiiniluetteloa merkiten koukerolla ne nimet,
joiden äänet luuli saamansa maltiopiiimämiesmaalissa.

Tämän tehtyään kirjoitti hän koukerolla merkittyjen
miesten iiiinilumut peräkkäin ja laski ne yhteen, jonka sum-
man sitten meti pois toto äänilumusla. Eipä mahtanut
päätelmä olla oikein mieltä myöten, kostavahan maltiopiii-
miimiesehdokas niin pahan tuulen näköisenä syyttömiä tor-
wllntaustojansa muokkasi.

«Riimatut lansanmaltaiset ja suomimieliset, jotta tuon
äiinirajoitutsen laittoimat! Nyt olisin marinaankin muudan
jäsen tulemien waltiopiiiwien pormarissiiiidyssä, joll'ei tuota
kirottua rajoitusta olisi. Muudan puolisataa ääntä maan
puuttuu, tetisipä, helkkari soi, mieleni käyttää tuota Tam-
pereen patentti-teinoa, mutta eihän sitte sanomalehtipahuuk-
silta saisi silmiään auki. Kaikki ne omatkin nykyaikana ih-
misten ristinä!" Näin puheli tuo «yhteiskuntaa ja kansa-
laisia" niin korkeasti rakastama hra konsuli ja maltuusm.
puheenjohtaja Smanström, tamuten alas korkealta malta-is-
tuimeltansa alkaakseen mittailla tuota jo monta kertaa ennen
mitattua kamarin lattiaa. Hän mietiskeli, kuinka paljon an-
niskelu muofittain tuottaa, ja kirosi sydiimmestiinfii ja mie«
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lestänsii laitti raittiuden harrastajat alempaan h—iin, sillä
— «mitä petoa niillä on muiden ihmisten syönnin ja juon-
nin kanssa tekemistä, tuistasi hän". Näin kierreltyään tuh-
mat konsulin ajatukset taas siihen, mistä ne jo ammoin ai-
toja olimat lähteneet ja missä ne jo päimätausia olimat
kierrelleet, nimittäin tuossa leskirouma Strömforsin testa-
mentissa. Hän mietti melkein päänsä puhki, minkälainen
se mahtoi olla, kuinka paljo siitä muihin tarkoituksiin menisi
jakuinka paljo hänen osakseen lankeisi. Hän oli juuri päässyt
itsensä kanssa selmillc siitä summasta, mikä mahdollisesti
köyhille menisi, kun omi lensi sepposen seljalleen ja konsulitar
Smanström itkeä nyyhkyttäen hyökkäsi sisään.

«No, no Lyydia, mitä sinulla nyt on? Onko pikku Arno
tai Lennart loukannut nenänsä taas mai mikä nyt on ta-
pahtunut?" kyseli konsuli hieman säikiihtyneenii tuosta äkil-
lisestä tunkeutumisesta.

„Woi moi Lennart, etkö sinä jo armaa, mitä tapahtu-
nut on: täti Strömfors on kuollut!" ja konsulitar nyyhkytti
yhä komemmin armellen miehensiitin ehkä yhtymän tuohon.

Mutta konsuli ja maltuusmiesten puheenjohtaja ei ollut
turhan tähden maltiopäimämiesehdokas, sillä ainakin oli hä-
nellä se hymä ominaisuus, jonka muutamat nuoren Suomen
kannattajat sanomat Meurman'ilta puuttuman: hän ei näet
loskaan joutunut Hellempien tunteittensa maltaan, taito
joka kuuluu olemankin ihan Välttämätöntä maltiomiehelle,
jolta sitä paremmin olisi karaistuna tuon «alhaisen" rahmaan
muta tuohettuja kärsimyksen ruikutuksia »vastaan.

„Wui on hän kuollut, Täti parka", lausui hän tyyn-
tyneenä ja oli pyyhtäiseminiiiin olematonta mierasta silmis-
tänsä. «Wanhllpa hän jo olikin, ja kauniin muiston hän
jättää ei ainoastaan sukulaistensa maan kaikkien niidenkin
kansalaisten poimin, jotta hänet maan tunsimat! yhteiskunta
on hänessä menettänyt työtelijiiiin ja auttaman jäsenen".
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Konsulitar tästä yhä heltyi ja nyyhkytti entistä äänek-
käämmin. Vierashuoneesta seoittui mielä Betty-neidinkin
hiljainen nyyhkiminen tuohon. Tämäpä alkoi jo tulla työ-
lääksi konsulille ja maltuusmiesten puheenjohtajalle: moko-
maa «musiikkia" ei waltiomies moi kuunnella.

«Mitäpä tässä nyt itkuttaan auttamat. Koettakaa nyt
pidättää itseänne ja lohduttakaa mieliänne sillä makuutuksella,
että ratas Tätimme taimaassn löytää paremman lepopaikan"
mirtti hän, sillä hän tiesi kyllä, mihin tormeen naisihmisille
on törähdytettiimii.

Tuo ajatus näyttikin tyynnyttämän itkijöitä: nyyhtimiset
harmenimat, konsulitar pyyhki kasmojaan nenäliinalla, maan
toki turhaan pidätellä itkun maininkia, jota tuon tuostakin
ilmaantui liikutuksen tapaisissa korahduksissa.

„Kas niin! nyt olette taas järjelliinne. Ei auta muuta
tuin rumeta kaikenlaisiin hautajaispuuhiin. Käsketä sinä,
Lyydia, lllvutfesi neiti H., jota ennenkin on tällaisissa puu-
hissa ollut. Pantaa sisä-Eema kaupungille miemäiin suru-
sanomaa kaikille tuttamille. Minä kirjoitan kirjapainoon että
saamme ilmoituskirjeitii etäämmille lähetellä", puheli tuo
käytännöllinen maltiopäimämies ehdokas tamuten tortealle
tuolilleen ja kynäänsä tarttuen.

„Miten panemme ilmoituksen, Lyydia? Sopisitohan
tähän tapaan: Täten saamme surulla ilmoittaa ,

ei suru pannaan jälemmin! Täten saamme ilmoittaa, että
Luoja »viisaudessaan ja armossaan — se kyllä tiiy laatuun
— on nähnyt hymiiksi täältä pois kutsua meidän rakkaan
Tätimme, kauppaneumotsen lesken, Maria Margareetta
Srömfors'in, joka lyhyen — no niin 2 miittoahan se maan
oli —, mutta koman — taudin fairastetwaan
rauhallisesti «Ei se juuri niin rauhallisesti
tapahtunut" oikasi konsulitar.

— Mutta kenen ihmisen olet tuullut lewottomasti
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ja tuskallisesti kuolleeksi ilmoitetun. Annahan minä jatkan
— koman taudin sairastettuansa rauhallisesti

Mllipui kuoleman uneen K:n kaupungissa monesko
piiiwii se onkaan? kolmastoista! niin 13 piiimii Heinäkuuta
188* klo 1 j. p. p. 70 muoden ja kahden wiiton wanhana,
katkeraksi — suruksi ja kaipaukseksi yhdelle sisaren
lapselle ja muille kaukaisille sukulaisille sekä lukemattomille
suremille — tuttamille! Eikös kelpaa? Tähän alle waan:

Kaarlo Lennart Smanström. Lyydia Smanström.
«Kyllä se hymä on" sanoi konsulitar, jolta jo itku oli

ohitse mennyt ja nyt toti marpaillansa kurtistaa ilmoitusta.
«Pane piika miemään tämä paikalla postiin" puheli

konsuli Smanström pistäen kirjeen kuoreen ja kirjoittaen
osoitteen.

Konsulitar yritti menemään. «Mutta odotahan? pitää
ne ilmoitukset panna sanomalehtiintin. Kunhan panemme
N. Presseniin ja Dagbladiin, niin eikö tuo riittäne".

«Mutta eihän Tätimme ollut juuri mikään Pressenin
ihailija", sanoi konsulitar, «pannaan Suomettareen myös",
hän tahtoi näet, että kaupungin suomimieliset roumattin
nätisiwiit hänen nimensä painettuna.

«No pannaan sitten, kosta niin tahdot", mirtti maltio-
päimiimiesehdotaskin ajatellen, että ehkäpä joku laimeampi
suomimielinen kumminkin häntä äänestäisi.

Muutamien poimien perästä lutimat mäliäpitämättömät
ihmiset muiden kuolleiden joukossa kauppaneumoksen lesken
Maria Margareetta Strömforsinkin nimen. Toiset eiwät
tuosta olleet millänsäkään, toiset manhemmat tuumailimat,
että olikohan tuo sukua sen ja sen Strömforsin kanssa siellä
ja siellä, johon toiset mastailimat, etlii «saattoipa olla".
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K:n taupuntillliset sen tumminkin lukimat suuremmalla
huomiolla. Tosin oli usea heistä saanut painetun ilmoitus-
tirjeen, mutta haluttipa tumminkin nähdä ja lukea tuo sama
ilmoitus sllnomalehdissätin. Jotkut lukimat kahdestakin leh-
destä ja konsulitar Smanström, jolla juuri oli hautajais-
puuhat, haetti tiidestii-pitäen naapuriltaan Suomettaren,
jotta näkisi minkälaiselta tuo hänen nimensä siinä näytti.
Samallainen se maan oli kaikissa kolmessa lehdessä; ei ollut
edes pllinowirhettäkään sattunut. Lyydia Smanström, seisoi
llhlllvammilla ilmoituksen alla Kaarlo Lennart Smanströmin
nimen mieressä.

Kaupunkilaisilla oli tätä nytyii puuhaa aita lailla.
Naiset istuimat päimätaudet ommellen uusia mustia puku-
jansa ja juoksennellen sopimia mustia pitsejä jota puodista
kyselemässä. Kauppamiehet sanomatkin että kunpahan tuol-
laisia myötäänsil kuolisi, niin kyllä tässä kaupat tömisi.
Miehet ostelimat malteita taulahuimeja ja hansikkaita. Kon-
sulin rouwlllla oli myös häärimistä ja hyörimistä niin paljo,
kun piti lapsillekin laittaa uudet mustat tatit ja hameet,
itselleen «entrata" putua hieman, sillä eihän sopinut, että
hän sillä samalla nyt ilmestyi, jolla hän jo oli ollut kaup-
pijas Siljanderin hautajaisissa! Todellakin oli puuhaa niin
palzo ett'ei konsulitar olisi muistanut itseään, joll'eiwiit kau-
punkilaiset noilla lakkaamattomilla «surun malitustäynneil-
liiiin" olisi ittulähteitii kokeneet herutella.

Wihdoinkin oli hautajaispiiimii käsissä. Painetut tutsu-
mustirjeet olimat lähetetyt jo muudan päimii sitten, hamuja oli
ripoitettu leskirouma Strömfors-mainajan portaiden edestä
kadulle saakka ja kuusimajan keskellä lamalla makasi »vaina-
ja itse koristetussa kirstussaan. Kansi oli otettu pois, että
utelijaat ihmislaumat saimat tiiydii katsomassa mainajan
tellertäwiii taswoja sielunsa ylennykseksi. Tuo joutawa tapa
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että asetetaan ruumis taittein utelijaiden silmänsyötitsi oli
näet täälläkin mielii kukoistuksessaan.

Kello löi jo 11 ja ihmisiä tulmaili joutottain Ström-
forsin kartanoon, jossa konsuli ja konsulitar Smanström nyt
isäntäiväkenii hyörimät. Kolme mutton sitten olimat niiintit
samat huoneet ihmisiä täpösen täynnä. Silloinkin kannettiin
kahmia jn Viiniä ympäri miernille, silloinkin istuimnt mie-
rnnt ryhmittäisin, hnnstelimnt keskenänsä jn silloinkin tuprusi
saten snwu herrojen puolelta ja kuului lasien kilinää jopa
joskus naurun tirstautsiatin. Erotus maan oli se, että kolme
miikkoa oli tultu hautaansa litemmätsi ja että silloinen
emäntä, jolle pitkää ikää huudettiin nyt oli muuttanut sijansa
kartanolle, josta matkaa hautaan oli pitkitettämä.

Salissa puheltiin ihmisen tietämättömyydestä ja mität-
tömyydestä. «Noin mähän se ihminen tietää ja taitan Ju-
malan tahtoa ivastaan", huokasi hurskas neiti K., jota joka
pyhä, niin jokaisena Joulujuhlan pyhänäkin kiimi kirkossa;
(tämä pyhyys ei kumminkaan estänyt häntä totona piial-
lensa torajllmnstn).

«Mitentiipii ne ihmismoimnttnnn ylenluonnollisin ih-
meitä tehnemnt, tun ruumista liian paljo on ennätetty
runnella" lausui tohtoritar närkästyen tuosta muta miestänsä
loukkaamasta puheesta. Konmehtien tarjoominen esti kum-
minkin pidemmän riitelemisen.

Herrojen puolella puheltiin mitä mistäkin. Toiset eimiit
ollenkaan muistaneet päimän merkitystä, maan kestustelimat
innokkaasti kohta tapahtumasta waltiopäiivämieswaalista ja
anomuksista, toiset taas puhelimat kaikessa tyyneydessä muo-
den tulosta, kaupan menosta, metsästyksestä y. m. »viatto-
mista ja marsin jokapäimiiisen näköisinä leskirouma Ström-
forsin testamentista, jonka tiedettiin löytymän tuossa hyl-
lyssä löytymässä lippaassa; awain oli tohtori Gillbergin
hallussa.
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«Saattepa nähdä hywiit herrat, että konsuli Smanström
saa pyyhkäistä partaansa perinnön suhteen" lausui muudan
ennustaja.

„SH shsh! puhukaa hiljempaa!" maroitteli kauppijas
Tang", minä kyllä luulen jonkun osan langenneen konsulil-
lekin, sillä olilvathan sukulaiset mitä rakkaimmat hänelle elin-
ajalla".

«Niin kyllä mninnjan puolelta ja ehkäpä tonsulittaren-
kin puolelta, mutta mitä konsuliin itseensä tulee, niin —

", ja puhuja alensi äänensä tuskin kuulumaksi, „on
minun luuloni se, että rahat olimat hänelle rakkaammat
kuin muori itse!"

«Olkaa hitossa kauppijas W.; isäntämäestänsä ei saa
noin pahaa ajatella", puuttui eräs manhempi mies puheesen.

«Soisinpa kaikesta sydiimmestiini että se malhetta olisi,
mutta pahoin pelkään", mirkki tuo taipumaton pessimisti.

«Herrat omat hymät ja laittauwat walmiitsi, ruumis-
saatto lähtee", kuului samassa konsulin ja maltuusmiesten
puheenjohtajan ääni omelta.

Kukin hypähti ylös, etsi lakkinsa ja keppinsä se, jolla
semmoista oli. Pian oli kartano täynnä surumaatteissa ole-
mia herroja ja naisia. Jotkut manhemmat, jotta eimiit
jaksaneet tiiwellä hautausmaalle, jota oli jotenkin etäällä,
nousimat Vaunuihinsa ja kiirryihinsii; toiset järjestäytyisivät
riwittäin näiden taakse. Kirstu oli jo pantu kiinni ja nos-
tettu rattaille. Ruumissaatto altoi liikkua eteenpäin, ensin
katuja pitkin ja sitten ulohtaammalla olemaa hautausmaata
tohti.

Monenmoista on tuo joukko. Edellä käymät konsuli,
jäykkänä maahan katsoen, konsulitar pyyhkien wiimeiset kyy-
neleensä hienoon, lemuamaan nenäliinaansa, Betty-neiti, joka
nenäliinalla lurhaan kokee estää mesitulmaa silmistänsä, sekä
hänen ja tonsulittaren millissä «pienet konsulit", joita suru
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ei ollenkaan näytä haittaaman uusissa putimisfaan. Sitten
tulemat kaupungin maltuusmiehet perheineen jäykkinä.ja
totisina niellen tukehduttamaa pölyä maltiollisten tuumainsa
jältiruo'atsi. Heidän jäljessään ajamat maunut ja kärryt,
joita seuraa muu saattojoukko. Lopussa astumat talon pal-

kolliset. Hekin «mal murhepumussa ja todellakin suremat he
ratasta emäntäänsä. Heidän mieressiiiin astuu pieni tyttö.
Hän ei ollut murhepumussa, mutta tumminkin on hän niitä
Harmoja, jotka todella itkemiit mainajaa; ehkä se, joka mil-
pittömimmin ja ilman itsekkäitä mietteitä, taipaa manhusta.

Tämä pittu tyttönen oli orpo Liisu. Nyt hän todellakin
tunsi olemansa yksin tässä maailmassa, tuin ratas hoita-
jattarensatin jätti hänet. Pienet silmänsä olimat turmon-
neet kyyneleistä, joita hän toisessa kädessä olemalla nenä-
liinallansa koki pyyhkiä pois, mutta uudet huuhtoimat taas
tuimllttujll postia ja sitä työtä lapsiraukka teli pölyisenä
tarpoen muitten jiilessii.

Myöhinänsä alla Moitti hän pienoista tuttaismihkoa.
Hän tiesi, että manhus kukkia elinajallansa rakasti ja kun
muut tiiruhtilvllt puutarhurin luo, juoksi Liisu lähimmälle
nurmelle ja palasi pian siemä kimppunen kätösessään. Mutta
piiat olimat kieltäneet häntä kantamasta sitä näköisällä,
«eihän tukkia mie muut, tuin herrasmiiti", sanoimat he.
Sillapa Liisuparan täytyikin piiloittaa ne myöhinänsä alle.
Hän oli mannaankin päättänyt laskea ne hautaan.

Tultiin hautausmaan portille. Kantajat asettausimat
rimiinsä ja kohta siirtyi arttu kolmen hihnan nojassa masta
taimettua hautaa tohti. Joukko ympäröi haudan. Lähim-
mäisinä seisoimat ensiksi tulleet, taampana jiiljemmintulleet
ja tuo lukuisa joukko ihmisiä, jotka mikä mistäkin syystä
olimat tulleet saattamaan yleisesti rakastettua leskirouma
Strömforsin hänen Viimeiseen lepokammioonsa.

Lukkari selaili jo mirsitirjaansa. Kauhean totinen hän
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«li ja kolea hänen äänensä, kun hän juhlallisesti aloitti
hautausmirren. Lukkarin ääni oli miime aitoina alkanut
käydä rappiolle.

Ihmiset odottelimat mirren loppua. Wieraat ajatte-
liivllt päimällistä, joka taman mukaan odotti heitä peijas-
talossa. Konsuli ja maltuusmiesten puheenjohtaja taas olisi
mielellään heittänyt lukkarit ja papit tuota tuonnemmaksi,
jotta pitemmin olisi testamenttilippaalle päässyt, sillä sitä
hän toto matkankin oli miettinyt.

Wihdointiii loppui mirsi ja ihmiset pislimiit mitä kii-
reimmin hatun päähän, sillä paahtama aurinko poltti pää-
lakea. Lähipitäjään armmsa rowasti astui mahtaman» hau-
dan äärelle. Hänellä oli malmistettu puhe. Pyyhtäistyiiän
hien pölyiseltä otsaltaan alkoi hän sanoilla:

Woi kuinka taunopuhelijaasti hän puhui ihmisen ja
luojan suhteesta toisiinsa; hän mertasi ihmisen perämieheksi
ja Jumalan tuuleksi ja näytti kuinka Jumala ohjaa meitä
taimlllln saleihin, samalla lailla, tuin purjetuuli wiedii höl-
löttelee meneen perimiehineen tymeneen satamaan, kunhan
maan tuuleen luottaa. Tämä mertaus oli hänestä niin
sattuma ja kaunis, että hän totona monta monituista kertaa
oli kertonut sen ja kun hän nytkin sen lopetti, pyyhkäst hän
nenäliinallansa hien otsaltaan samalla katsoen Vertauksensa
Vaikutusta. Ia sitten hän puhui omasta tunnosta; kuinka
ihana mahtaa olla, lausui hän, kun maailmasta moi erota
siten tuin tämä manhus: satoja saattajia haudalla eikä yh-
tään »vihamiestä. Pelkästä rakkaudesta olimat he täällä,
rakkaus mainajaan oli ajanut heidät näyttämään hänelle
miimeistä rakkauden osoitusta! Sukulaisillekin oli hänellä
muutamia lohduttamia lauseita: tosin meni heiltä armas
ystämii pois ja marinaankin fymiin murheen jätti heidän
polviinsa, mutta Luojan amulla luuli hän tumminkin surun
liewentywiin. Puheensa loppuun somitti hän nuot järtahtä-
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«iättömät totuuden sanat: maasta olet sinä tullut j. n. e.
ja lausui toiwomutsensa, että tämäkin hautaus muistuttaisi
meitä ajattelemaan loppuamme, jota jo huomenna moi koh-
data meitä, jos Jumala niin sallii!

«Wihdointin!" ajatteli konsuli huoahtaen temennyksestä.
Ne, joilla oli tuttaiswihkoja tunkeusiwat esiin ja heittimät
ne hautaan että arttu tömähti. Pittu Liisu, joku oli sor-
tunut etäämmälle toti tunkeutua hänkin haudalle heittääk-
sensä wihtosensa, mutta pari rouwaa otti hänet kädestä
äsiihtiien: mitä sinä siellä teet, tyttö, anna ihmisten seisoa
rauhassa! Ia siihen se jäi. Kyynelet tiilsimät hänen sini-
sissä silmissään, mutta liikahtaa ei hän tohtinut. Ihmiset
tunkeusiwat katselemaan ja turtottiwat päänsä nähdäkseen
miltä nuo mihkoset arkun päällä ollessaan niiyttiwät. To-
min seisoimat he siinä katsellen, mutta konsuli alkoi jo tus-
tistua ja ottaen amiokumppalinsa käden kynttään asteli hän
portille, jossa hemospari odotteli heitä. Ihmisjoukkokin alkoi
jo poistua ja hlludllnkllimajat tarttuimat lapioihinsa täyt-
tääkseen hautaa. Silloin pistiiysi Liisu haudan reunalle ja
heitti kukkaisensa rakkaan hoitajattarensa jäännöksille. Se
lyhyt rukous, minkä hän mielessään lausui heittäessään
kimpun haudan pohjalle, oli ehkä puhtain ja lämpimin kai-
kista, mitä tänään oli lausuttu.

Loitompllll katsahti hän sitten, tuinta ihmiset poistuimat
ja haudankaimajat hyriiellen tiiyttimiit hautaa. Hänestä
tuntui tuin hän olisi ollut onnettomin ja yksinäisin olento
maan päällä.

Sillä aikaa, kuu» orpo Liisu haikeana istui kirkkomaalla
itkien osaansa, palasi saattomiiti tataisin peijastaloon, jossa
herkullinen ruokapöytä odotteli. Wieraita ei tarminnut useita
kertoja pyydellätiiän hymiiksenfä täyttämään mitä tarjolla
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oli: tuo saattamatta oli ollut tuin »vakituinen täively ruoka-
halun saamiseksi. Nälkäisten »vieraiden kuhistessa pöydän
ympärillä hiipimiit tohtori, konsuli ja kirkkoherra simuhuo-
neesen sulkien omen perässänsä. Kaikki huomasimat tummin-
kin heidän poistumisensa ja martosimat utelijaisuudella heidän
palaamistansa, sillä tutin oli niin peräti utelijas näkemään,
mitä leskirouma Strömforsin testamentti sisälsi.

Kamariin tultuaan otti tohtori lippaan ja tamoitteli
amainta. Konsulin silmät seurasimat tuumeentapaisella lemot-
tomuuoella hänen liitteitänsä. Wihdointin aukesi lipas ja
konsuli llmasi siinä makaaman paperiarkin. Hän silmäsi sitä
terran, paperi oli pudota hänen käsistään; hän ei tahtonut
uskoa silmiänsä. „Mitii jalous!" huudahti tohtori, jota
myös oli nähnyt paperin sisällyksen. Kirkkoherra tempasi
paperin konsulin wapisewista käsistä ja luki:

«Wllikka wakaasti olin päättänyt jättää laillisen omai-
suuteni rattaalle sisareni pojalle, konsuli K. L. Sivanströmille,
olen kumminkin luopunut tästä päätöksestäni niiden jalojen
sanain johdosta, jotka hän, konsuli Smanström, itse lausui:
sukulaisrakkllus on pantama korkealle, waan edelle kaikkea
rakkaus yhteiskuntaan ja kansalaisiin. Olen siis päättänyt
määrätä omaisuuteni seuraawasti jaettawaksi: V^ pantissa
olemista rahoistani täytettäköön orpolasten ja köyhien tur-
mapaikan rakentamiseen tähän kaupunkiin; V4 langetetaan
turmllttomalle orporautalle, Liisu Leimolalle, jota rahasum-
maa pyydän konsuli Smanströmili hoitamaan ja sillä orpo-
lasta kllswllttamaan. Kartano siihen kuulumme maati-
loineen ja kaikkine kaluineen tulkoon sisareni pojalle, konsuli
Sivanströmille. Lopuksi lausun toiivomukscni, ett'ei testa-
menttia «ivattaisi, ennenkuin olen haudassa.

Jumala olkoon minulle armollinen ja päästäköön mi-
nut ijantaittiseen elämään".

Alle oli töherretty muutamia kirjaimia, joiden tuli olla
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nimimerkkinä, ja hra Wilposen ja kauppias Ö:n makuutus,
että testamentti oli tehty täydellä järjellä.

«Toden todella asui hänessä kristityn rakkaus", huokasi
pastori paperin luettuaan.

Konsulin teki mieli kirota suomeksi, niin mihastui hän
tuosta hiimyltömyydestä. «Mutta miltä hänen rakkautensa
yhteiskuntaa tohti silloin näyttäisi? Hän katsoi parhaaksi
nielaista karmaa: sanansa ja heittäytyä tuulen mukaan. He
llstuimat takaisin saliin. Kaikkien silmät tarkkasimat häntä.
Mutta kuten sanottu oli konsulilla tuo waltiomiehen omi-
naisuus, etfei hän joutunut hiimille tunteistansa. Hän toki
näyttäytyä niin tymeneltii, kuin mahdollista. «En moi olla
ilmoittamatta sitä rakkaudenosoitusta, minkä mainaja mielii
»viimeisellä Heikeliänsä teki yhteiskunnalle ja kansalaisille",
lausui hän ylewästi. «Wainaja on rahoistansa testameut-
teerannut V4 köyhäin hoitoa marten täällä jamiimeisen osan
eräälle löyhälle orporaulalle, jota hän rakasti tuin omaa
lastansa".

Tähän lopetti konsuli ja pyyhki hikihelmet kulmiltaan.
Salissutos solina nousi! Ia olihan tuota puheenainettllkin
taas mahaksi aikaa.

«Nyt sen kuulit", ilkkui tuonoinen pessimisti erään 10-
-werinsa korwlllln; «mitenkäs kiiwi?"

«Niinhän täivi, muttll uskottomalta se kuuluu", kuiskasi
tomeri.

Kuitti olimat äänessä, ja tätä olisi kestänyt, tutu sen
tietää, kuinka tuuman joll'ei hra Wilponen olisi pyytänyt
puheenmuorou. Äänet hiljenimät ju hru W—nen puhui.
Kaunistu ju sujuivuu, muikku korutonta oli hänen puheensa.
Syoämmestllän näkyi hän puhumankin, sillä kyynelet mie-
riwiit poskillansa hänen tumaillessunsu muinujun jaloutta ja
rakkautta. Kuulijoihin tarttui tuo koruton tunteellinen puhe,
sillä ainoastaan se, mitä sydämmestil lähtee, moi sydämmiin
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maituttllll. Puhe ei ollut pitkä, eikä ennen mietitty ja sil-
lapa se parhaimman »vaikutuksensa tekikin. Puhuja ei esit-
tänyt maljaa, eitä eliitöön-huutoa, maan lausui, että sellaisen
henkilön muisto, kuin leskirouma Strömfors oli ollut, ei
tarminnut näitä, sillä fe oli kyllin kaunis juurtumaan jaloon
sydämmeen näitä paitse.

Näin puhui hra Wilponen. Kolmasen istuimat mie-
raat mielii keskustellen tuosta merkillisestä testamentista,
mutta mihdoin ajoi halu saada ilmoittaa tärkeää uutista
muillekin heidät pois.

Konsuli ja maltuusmiesten puheenjohtaja Smanström
jäi kahdenkesken rakkaan paremman puolensa kanssa.

„Wie sun p—na" ärähti hän wistaten testamenttipa-
perin kauas luotansa, «sitä martento minäkin olen uhrannut
paraan työaikani tässä hyörinässä".

«No, mutta Lennart, kuinka moit olla noin kiittämätön
manhaa Tätiivainajaasi kohtaan! Seisoihan tässä, että hän
tahtoi täyttää sinun omaa tahtoasi", mirtti konsulitar sil-
mäillen paperia, jonka lattialta nosti.

«Kuta hitto se sanansa aina niin sydiimmestänsii pu-
huu! Niin, sinä et ymmärrä lakiasioita Lyydia!" lisäsi hän
lopussa päästäkseen pulasta.

«Tosin minäkin luulin piiäsewämme rikkaaksi, että saisin
tuolle ylpeälle pormestarin roumalle näyttää, että saattamat
tässä muutkin käydä hienossa silkissä, talleissa rannerenkaissa
ja hohtokimisormuksissa; mutta kosta nyt ei muu auta, niin
täytyy koettaa olla niin, ett'eimät kaupunkilaiset luule mei-
dän rahoja ahnehtineen", selitti parempi puoli.

«Mitäpä muukaan käynee laatuun! Mutta lempoko
minut saikin noita mietiimän sanoja lausumaan", tuskitteli
pahempi puoli Swanströmin awioliitosta.

Päätettiin tuin päätettiinkin olla niin iväliäpitämiittö-
miä tuin suinkin. Konsulitar lohdutteli itseänsä sillä, että
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eipä sillä pormestarin rouivalla olluttaan muuta ylpeile-
mistä, tuin rikkautensa, ja konsuli ja maltuusmiesten pu-
heenjohtaja toimoi istumansa ensi maltiopäimillä. Hän luuli
näet marmaan, että nyt yksi ja toinen suomimielinentin
äänestäisi häntä, kun muka hänen sanojensa johdosta niin
paljo hymiiii oli tapahtunut!

Muutama kuukausi oli mierähtiinyt. Uhkeana seisoo
hautapatsas leskirouma Strömforsin hautakummulla. Tu-
mallisen hautakirjoituksen alla seisoo mielii: kaimattu —

rakastettu, sillä paikkakunnan tapa maatii että näiden sano-
jen tuli olla liitteenä. Muudan uhkarohkea oli tosin yrit-
tänyt asettua mastatynteen ja heittänyt nuo pari sanaa pois,
mutta siitäpä syntyi sellainen meteli, ett'ei kukaan sen pe-
rästä ollut tohtinut toettaataan.

Konsuli lvllstusteli ensin toto patsaan pystyttämistä
sukulaisensa haudalle. „Puuristikin mälttiiii", sanoi hän
kylmästi. Mutta tun konsulitar huomautti, että laitti ihmi-
setkin heitä osottelisimat, niin taipui hän tumminkin tuu-
maan. Sanat «kaimattu — rakastettu" pantiin myös pat-
saasen — taman muotsi!

Olipa olot muutenkin muuttuneet konsuli Smanströmillä.
Pikku orpo Liisu, joka nyt oli kaupungin rikkaimpia tyttöjä,
oli muuttanut konsulille ja nautti kaikkein erinomaista suo-
siota. Suremasta hän ei kuitenkaan lakannut: joka piiimii
hän tiimi jalon manhusmainajan haudalla ja tun tutka-aita
tuli, tutoisti leskirouma Strömforsin haudalla aina tuores
kukkaseppele. Liisu ja Betty tiimimät yhdessä kukkia hau-
dalle »viemässä ja näillä matkoilla heistä tulitin mits par-
haimmat ystiimiit. Kälvipä tonsulitartin tuon tuostaan
tirttomaalla, sillä kaupunkilaisten tapana oli tehdä huwi-
tiimelyjii sinne. Joskus sai hän konsulinkin mukaansa.
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Tämä tapahtui tumminkin ainoastaan ennen maltio-
päimiimiesmaalia. Mutta niin pian, tuin maali oli ohitse,
jossa SlUllnströmin puolue muutamilla kymmenillä äänillä
tappasi, heitti konsulikin käyntinsä hautausmaalla. Ihmiset
kyllä lausuimat seppelöidyn hautapatsaan siwuitse kulkiessaan:
tas! kuinka hymin konsulin herraswiiki hoitaa sukulaisensa
hautakumpua, mutta konsulista nähden olisimat tukat saaneet
korsiksi kuoleutua ja siat haudan tonkia. Hän istui maan
työssään ja tiimi maltuusmiesten kokouksissa, Väliajoilla
lastien lviinarahoja y. m. tulojansa. Ainoana lohdutuksena
oli se, että oli saanut hymät rahat leskirouma Strömforsin
talolla ja asioissaan sai täyttää ottolapsensa Liisu Leimolan
tuhansia. Asuipa sitä paitse hänen sydämmensä sisimmässä
sopukassa hämärä toimo, että hän tumminkin terran maltio-
päimillil istuisi.




