17. Aurora-seura.
Turussa

oli sen päivän iltapuolellatavaton liike. Kaik-

kialla oppineiden ja ylioppilaiden seuroissa puhuttiin ainoastaan väittelystä: vähän tekijästä, mutta
sitä enemmän respondentista. Mielipiteet erosivat
suuresti toisistaan. Melkein kaikki opettajat moittivat ankarasti nuorta ylioppilasta; useat arvelivat, että hän sopimattoman pilkkansa takia olisi yliopistosta eroitettava. Ylioppi-

laat jakautuivat kahteen leiriin. Puolet heistä kuuluivat
jumaluusopilliseen tiedekuntaan. Siinä oli Paul Bertelsköldillä
kiivaita vihamiehiä, ja nuo kovakouraiset tappelijat, joiden
virkana kerran oli oleva saarnata rauhan evankeliumia, näyttivät varsin halukkailta kouraan tuntuvalla tavalla rankaisemaan nuorta pilkkaajaa. Mutta kolmen muun tiedekunnan
ylioppilaat pitivät Paulin puolta ja ilmoittivat, ettäkuka vaan
uskaltaisi häntä hätyyttää joutuisi heidän kanssansa tekemisiin. Kaikissa katukulmissa, kaikissa ylioppilasasunnoissa
nähtiin joukkoja, jotka mitä kiihkeimmästi väittelivät tästä
tärkeästä kysymyksestä. Näytti siltä kuin olisi julkinen rauhattomuus oppineessa kaupungissapuhkeamaisillaan :rehtorilla
ja varakanslerilla oli levoton päivä.
— tämä nuoren suomalaisen kirjallisuuAurora-seura,
— oli kokoontunut
den ensimmäinen kehto ja aamurusko
maisteri Porthanin luo. Sen lähinnä tarkoituksena oli toimittaa »Tidningar, utgifna af ett sällskap i Åbo« (Sanomia,
erään Turkulaisen seuran toimittamia) - joka oli lukuisain
jälkeentulevaiston emäpuu, vaan kuitenkin niin pieni, että
koko sen lehdistö, s. o. yhden numeron koko sisältö, nyt
mahtuisi puoleentoista palstaan meidän suuremmissa sanomalehdissämme. N:o 9 oli pantu painoon ja korrehtuuri oli nähtävänä. Siinä oli luettavana: »Todistus jalomielisestä ystävyydestä«, »Sananen Kivimuurien rakentamisesta Maaseudulla*, kirjastonhoitaja Lefrcnin kuulutus kansantapojen ja
kansanpukujen muistiinkirjoittamisesta sekä uutisia kuolemantapauksista, nimityksistä, ynnä se puhe, minkä lehtori Aio-

-
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paeus vähää ennen oli pitänyt hänen majesteettinsa autuallisesta kuolemasta.

- Tarjoatpa jotenkin kuivaa ravintoa lukijoillemme,
—

veli Porthan!
lausui sukkela
ivallinen hymy pyö— Calonius
reillä, älykkäillä huulillaan.
Mitä sanot, jos höystäishi
palalla »iloista tiedettä».
numeroamme
— Se muutamalla
on kai taas joku hautauspuhe kuningas vainajasta? - kysyi Porthan, jonka vakainen muoto nyt myöskin kirkastui. Olen tähän saakka saanut kuusi kappaletta sitä lajia, paitsi niitä kahta, jotka jo olemme julais■

seet n:ssa 7 ja 8. Ja sitä kutsut sinä »iloisen tieteen* viljelemiseksi.
- Olet oikein arvannut, — sanoi Calonius, --se on
todellakin hautakirjoitus, mutta laadultaan vähän eriskummainen. Minulla on tässä paperi niin tuore, että tapaus tuskin
vielä on ehtinyt tapahtua eikä muste vielä ole kerennyt kuivata. Arvostelkaa itse; se kuuluu näin:
Nuor' Cleon, joka parrattoman
Sai leukans alle kaulustan,
Näk' unta: ruumis-saaton soman
Hän näki verkkaan kulkevan.
Nää sanat oli arkun päällä:
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»On rauhan vihdoin saanut täällä,
Juonista maailman päässyt siis
Teologia naturalisU

—

kynän jälkeä!
Se on nuoren Kellgrenin
- huudahtivat
- - Meidänterävän
muutamat.
tulee kuta pikemmin

sitä parempi
kutsua hänet seuraamme.
— Kärsivällisyyttä,
kuunnelkaamme jatkoa!

—

hymyili

Calonius.
Luuvalo eukon kuolema!
Historia teki hälle hau'an,
Teki runon eloqventia,
Metafysikka surusauvan.
Lainoppi kulki tähtein kanssa,
01' lääketiede riemuissansa,
Kun parannus näin onnistui.
Kksegotikka huolestui,
Havuja kantoi taloustiede,
Ja sitten souras' kasvitiede,
Ja tähtitiede ja fysikka,
Kemia ja matematikka.
Mutt' ohjiss', huoletonna vaan,
Siin' istui henki vuosisa'an
Ja ruoskall' iski: vaunut läksi
Ja katos' näkymättömäksi.
Ja tuossa tieteet ällistyin
Nyt seisoi kaikki suruissansa,
Mutt' Cleon heräs' unestansa
Ja tunsi, leukaans' koettain,
Kaulustan siinä, vaikka vain
Men' teologia menojansa.

- Ei,

—

se on epäilemättä Clewbergin kirjoittama,
- Minä tunnen sen veitikan. Poisanoi Porthan nauraen.
vekkuli,
ja
kamainen
kuitenkin todellinen runottarien lem-

mikki!

—

-

Auctor anonymus, - nauroi Calonius. -- En ainakaan neuvoisi häntä esittämään teostansa opinnäytteenä tuomiokapitulille. Mutta mitä arvelet, jos julkaseisimme runon
otsakirjoituksella: »käännös ranskasta.*
■
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—

— sanoi Porthan, joka piti nuorisoa
—Ei,Ne guita
qvid&m, ei pisaraakaan siitä

kurissa.
taa julkisuuteen Auroran vaiteliailta huulilta.
Ymmärrän, - - naurahti Lindqvist.

—

—

ankarassa
saa tipah-

Ei pisaraa»ehdottomasti tappavasta myrkystä», jonka voi
karkoittaa ainoastaan kirkon äidin-maitoa jmhdistusaineena
käyttämällä.
— Me, - - jatkoi Porthan, - - voimme sietää melkoisen määrän Ättikan suolaa, mutta nuorisoomme se, luullakseni, tänään vaikuttaisi pahemmin kuin tupakka. Se oli pahennus, jonka kaltaista ei aikoihin ole yliopistossamme tapahtunut. Tuo parraton kreivinulikka on pannut akatemian isät
ihan pyörälle.
- Jos isien laita on niin huono, — virkkoi Kustaa
Weman, suomalaisen kirjallisuuden dosentti, - - niin herkeän
vannomasta »isiemme luiden kautta«. Mutta vanhat herrat
käyvät rasvanahkaisissa saappaissa eivätkä keikahda niinkään vaan
nurin jokaisen pikkukreivin
edessä.
- Niin
luulen minäkin, — vastattiin. - - Poika yksikaan

tuosta

nään ei ollut vaarallinen, mutta vaara oli siinä, että hän oli
Mestertonin paha omatunto. Mesterton käytti nuijaa kuin
riehuva Herkules omaa leiriänsä vastaan ja Bertelsköld suuntasi iskun. Huolimatta kaikesta Gadolinin kaunopuheliaisuudesta, kärsi teologia kuolettavan tappion.
- Oikein. Ja siitäpä syystä on anonymus hänet hau— myönsi Calonius.
dannut,
- Hyvät
herrat, — ryhtyi Porthan taas vakavasti pu—
heesen,
voimme leikitellä tulen kanssa ja hetkisen huvitella itseämme liehuvilla säkenillä, mutta pahoin pelkään,
että vielä näemme sen päivän, jolloin tästä leikittelevästä
liekistä tulee hävittävä tulipalo. Minua ei huoleta uhkamielinen ylioppilas eikä termeihinsä kuivettunut professori. Mutta
minua huolettaa tuo pintapuolinen ranskalainen ajanhenki,
joka kaikista ikkunoista virtaa sisään ja kerran on hävittävä
kaiken perusteellisen tieteilemisen. Vuosisata epäilköön ja
arvostelkoon, minulla ei ole mitään sitä vastaan; päinvastoin
pidän kritiikin sinä kiirastulena, joka on tieteet uudesta synnyttävä. Vähäisen korren aion minäkin kekoon kantaa; olen
äsken ryöstänyt Suomen kansalta sen luulon kuuluisasta
polveutumisestaan Israelin kymmenestä heimosta. Mutta to-
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tuuteen emme pääse tyhjillä metafysillisillä termeillä, jotka
ovat niin pitkät, että niillä voi koiria tappaa, emmekä myös-

kään vielä tyhjemmillä ranskalaisilla kieltämyksillä. Rousseau väittää, että sivistys turmelee ihmisen. Siihen juuri tahdotaan tulla, ja teologian poistaminen on vaan ensimmäinen
askel.
- Mitä siihen tulee, — virkkoi Calonius, - niin en
pelkää ketään Rousseau'ta niin kauvan kuin meillä täällä
Turussa on Cerberus, nimeltä Porthan, latinalaista kielioppia
vartioimassa. Taloustiedettä lukuunottamatta on se varmaankin paras vastamyrkky ranskalaisia vallattomuuksia vastaan.
- Mitä sinä tekisit kreivipojalle, jos rehtori määräisi

-

-- kysyi Lindqvist
sinut lisäjäseneksi kurinpito-toimikuntaan?

Caloniukselta.

—

Minä häntä nuhtelisin ja laskisin hänet menemään,
koska
ei
selvään todistaa häntä mihinkään syypääksi,
— vastasivoida
mainio lakimies. — Sanoisin hänelle: mene kotiisi
ja juo piimää! Hartman'in lääkärikirjan mukaan on tuo
keino —erinomaisen hyödyllinen
verelle.
— kuumalle
kysyi Weman.
sinä Porthan?
Ja
— Erottaisin hänet yliopistosta vuoden ajaksi, — vastasi ankara tutkija tyynesti.
— Saadaanpa nähdä, että rehtori on samaa mieltä, —
— Porthan on Hassclin korva ja käsi.
lausui Lindqvist.
Mutta sääli on nuorta Bertelsköldiä; hän on matematikkaa
kiireestä kantapäähän.

—

—

—

sanoi Porthan,
Voisin lisätä,
että hän on
roomalainen sydämmestä kieleen ja Gadd taikka Kalm sanoisivat hänen syntyneen luonnontutkijaksi. Mutta jos hän olisi
vaikka itse Apollon poika ja omistaisi kaikki tieteen salaisuudet, niin täytyy hänen nöyrtyä sen edessä, joka on enempi
kuin hän, ja se on meidän yliopistomme. Aikakautemme
vaara on siinä, että yksilö ei anna arvoa yleiselle. Veli
Lindqvistin pitäisi matematikkona myöntää, että kokonainen
on kutakin osaansa suurempi, ja Calonius ei tahtoisi antaa
laista pois yhtä i-pilkkuakaan.
Fiat jusiitia ..'.*) - - - nauroi
laintulkitsija.
Kun
pereat munaus, *)
kuuntelee Porthania tänään, niin luulisi häntä Draconiksi

...

*) Tapahtukoon oikeus ja hävitköönmaailma.
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tahi vähintäänkin Catoniksi; mutta olen nähnyt hänen rakastuneen paimenen lailla itkevän, kun sisarensa viime syksynä

-

sairastui rupuliin ja oli menettää—ihonsa ihanuuden. —
nauroi Porthan.
SisaSinä vääristelet asiat!
reni oli menettämäisillään silmänsä.
- No niin, - " jatkoi Calonius, - - kuulettehan nyt,
että hän tunnustaa. Ja hän, joka tänään tahtoo yliopistosta
eroittaa neron, johon itsekin on rakastunut, syystä, että poika
sattui hiukan liikoja pakisemaan, hän on huomenna valmis antamaan ainoan takkinsa juopolle, jonka edestä hän ylihuomenna
saa maksaa puolet palkkaansa takauksesta. Mutta koska
perinpohjaisuus tuli puheeksi, niin on minulla tässä toinen

runoelma, jonka hyvällä omallatunnolla voit julkaista, sillä
siinä ei 010 tikun vertaakaan teologiaa. Kuulkaapa vaan:
»Jos sukkelaa ois kaikki perinpohjainen,
Ja hyvä äly turva oisi hyvän sydammen,
Ja, kuntoa jos kainous aina todistais,
Ja kohtelias nöyiyydest' ci koskaan eroais,
Niin vaaraa ci se tois,
Herkkäuskoinen jos ois. *)

- Kas, siinä nyt on Calonius taitoansa näyttämässä!
- huudahti Porthan
riemuiten, ja Aurora-seura yhtyi iloon
sydämmellisesti nauraen.

18. Piispa Mennander.
Paul Bertelsköld lähti väittelystä yhtä ylpeänä kuin
nuori sotahevonen, joka on ensi kerran ollut taistelussa. Hän oli kostanut noille pöyhkoille teoloogeille, jotka olivat häntä moittineet ja pilkanneet.
Hän oli viskannut vapaan sanan vasten otsikkoa tuon lahonneen laitoksen, joka tahtoi kahlehtia hänen vakuutustansa.
*) Tidningar, utgifne al' ett Sällskap iÅbo 1771, n:o 10.
Välskärin kertomuksia.

V.

7
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Hän oli ollut ensimmäinen, joka oli uskaltanut tehdä vastarintaa noille vanhentuneille opeille, joiden edessä kaikki muut
laskeutuivat polvilleen, ja hän oli pannut yliopiston vapisemaan. Pää pystyssä, hehkuvin poskin ja säkenöivin silmin
tunki hän taajan ylioppilasparven läpi, jossa hän yhdellä
iskulla oli voittanut itselleen useampia vihollisia ja useampia
ystäviä kuin kukaan muuhänen ikäisistään, ja riensi ystävänsä
Clewbergin luo, sillä hänellä oli syynsä, joiden vuoksi hän
ei nyt kernaasti halunnut mennä kotiinsa Suruttomaan.
Matkalla sinne tunsi hän raskaan käden laskeutu- - saman
van olkapäälleen ja kuuli Leon karkean äänen,
Eudoxius Lejonfällin, jonka sijaisena kateederissa hän juuri

äsken oli herättänyt niin yleistä huomiota.
Tämä lauhkealuontoinen mies oli kummallisessa ja kovin liikutetussa mielentilassa. Hän itki ja nauroi, hän kiroili
ja siunaili. Olihan hän papinkokelas, ja tutkintonsa oli vaarassa, koko hänen tulevaisuutensa oli vaarassa, jos teoloogiset
isät huomaisivat, että juuri hän viattomuudessaan oli saanut
aikaan tämän hullutuksen. Oinasta ja tiedekunnan puolesta
oli hänellä syytä olla vihoissaan Paulille, ja kuitenkin oli
hän ihastunut ystävänsä uljuuteen. Hän ei voinut sille mitään, hänen täytyi pitää ystävänsä puolta, koska Paul juuri
hänen tähtensä oli joutunut näihin rettelöihin.

—

He huusivat tuolla akatemiassa aikovansa antaa
sinulle selkään, — sanoi Leo; — mutta joka vaan sormensa
ojentaa, saa nyrkillä vastaan. Arvelen parhaaksi kulkea seurassasi vähän matkaa, sillä Hellmanilla ja Aulin'illa ja noilla
muilla papinsälleillä, jotka tulevat tuolla, ei ole hyvä mielessä
sinua kohtaan.
Paul kiitti ja arveli tulevansa toimeen apulaisettakin,
mutta Leo oli itsepintainen. He tulivat Clewbergin portille,
ja Leo jäi vartijaksi portin pieleen.
Tuo sittemmin niin kuuluisa Abraham Niklas Clewberg,
aateloittuna Edelcrantz, oli siihen aikaan seitsemäntoistavuotias ylioppilas, onnen suosima aina lapsuudestaan saakka,
Hän oli melkoisen omaisuuden, kauniin talon ja suuren kirjaston ainoa perillinen ; oli itse varustettu luonnon jaloimmilla
lahjoilla ja oli saanut mitä huolellisimman kasvatuksen. Vapaasti ajatteleva, hienosti sivistynyt, viehättävä, nerokas koko
olennossaan, oli hän syntynyt valtiomieheksi, seuramieheksi,
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hovimiehcksi; ja kuitenkin olivat runottaret valinneet hänet
erityiseksi lempilapsekseen. Vaikka olikin nuori, ei Turussa
eikä koko Suomessa siihen aikaan ollut kuin yksi mies, nimit- - ja hän oli vielä tuskin muuta kuin raakatäin Kellgren
—
ainetta
jossa tuleva kustavilainen aikakausi olisi jo kuvastunut niin selvään kuin Clewbergissä.

Clewberg oli samalla kertaa luonnontutkija, filosoofi ja
kirjallisuus-historioitsija. Paul tapasi hänet valoisassa, viileässä
huoneessa, josta oli näkö-ala puutarhaan päin, järjestämässä
runsasta perhoiskokoelmaa, samalla kun hänen vieressään
pöydällä oli auki nidos ranskalaista ensyklopediaa jaliaynaPin
intialaisten siirtokuntain historia.

—

Tulet juuri parahiksi vilvoittaaksesi itseäsi ensyklopedialla, kestettyäsi nuoren Herkuleen taistelun Jättiläisiä
vastaan; jollet mieluummin tahdo auttaa minua järjestämään
— huudahti Clewberg iloisesti. — Katsopas,
porhoisiani!
mitä Diderot kirjoittaa teoloogeista, päällekirjoituksella »Christianisme.«

Ja molemmat nuorukaiset istahtivat arvostelemaan
kaikkea kristinuskoa kieltävistä
kirjoituksista, joita ranskalaisessa ensyklopediassa on niin runsaasti. Hetkisen kuluttua tuotiin heille yksinkertainen, mutta
senaikuisten Turun ylioppilasten oloihin nähden tavattoman
hyvin valmistettu päivällinen. Nerokas ystävä ymmärsi niin
hyvin kääntää aamupäivän kuuman taistelun leikiksi, että
Paul vihdoin, kun kello läheni neljää, kevein sydämmin
lähti piispan luo sillä vakaalla päätöksellä, ett'ei antaisi
tuon mahtavan papin vaikuttaa vakuutukseensa eikä myöskään suostuisi millään tavalla pyytämään anteeksiloukatuilta
teoloogeilta.
— Parasta on,
Leo seurasi häntä piispan kartanolle.
lähitienoilta, kun pistät pääsi
että sinulla on kunnon
— sanoimies
jalopeuran kitaan,
uskollinen ystävä.
Kaikista päätöksistään huolimatta tunsi Paul kuitenkin,
sydämmensä kiivaasti tykyttävän, seisoessaan akatemian mahtavan varakanslerin edessä, joka jo rehtorin, professori Hassel'in kanssa,
häntä.
— Nuoriodotti
—
mies,
piispa ystävällisen arvokkaasti,
- olet tänään suuressa sanoi
määrässä rikkonut sitä kunnioitusta
muuatta noista ivallisista,

vastaan, jota olet velkapää osoittamaan opettajillesi ja pyhälle
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uskonnollemme. Kun toivon, että olet tehnyt sen enemmän
ymmärtämättömyydestä ja nuoruuden kevytmielisyydestä kuin
mietitystä aikomuksesta, niin olen kutsunut sinut tänne kuullakseni, mitä sinulla on puolustukseksesi sanottavana.
- Kiitän nöyrimmästi,että teidän korkea-arvoisuutenne
-- sanoi Paul hienolla
suvaitsee ajatella minusta niin hyvää,

ivalla, vaikkakin hänen äänensä alussa oli hiukan epävakainen. Osoittaakseni, että sen ansaitsen, tunnustan vapaasti

tehneeni vakuutukseni mukaan. Olen luullut ajatuksen olevan vapaan. Olen luullut, että julkisessa väittelyssä on
oikeus käyttää kaikkia aseita niitä mielipiteitä vastaan, joita,
katsoo vääriksi.
- Ei kaikkia aseita, - - sanoi piispa ankarasti.
Ainoastaan raakalaiset käyttävät myrkytettyjä nuolia, ja

-
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Ruotsin laki rankaisee kuolemalla Jumalan sanan pilkkaamisen. Vapaa ajatus on vastuun-alainen ainoastaan Jumalan
edessä, mutta sinun vapaa sanasi on teko, jonka täytyy alistua lain alle. Tavallisesti ei ihmisellä sinun iälläsi ole
vakuutusta, mutta vaikkapa sinulla se olisikin, ei se anna
sinulle oikeutta herjata toisten vakuutusta; kaikkein vähimmin opettajiesi. Olet vääristellyt ja tehnyt naurunalaisiksi
opponenttien esitykset; olet pilkannut pyhää sanaa, ja ainoastaan täydellisellä anteeksipyynnöllä voit vielä väistää ansaitsemasi rangaistuksen.
Paul
— oli vaiti. Hän oli odottanut tätä.

--

jatkoi
Tahdon olla lempeä
nuoruutesi vuoksi,
— Sano
minulle tässä rehtorin
piispa ystävällisemmin.
läsnä ollessa, että kadut uhkamielistä tekoasi, ja minä sallin
sinun huomenna Konsistoriossa tehdä anteeksipyyntösi väittelyyn osaa ottaneille.
- Minä rikkoisin sitä kunnioitusta vastaan, jonka olen
velkäpää teidän korkea-arvoisuudellenne, - - sanoi Paul, jos teeskentelisin katumusta, jota en tunne. Loukkaisin
itseäni, jos suostuisin anomaan anteeksi sitä, mitä pidän jokaisen vapaan miehen oikeutena.

Piispan jalo otsa synkistyi hetkeksi, mutta selkeni jälleen, ja hän jatkoi osaaottavalla vakavuudella:
— Niin nuori ja jo niin ajan erehdysten eksyttärnä!
Tunnen enteet siitä uhkamioliscstä ajan-hengestä, jonka mielestä ei mitään pyhää enää ole maailmassa. Mutta kehoitan
— en esimiehenäsi, vaan isällisenä ystäväsinua, nuori mies

näsi, joka toivoo parastasi,

- - elä usko

tuota

uhkamielisyy-

den ja kieltämisen itsekästä henkeä, joka liikkuu maailmassa!
Ole nöyrä; se on todellinen kunniasi. Nöyristy velvollisuutesi edessä; se on todellista vapautta eikä halvenna rohkeuttasi. Luovu sokeasta uhkamielisyydestäsi. Kunnioita opettajiasi ja sitä pyhyyttä, joka järkähtämätönnä kuin vuori kestää kaikkien aikojen myrskyt. Minulle on sanottu, että olet
toivehikas nuorukainen. Elä hukkaa ajallista ja ijankaikkista

menestystäsi röyhkeällä uhkailemisella. Ajattele isänmaatasi,
jota voit hyödyttää, ja vanhempiasi, jotka odottavat sinulta
vanhuutensa iloa. Tunnusta malttamaton hairahduksesi ja
pyydä anteeksi, niin olkoon kaikki unhotettu!
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Niin paljon hyväntahtoisuutta, niin paljon arvokkaipiispan sanoissa, että Paul vastoin tahtoansa heltyi.
Tätä sydämmellistä varoitusta, joka oli niin toisellaista kuin
se kohtelu, jota teoloogiset isät olivat hänelle ennen osoittaneet, ei hän ollut odottanut. Hän oli kuitenkin kokematon,
hyväsydämminen nuorukainen, ja hyvyydellä voi kietoa hänen
uhkailevan luonteensa vaikka sormensa ympärille. Hän horsuutta oli

jui päätöksessään.

Pahaksi onneksi katsoi rehtori, vanha rehellinen Hassel, velvollisuudekseen käyttää hyväkseen nuorukaisen hetkatumusta, ja virkkoi kuivalla, päättävällä äänellä:
kellistä
- Kiitä hänen korkea-arvoisuuttansa,
Bertelsköld, ja pyydä
häneltä vallattomuuttasi anteeksi. Sitten saavut huomenna
kello 10 Konsistorioon.
Se vaikutti kuin kylinä kylpy Paulin heränneihin jalompiin tunteihin. Silmänräpäyksessä oli hän taas tuo uhkaileva
nuorukainen, joka tunsi taistelevansa ajatuksen vapauden puoja omantunnon pakkoa vastaan.
lesta tyranniutta
— Kiitän teidän
hyväntahtoisuudes- - sanoi hän, - korkea-arvoisuutta
- mutta olen jo sanonut,
ett'en voi
tanne,
sitä hyväkseni käyttää.
- Mieti tarkoin, nuori mies; tässä on kysymys tule-- sanoi piispa pahoillaan.
vaisuudestasi!
- Olen miettinyt
ja toivon itse pitäväni huolen tulevaisuudestani, — ilmoitti Paul vakavalla äänellä.
- Niin ollen, - - vastasi piispa, -- eroitan sinut vuoden ajaksi Turun yliopistosta, ja sen jälkeen voit palata tänne
jälleen, jon pyydät anteeksi.

19. Suruja Suruttomassa.
Iltapuoleen samana päivänä palasi Eerikki Ljung kaupungista Suruttomaan. Hänen otsansa oli synkkä, katsantonsa alakuloinen, käyntinsä hidas. Hän huomasi tuskin lapsia, jotka iloiten ja meluten juoksivat häntä
vastaan.
kaiPortailla kohtasi häntä- -hänen uskollinen toverinsa
-— kysyi
kissa riemuissa ja suruissa.
Mitä on tapahtunut?
hän, samalla kuin hellä tutkiva silmänsä koetti katsoa pilvien

läpi hänen puolisonsa otsalla.
- Pelkään, - - vastasi Eerikki,
uneni käyneen
liiaksikin toteen. Muistathan Bertelsköldien kanta-äidin
lu- - ne ovat
vanneen minulle kymmenen onnellista vuotta;
menneet, ja nyt tulevat surut onnelliseen Suruttomaamme.
- Oletko sinä luonnontutkija ja uskot taika-uskoisia
unia! - nuhteli häntä uskollinen puoliso. — Ole mies, Eerikki, ja kerro, mikä sinua huolestuttaa!
— Suuri enosikin, Eriikka, uskoo yliluonnollisia vaikutuksia, samoin kuin hän uskoo nemesis divina'&; ja mitenkä
muutoin voisi ollakaan, jos uskoo kaitselmusta? Minulla on
eräs yksityinen huoli: Lauri eno on tänään sanonut irti
■

lainani.
Mutta onhan se synti ja häpeä! Sentähden siis
olemme vieraana vastaanottaneet ja kaikin tavoin suositelleet
tuota vanhaa, jumalatonta saituria talossamme. Olet luovuttanut hänelle oman rakkaan työhuoneesi, jossa työskentelet
kahta helpommin kuin muualla, ja johon olet koteutunut kuin
simpukka kuoreensa. Olet nöyrästi ja ilman palkkiota lainannut hänelle hevoset ja rengit. Olet tuhlannut kalliin aikasi
hänen moniin hommiinsa ja kuluttanut vähiä varojamme lihottaaksesi hänen nälkäistä ruumistansa, samalla kuin minä hänen tähtensä olen laiminlyönyt monta tärkeää asiaa. Siinä
on meille kiitos kaikesta! Mutta elkäämme siitä hätäytykö.
Hyvä Jumala on auttanut meitä aina tähän saakka: hän on
niin vastakin tekevä. Minä kirjoitan enolle Hammarby'hyn;
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hän lainaa meille niin paljon kuin voipi, sitten myömme
me morsiushameeni, jota en enää tarvitse, ja kultaketjut, jotka
olen äidiltäni perinyt, ja sitten teemme työtä ja säästämme,
Eerikki. Saatpa nähdä, että kaikki vielä käy hyvin!
Eerikki suuteli —reipasta vaimoaan, ja kyyneleet herahti—
Tuo on sinun tapaistasi, Eriikka!
vat hänen —silmiinsä.
sanoi hän.
Olenhan aina sanonut, ett'ei koko kasvitieteessä
ole ainoatakaan niin oivaa kasvia kuin sinä.
- Mitä joutavia! - - nauroi vaimo ja kietoi käsivartensa miehensä kaulaan salataksensa hänkin kyyneleen, joka
esiin hänen veitikkamaisten silmänripsiensä alta.
tahtoi
— Tuopujahtaa
eiolemitään, jos Jumala edespäinkin suo meille terveyttä.

—

minäkin,

uskon
- sanoi Niin
mies, - - enkä joutui-

sikaan epätoivoon, kun kanssani olet sinä, joka olet syntynyt
raha-asiain ministeriksi. Mutta
velkapa ei minua nyt huoletakaan enin.
niin? Siis Paul!
— virkkoiVaiEriikka,
joka aina
käsitti asiat nopeasti ja selvästi.
- Hän on eroitettu yliopistosta! - - vastasi Eerikki.
- Mitä sanot? Pelaamisensako tähden?
Toivoisinpa melkein
sen tapahtuneen jonkun semmoisen tyhmyyden tähden, vaikka
hän jo on hankkinut minulle monta unetonta yötä. Mutta
tänään on hän ollut Alanuksen respondenttina, pilkannut
raamattua ja ollut röyhkeä professoreille. Piispa olisi päästänyt hänet anteeksipyynnöllä, mutta luuletko Paulin siihen
suostuneen ?

— Hän ei suostunut, sen olisin voinut jo ennakolta
heille sanoa.
— Se tapahtui aivan äskettäin. Hän ei suostunut ja seu-

raus siitä oli se, ettähän eroitettiinvuodeksi yliopistosta, ehdolla,
että hänen kuitenkin tulee pyytää anteeksi, jos haluaa tulla takaisin. Sanotaan Hasselin neuvotelleen Porthanin kanssa, ja
Porthan on ankara kuin roomalainen tuollaisissa asioissa.
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- Se on ruma juttu. Käyttäytyä nenäkkäästi professoreja kohtaan, no, se on jo tyhmää japoikamaista, sen myönnän, mutta se nyt ei ole niin kauhean kauheata. Toista on
se raamatun laita: se on hirmuista, Eerikki! Onko tuo poika
raukka todellakin niin pitkälle joutunut?
- Jumala parhaiten tietää, ett'ei hän sitä ainakaan
ole meidän talossamme oppinut. Mutta ken voi ennakolta
laskea, mihin kaikki lumihiuteet talvi-ilmassa putoavat. Paul
on jo vuoden ajan lukenut useita ranskalaisia kirjailijoita,
jotka eivät ole hyviä, ja sitäpaitsi on hänestä tullut hyvä
ystävä tuon Clewbergin kanssa, jonka tunnet.
— Se siivo, kunnon ylioppilas!
Niin, Paulkin on rakastettava poika, mutta
lyhyesti sanoen, se on ajan ilmassa, ja juuri parhaimpiin tarttuvat taudit ensin. Jos Paul olisi ollut tavallinen kyky, kohtalaisella älyllä ja kohtalaisella kunnianhimolla varustettu, olisi
hänestä arvatenkin tullut kunniallinen jokapäiväinen ihminen,
kuten isästään ja monesta muusta hyvästä miehestä. Mutta
nyt on hän perinyt äidiltään erinomaisen terävän pään ja
myrskyisen uhkamielisen sydammen. Hänestä tulee joko ensi
luokan nero tai roisto, ei milloinkaan tavallista ihmistä, ja
sitä olisi meidän pitänyt ajatella, meidän, jotka tunnemme

—

hänet.

—

...

Te, hyvät herrat, olette aina niin viisaita jälestäpäin,
vastasi Eriikka, hymyillen kesken kaikkea suruansa.
Mutta nyt ei ole kysymys siitä, mitä meidän olisi pitänyt
tehdä, vaan mitä meidän nyt on tekeminen. Uskoni on, että
Herramme lähettää myrskyn puhdistamaan ilmakehää ja vastoinkäymisen karaisemaan ihmistä. Paulin päähän on kokoutunut turmiollisia höyryjä ajan ilmasta; pilvet olivat täynnä,
ukon ilma oli välttämätön, mutta se tekee hänelle hyvää. Nyt
on kaikki siinä, ett'emme jätä häntä oman onnensa nojaan
tässä pälkähässä. Hänen tulee siis matkustaa, sanot sinä?
- Kolmen päivän kuluessa tulee hänen lähteä kaupungista.
-— Hyvä. Pitihän hänen matkustaa kaikissa tapauksissa. Ensin hän tietysti matkustaa vanhempainsa luo. Mutta
sinä matkustat hänen kanssansa.
— Minäkö? — sanoi Eerikki hämmästyen. — Juuri sinähän niin vakaasti vastustit ensimmäistä matka-aikomustani?

—
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—

Edellisellä matkahankkeellasi ei ole mitään teke— vastasi Eriikka päättävästi. - - Et
mistä tämän kanssa,
matkusta Afrikaan ystäväni. Matkustat Paulin kanssa hänen
vanhempainsa luo Falkbyhyn. Siellä teet tilin heidän sinulle
uskomastansa kalleudesta ja nouvottelet heidän kanssansa,
mitenkä Paulin suhteen tämän jälkeen on meneteltävä. Menotai paluumatkalla käyt Hammarbyssä ja neuvottelet eno Linnéen kanssa meidän asioistamme.
— Ja sinä jäät yksin, Eriikka?
— Minä hoidan silPaikaa lapsia ja Surutonta, istutan
kaalia ja panen rahoja säästöön. Mieheni väittää minun syntyneen raha-asioita hoitamaan.
- Sinä olet syntynyt valta-istuinta varten! — huudahti
Eerikki ihastuneena. - Katariina toinen ei voi hallita Wenäjää paremmin kuin sinä hallitset valtakuntaamme Surutonta.
Kun oikein ajattelen, on sinun ehdotuksesi nyt, niinkuin ainakin, ainoa käytännöllinen. Se on päätetty. Paul ja minä
matkustamme ylihuomenna. Onneksi joutunee vieraammekin
matkustamaan samaan aikaan.
- Vieraamme saa ennen matkalle lähtöänsä kuulla
kunniansa kukon laulavan! — sanoi Eriikka harmistuneena.
- Minusta näyttää kuin olisi tuolla saiturilla joku aije mielessään. Hän istuu toisinaan pitkät ajat kuulematta tai
■

näkemättä, mitä ympärillään tapahtuu. Pelkään hänen tulevan hupsuksi pelkästä itaruudesta.
mielessä.

Hänellä on luultavasti joku uusi kauppatuuma

-

Ei, jotakin muuta se on, vaikka en voi saada selOnko Paul maksanut pelivelkansa?
ville mitä.
- Tiedustelin
eilen, ja hän on juuri viimeisellähetkellä
maksanut kaikki säntilleen. Mutta miten, sitä en tiedä.
- Se tulee sinun tietää. Hän ei saa jättää velkoja
Turkuun.

- Se on minunkin ajatukseni. Minulla on epäluulo,
jota tuskin uskallan tunnustaa?
— Olisiko hän ehkä joutunut tuon saksalaisen ihmetohtorin käsiin?
- Onpa ihmeellistä, että heti pääset jälille. Kuulin
vasta tänään, että hänen on nähty käyvän tuossa pahamaineisessa talossa.
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—

Kuka tuo tohtori Martti siis oikeastaan on ? Ja
mitä hän täällä tekee?
- Passinsa mukaan on hän muuan noita tusinapuoskareita, jotka Göttingenissä tai Jenassa ostavat itselleen tohtorinarvon, ja ainoa mitä hänestä tiedetään on se, että hän
harjoittaa kemiallisia tutkimuksia. Mutta mitä varten hän
Turussa oleskelee, sitä ei kukaan tiedä. Mitä ihmiset juttelevat, siihen ei ole paljon luottamista, mutta en kernaasti
haluaisi, että Paul olisi tehnyt tuttavuutta niin epäiltävän henkilön kanssa ja ehkä lainannut häneltä rahoja.
— Anna kun minä koetan ottaa siitä selkoa. Tuolla
näen Paulin tulevan. Näyttääkö hän semmoiselta, joka on
tappion kärsinyt? Ei, ylpeänä kuin sotapäällikkö tappelun
voitettuaan avaa hän portin ja tulee tännepäin

...

20. Sielujen kauppias.
Kello 10 ja 11 vaiheilla illalla, samana päivänä, jolloin
niin ratkaiseva käänne tapahtui Paul Bertelsköldin
nuoressa elämässä, hiipi pitkä, mutta koukistunut
haamu varovaisin askelin sen rappeutuneen kartanon portista sisään, jossa tohtori Martti Weiss asui. Hän
helisytti kelloa, päästettiin sisään ja tapasi viisaan tohtorin
valmistelemassa kemiallisia keitoksiaan samassa laboratoriossa,
jossa Paul muutamia päiviä ennen oli ollut niin salaperäisten
tapausten todistajana.

Uunin valossa voi

tuntea

vanhan Lars-

sonin kasvonpiirteet, jotka osoittivat ankaraa mielenliikutusta,
jota vastoin ci vähinkään lihasten liikahdus tohtorin kylmissä,
kurttuisissa kasvoissa ilmaissut, oliko tämän vieraan tulo hänelle vastenmielinen vaiko mieluinen.
- Minä tulen, " - sanoi Larsson, -- eilisen välipuheemme mukaan kuulemaan sopimuksemme lähempiä ehtoja,
sekä samalla saamaan vakuutusta siitä, kestääkö herra tohtorin taito koetuksen.
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- En

--

muista tehneemme mitään välipuhetta,
vas— Te olette halunneet oppia kullan
tasi tohtori kylmästi.
tekemisen taidon, ja minä olen teille vastannut, ett'ei tämä
taito ole mikään käsityö tai tehdas, vaan pieni osa siitä luonnon salaisuuksien käsittämistaidosta, joka on vaan harvoille
kuolevaisille suotu. Olen sen lisäksi teille sanonut, ett'ei
tähän käsittämiseen voi oppia samalla tavalla kuin opitaan
rautaa sulattamaan tai potaskaa keittämään, vaan on se tulos
kokonaisen pitkän elämän syvistä tutkimuksista ja vaivaloi-

sista ahkeroimisista. Ehtoni, sanotte te? Riisukaa viisisikymmentä vuotta elämästänne, niinkuin riisutte kuluneen
takin päältänne; tulkaa kerran vielä kahdenkymmenen ikäiseksi, ja minä olen katsova, mitä teistä
tehdä.
— voin
Tiedän olevani liika vanha,
sanoi Larsson ujosti,
- enkä pyydäkään, että opettaisitte minulle taitoanne. Mutta
jos olisi mahdollista, että valmistaisitte minulle sellaista ainetta,
sellaisia roppia tai tinktuuria eli liuvosta vai miksi sitä kutsutte, joka voisi tuntemattomankin kädessä muuttaa kaikki
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metallit kullaksi, niin tahtoisin kysyä teiltä sen hintaa, jos
haluaisin sitä teiltä ostaa.

—

Hintaa? Ja ostaa, sanotte te? Millä te sitten ostaisitte itsellenne tuota kultaliuvosta? Kenties samalla kullalla,
jota te sillä valmistatte? Vai ehkä poloisilla paperilipuilla,
joita kutsutaan seteleiksi ja jotka ovat merkitsevillään kullan
arvoa? Mikä on tiedon hinta? Voitteko ostaa päivänpaistetta? Voitteko ostaa terveyttä tai pitkää ikää? Minun taitoani ja liuvoksiani voi yhtä vähän ostaa kuin niitä.
— Ymmärrän, ett'ei tässä voi olla kysymys tavallisesta
— virkkoi Larsson nähtävästi nolostuneena, kaupasta,
mutta juuri sentähden tahdoin kysyä, voisinko jollakin muulla
tavalla tehdä teille vastaavan palveluksen. Haluaisittekoesim.
arvonimiä ja kunniasijoja. Minä olen rikas, en tarvitse kulviattomasta halusta saada
taanne, mutta se huvittaisi minua
luonnon salaisuudet ilmi. Sentähden tahtoisin auttaa teitä
vaikutusvoimallani, puoltolauseillani.
■

...

- - ArTohtori kohautti ylenkatseellisesti olkapäitään.
Uskotteko,
Kunniasijoja?
että mikään arvonimi
vonimiä?
tai mikään kunniasija on sen veroinen kuin viisaan miehen
tieto siitä, että hän hallitsee ja vallitsee sekä jumalallisia että

inhimillisiä asioita.

—

Suokaa anteeksi, en tahtonut teitä loukata. Mutta
kun näen teidän asuvan tässä köyhässä talossa, niin arvelen,
että teillä voisi olla paljon mukavampi
tutkimuksianne
varten.

—

...

Ja mikä estää minua ostamasta koko köyhän Tur-

kunne, niin, koko aution ja jäisen maanne? Siihen ei minulta puutu valtaa eikä rahoja, jos tahdon. Mutta minä en
tahdo; minä olen tyytyväinen saadessani elää ja työskennellä

rauhassa. Sentähden olen etsinytitselleni tämänköyhänasunnon,
samoin—kuin jalo helmi kätkeytyy halpa-arvoiseen raakkuuri.
Mutta terveytenne, herra tohtori, voisi hyötyä
kauniista ja terveellisestä maalaisasunnosta, jonka voisin teille
hankkia.

— Terveyteni? Kuinka vanhan luulette minun olevan?
— Neljänkymmenen, korkeintaan viidenkymmenen vuoden, ell'en erehdy.
— Pankaa neljäkymmentä ja vieläkin neljäkymmentä
vuotta lisäksi, niin pääsette vähän totuuden jälillo. Minä
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olin lapsi, kun suuri Kustaa Aadolf lähti Saksanmaalle ja
muistan hänet vielä vallan hyvin. Äitini kantoi minua sylissään, kun kansa suuteli hänen hirvennahkaista sotisopaansa
Naumburgissa. Taistelin nuorukaisena Pragin sillalla, kun
Königsmark koetti valloittaa kaupunkia väkirynnäköllä. Olen
taistellut Piccolominin, Turennen ja Condén johdolla. Sitten
vetäysin tieteellisiin tutkimisiini takaisin; työskentelin Leib-

nitzin johdolla Saksassa ja Newtonin johdolla Englannissa.
Sanalla sanoen, olen nykyään sadan neljänkymmenen neljän
vuoden vanha enkä ymmärrä, miksi en eläisi kahta vertaa
vanhemmaksi, tai miksi en voisi pidentää ikääni niin monella
vuosisadalla kuin itse tahdon. Siitä voitte päättää, minkä
verran asunto teidän erämaissanne hyödyttäisi terveyttäni.
Larsson katseli häntä epäillen ja kuitenkin äänetönnä
kauhistuksesta. Tuskin huomattava hymy, joka muistutti jääpuikon välähdystä, välähti tohtorin huulilla ja hän lisäsi:
- Se kummastuttaa teitä? Minä myönnän, aivan tavallista se ei ole. Mutta siitä, joka on silmännyt esiriippujen taakse, ei siinä ole vähintäkään ihmeteltävää. Ettekö
koskaan
kuulleet puhuttavan elämän-nesteestä?
— ole
Olen kuullut puhuttavan kaikellaisesta —petoksesta,
vastasi
jota puoskarit harjoittavat sellaisilla tavaroilla,
Larsson jyrkästi, sillä hän ei suinkaan ollut helposti petettävä, niinpiankuin lakattiin puhumasta siitä asiasta, joka
— Muutoin, — lisäsi hän, — olen
hänen sieluansa kahlehti.
ihminen,
minä kristitty
joka en tahdo noituuden kanssa olla
missään tekemisissä.

Tohtorin
kasvot vääntyivät jonkunlaiseen
— Hagel
- - ystävälliseen
sanoi hän,
hymyyn.
wetter!
kuka ei ole
kristitty! On vaan monta luonnollista asiaa, joista ei raamatussa puhuta. Ja koska olette kristitty, niin tahdon
vastata teidän kysymyksiinne, ettfen voi elämän-nestettä, tuota
verratonta elämän-nestettä, joka on suurin kaikista salaisuuksista ja osa siitä alku-aineesta, josta maailma elää, millään
ehdolla antaa pois. Mitä sitävastoin tulee kultaliuvokseen,
joka on kemiallista ainetta ja tähtien vaikutuksen voimistuttamaa, niin voitte saada sen lahjaksi ilman suurempia vai■

keuksia.

—

Lahjaksiko?

--

kysyi kauppias.
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—

Olenhan jo sanonut, ett'ei sitä voi ostaa. Kaikki
rikkautenne eivät voisi korvata minulle edes teekupinkaan
täyttä tästä liuvoksesta. Voin lahjoittaa sen teille. Mutta
ainoastaan pienellä ehdolla.
— Mikä se olisi?
- Te annatte minulle sielunne pantiksi.
—
Larsson luuli
kuulleensa väärin. ■ Suokaa anteeksi,
- sanoi
hän,
olen viime vuosina käynyt hiukan huonokuuloiseksi.
- Te annatte minulle sielunne pantiksi, --- kertoi tohtori kylmästi.
- Mitä uskallatte pyytää? -- huudahti kauppias suuttuneena. - - Olenko minä narri, vai oletteko te itse paholainen?
— Jompikumpi; mutta edellinen olettamuksenne on toden—

tuo salaperäinen mies, kasvonvärettämukaisempi,
vastasi
— En
tyrkytä lahjojani kenellekään. Jos
kään muuttamatta.
te voitte olla minua paitsi, niin olkaa varma, että minä vielä
helpommin
tulen ilman teitä toimeen.
— Herra,
jos ostatte sieluja, niin olette joko roisto,
taikka mielipuoli. En tahdo olla kanssanne missään teke-

misissä.

- Menkää

sitten tiehenne! Mitä on minulla teidän
kanssanne tekemistä?
Larsson oli kahdella päällä. -—- Millä tavoin tulisi
minun antaa teille sieluni pantiksi?
kysyi hän nähtävästi

-

epäröiden.
Aivan yksinkertaisesti tavallisella tavalla. Raapaisette vähän neulalla käsivarttanne ja teette sitten tohtori
Martti Weissille asetetun kontrahdin, jonka allekirjoitatte verellänne. Se on ainoastaan muodollisuus, jonka me kemistit
tarvitsemme asettaaksemme sen henkilön, jolle annamme liuvoksen, tähtien vaikutuksen alaiseksi. Nyt tiedätte, mitä
olette halunneet tietää ja voitte vapaasti mennä matkoihinne.
Minulla on muutakin tekemistä kuin tuhlata aikaani kauppias-sielun kanssa.
- Paljonko annatte minulle liuvosta, jos suostun ehtoihinne?

—

Aluksi tämän pullon,
vastasi tohtori, ottaen
esille saman pienen kristallipullon, jota oli Paulille näyttänyt.
■

■
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- Se sisältää

199 tippaa, ja sillä voitte saada 5,970 luotia
kultaa. Se ei ole enempi kuin 143,280 riksiä, mutta heti
ette voi kaikkea toimittaa.
— Ettekä te vaadi mitään muuta?
— > En mitään.
Kauppias oli hetken aikaa vaiti ja mietti, mitä hän
ehkä voisi tässä kaupassa menettää. Toisella puolen muodollisuus, jolla ei voinut olla todellista tarkoitusta; toisella
puolella tuo siihen aikaan ääretön summa 143,280 riksiä.

- Minä

suostun

sopimukseen, - - vastasi hän.

21. Erilaisia ylistyslauluja.
Paul Bertelsköld oli eronnut niistä meluavista ystä-

vistä, jotka olivat häntä odottaneet piispan kartanon
ulkopuolella ja aikoneet kulettaa häntä riemusaatossa kaupungin läpitse. Hän palasi Suruttomaan
voittajan ylpeällä katsannolla, mutta tappio sydämmessään.
Ensimmäisen hurmauksen haihduttua seurasi levottomuuden
tunne, jota hän turhaan koetti karkoittaa. Hän oli tyytymätön kaikkeen: Turkuun, Suruttomaan, siihen hiljaiseen perheesen, jossa oli elänyt; tyytymätön elämään ja taistelussa
itsensä kanssa. Hänen sydämmessään oli tyhjyys ja kevään
ihanuus näytti hänestä elottomalta erämaalta.
Hän kulki puutarhan kautta. Ensimmäiset lehdet olivat

juuri puhjenneet koivuihin, vaahteriin ja karviaispensaihin.

Ensimmäiset huolellisesti kastellut narsissit levittivät illan
ilmaan surumielistä tuoksuaan. Pääskyset lentelivät, peipot
lauloivat, sääsket tanssivat. Ennen oli hän iloinnut kaikesta
tästä; nyt synnytti se hänessä yksinäisyyden tunteen; ilmassa
oli kummallinen painostava helle ja hän kiirehti kulkuaan.

Kasvihuoneiden

vieressä olevalla kunnaalla kasvoi

nuori tammi, jonka hän itse oli istuttanut kaksi vuotta sitten.
Kuinka hän oli tätä puuta rakastanut! Millä hellällä tark-

Erilaisia ylistyslauluja.
Välskärin kertomuksia. V.

8
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kuudella hän vuosi sitten oli tarkastellut sen ensimmäisiä
lehtisilmikoita, jotka todistivat hänelle, että hänen lemmittynsä eli eikä ollut paleltunut talven kylmässä. Tammi oli
vielä lehdetön: oli aika kysyä siltä: elätkö vielä? Mutta
tänä vuonna ei Paul ollut muistanut katsahtaakaan sinne
päin. Hänellä oli muuta ajattelemista; hajamielisenä kulki
hän ohi.
Hän saapui portaille. Salin ovi oli auki, ehkä tahallaan heitettynä. Hän ei voinut muiden huomaamatta päästä
sen sivu huoneesensa. Piiloon pujahtaminen ei myöskään koskaan ollut hänen tapaistaan; nyt olisi hän tahtonut sen
tehdä, mutta kun se oli mahdotonta, astui hän uhkamielisesti
sisään.
Suruttomassa pidettiin joka aamu ja ilta rukouksia.

Nyt oli iltarukouksen aika. Koko perhe ja kaikki talon palvelijat olivat saapuvilla. Sesilia Larsson luki tavallisuuden
mukaan luvun raamatusta. Se oli profeetta Esaian 28:sluku.
»Voi sitä ylpeätä juopuneiden kruunua Eufraimista,
jonka kaunis kunnia on pudonnut kukkainen, joka on ylemmäisellä puolella lihavata laaksoa, jossa he viinassa hoipertelevat. Katso, väkevä ja voimallinen Herralta niinkuin' raesade, niinkuin vahingollinen tuuli, niinkuin vesimyrsky, joka
väkevästi lankee, pitää väkivallalla maahan päästettämän.
Että juopuneiden ylpeätä kruunua Eufraimista jaloilla tallataan. Ja ne hänen kunniansa pudonneet kukkaiset, jotka
lihavata laaksoa ylemmällä puolella ovat, pitää tuleman niinkuin se, joka varhain suvella kypsyy, jonka joku nähdessänsä ja käsillä pidellessänsä syö.»
».
Te
Kuulkaa siis Herran sanaa te pilkkaajat!
sanotte: me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja sovinnon helvetin kanssa. Koska rangaistuksen virta tulee, ei
hän meitä kohtaa; sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja petoksen varjelukseksemme. Sentähden sanoo
Herra, Herra: katso minä lasken Zionin perustuskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, joka hyvin on perustettu;
joka uskoo, ei hän ole peljästyvä. Ja minä teen tuomion
ojennusnuoraksi ja vanhurskauden mitaksi, niin pitää rakeiden karkoittaman pois väärän turvan ja veden pitää viemän
tulen pois. Että teidän liittonne kuoleman kanssa pitää tyhjäksi tuleman, ja koska rangaistuksen virta tulee, pitää sen

..

...
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tallaaman teitä. Niin pian kuin se tulee, on se teidät pois
viepä: jos se tulee aamulla, niin tapahtuu se aamulla, niin
Pankaa siis pilkkanne pois, ett'ei
myös päivällä ja yöllä
teidän siteenne kovemmiksi tulisi, sillä minä olen kuullut

...

hävityksen ja teloituksen, joka Herralta, Herralta Zebaotilta
on tapahtuva kaikessa maailmassa.»
Sesilian lukiessa alkoi kuulua kaupungin puolelta lähenevää hälinää. Se kasvoi äänekkäämmäksi, se levisi puutarhaan, se tuntui ympäröivän taloa. Lukeminen lakkasi.
Paulin levottomat silmät vilkkuivat ikkunaan päin: hän tunsi
tuon hälisevän parven. Toista sadan suuruinen joukko ylioppilaita, joiden luku alinomaa oli lisäytynyt matkalla piispan kartanosta, levisi lumivyöryn tavoin tiheissä riveissä rau-

haisen Suruttoman alueelle.
Kaikki nämä olivat ajan vastustushengen kannattajia.

Harvat heistä olivat hankkineet itselleen selvää käsitystä
siitä asiasta, jota puolustivat, vielä harvemmilla oli sen suhteen minkäänlaista todellista vakaumusta. Enemmistöoli iloisia nuorukaisia, jotka aina mitä suurimmalla riemulla ottivat
osaa pieneen rähinään ja seurasivat johtajiansa sokeasti minne
tahansa.
Tarkoituksena oli panna päivän sankarin kunniaksi toimeen jonkunlainen mielen-osoitus, jotakin serenaadin tapaista.
Mutta akatemiallinen laulu, niinkuin moni muukin asia, oli
silloin vielä kapalolapsi ja viljeltiin sitä enin kirkkomusiikin tai juomalaulujen muodossa. Paciuksen edeltäjä tirehtööri
Lenning, joka otsansa hiessä muokkasi tätä viljelemätöntä alaa,
saavutti loistavimmat voittonsa, kun ylioppilaat adventtisunnuntaina veisasivat tuomiokirkossa, tai sillä välin kävivät
varakansleria, hänen korkea-arvoisuuttansa piispaa, jollakin
latinalaisella hymnillä tervehtimässä.
Hetken aikaa vallitsi joukossa epätietoisuus siitä, mikä
kappale parhaiten soveltuisi tilaisuuteen. Kuultiin jonkun
esittelevän vanhaa koululaulua Cceperit faustis avibus; toinen
tahtoi virttä Puar natus in Bethlehem. Toiset huusivat, että

laulettaisiin Gaudeamus, ja heidän mielipiteensä pääsi voitolle.
Koko tämä suuri laulukunta rupesi nyt, välittämättä siitä
oliko kaikilla laulunääntä vai ei, laulamaan suurella innolla,
mutta huonolla menestyksellä tuota ikivanhaa ylioppilaslaulua :
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Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus (bis.).
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

Mutta

nyt

tuli pieni muutos:

Vivat Academia, vigeant studentes! (bis.).
Pereant theologi!
Floreant hteretici,
Nec non respondentes! *)

- Hurraa! Hurraa! EläköönPaul Bertelsköld! -

kaikui huuto myrsky-ilman tavoin läpi rauhallisen puutarhan.
Päivä oli ollut tavattoman lämmin niin varhaiseksi kevätpäiväksi, ja iltapuoleen oli taivas mennyt pilveen. Juuri
ylioppilaiden laulamasta lakattua seisoi musta pilviseinä lännessä meren yli, ja pari loistavan valkeaa salamaa välähti
taivaalla, ja seurasi niitä juhlallinen ukkosen jyrähdys loi-

tompana.

Muutamat ylioppilaista seisoivat äänettöminä katsellen
tätä loistavaa näytelmää, jota vastoin toiset yhä innoissaan
hurrasivat
Paul Bertelsköldille.
— Sesilia,
-- sanoi Eerikki, -- avaa Psaltari, — laulakaamme mekin ylistysvirsi.
Sesilia luki:
»Herra on kuningas, siitä maa iloitkoon: olkoon saaret
riemuiset, niin monta kuin heitä on. Pilvet ja pimeys ovat
hänen ympärillänsä: Vanhurskaus ja tuomio ovat hänen
istuimensa vahvistus. Tuli käy hänen edellänsä, ja polttaa
ympärillä hänen vihollisensa. Hänen leimauksensa välkkyvät maan piirillä: maa näkee sen ja vapisee. Vuoret sulavat niinkuin vaha Herran edessä, koko maailman Herran

edessä. Taivaat julistavat hänen vanhurskauttansa ja kaikki
kansat näkevät hänen kunniansa.»
»Kiitä Herraa, minun sieluni. Herra, minun Jumalani
sinä olet sangen suuresti kunnioitettu, suurella kunnialla ja
kaunistuksella olet sinä puettu. Sinä puetat itses valkeudella,
niinkuin vaatteella; sinä levität taivaat niinkuin peitteen.
*) Alkuperäinen teksti, joka esittelee eläköön-huudonprofessoreille
ja kuulijoille sekä pereafvtx paholaiselle, oli tässä muutettu eläköön-huudoksi ylioppilaille ja harha-oppisille, mutta pereat'\km. teoloogeille.
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Sinä peität sen päällyksen vedellä: sinä menet pilvissä niinkuin rattailla, ja kuljet tuulen siivillä. Sinä teet enkelisi
hengeksi ja sinun palvelijasi liekitseväiseksi tuleksi. Sinä, joka
maan perustit perustuksensa päälle, ett'ei sen pidä liikkuman
iankaikkisesti. Syvyydellä sinä sen peität niinkuin vaatteella,
ja vedet seisovat vuorella. Sinä lähetät ulos henkesi, niin
kaikki kappaleet luoduiksi tulevat, ja sinä uudistat maan
muodon. Herran kunnia pysyy iankaikkisesti; Herra iloitsee
töistänsä. Hän katsahtaa maata, niin se vapisee; hän rupee
vuoriin, niin ne suitsevat. Minä veisaan Herralle minun elinaikani, ja kiitän Jumalaani, niin kauvan kuin olen. Ei meille,
Herra, ei meille, vaan sinun nimellesi anna kunnia, armosi
ja totuutesi tähden.«

Sesilia vaikeni, ja vielä pari kaunista leimausta isketUlkona oli hälinä
vähitellen hälvennyt, meluava nuorukaisparvi oli palannut
kaupunkiin, ja illan rauha oli jälleen päässyt valtaansa.
Lapset tulivat, toinen toisensa perästä, suutelemaan vanhempainsa käsiä ja sanomaan hyvää yötä. Sanaakaan sanomatta puristi Paul ystäviensä käsiä ja meni huoneesensa.
Hän tunsi olevansa vieras tässä onnellisessa kodissa, jossa
Herran pelko ympäröi kaikkea, niinkuin muuri, ja kaikki,
narssissin matalasta varresta aina ihmisen ylevään otsaan,
kukoistivat siunauksen suojassa.
tyänsä poistui ukonilma merelle päin.

22. Paulin uni.
Paul istui avoinaisen ikkunan ääressä ja katseli ulos

keväiseen yöhön. Hänen harhailevat ajatuksensa
etsivät satamaa, eivätkä löytäneet. Hänen levottomasti sykkivä sydämmensä etsi rauhaa, mutta etsi
sitä turhaan taivaassa ja maassa.
Hänen ruumiinsa oli väsynyt,hänen sielunsa vielä väsyneempi. Yö, yksinäisyys, hiljaisuus vaikuttivat nukuttavasti.
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Ajatuksensa hämmentyivät ja hän vaipui uneen, istuessaan
käsi posken varassa ja pää nojautuneena vasten ikkunanpieltä.

Nukkuiko hänen sielunsa? Ei, hiljaa irtausi se kahleistaan, liihoitteli pois ja näytti hänelle unessa kummallisen näyn.
Hänestä tuntui kuin kävelisi hän puutarhassa, jossa
eilen käveli. Hän etsi jotakin, ja hän ei tiennyt mitä, mutta
hän etsi ikäänkuin elämänsä olisi siitä riippunut. Hän saapui kunnaalle, jolle oli
istuttanut nuoren tammensa. Tammi oli eilisestään pukeutunut täy-

teen lehtipukuunsa, mutta
kaikki lehdet olivat keltaisia. Se ihmetytti Paulia. Joko nyt on syksy?
ajatteli hän itseksensä.
Hän katsoi ympärilleen: koivut, lehmukset, vaahterat seisoivat
keltaisina niinkuin tammikin; nurmikko oli lakastunut ja kaikki kukat
paleltuneet. Eivät linnut
laulaneet, eivät mehiläiset
surisseet, eivät sääsket
tanssineet: kaikki oli kuollutta ja autiota hänen ympärillään.
Hän katsoi etäämmälle ja joki oli kuivunut, meri näytti
äärettömältä laaksolta, jonka kuivalla pohjalla näkyi kaljuja
vuoria. Hän kohotti silmänsä: ilmakehä oli kadonnut, hänen
leyhyttelevä kätensä ei tuntenut mitään vastarintaa; hengitys
ei kohottanut hänen— rintaansa. Ennen muinoin sininen taivas oli nyt musta,
ei ukonpilven tavoin, jonka uhkaavia

reunoja aurinko kultailee, mutta musta kuin paarivaate
haudalla.
Paul pelästyi ja katsahti kaupunkiin päin. Siellä,
missä vanha Turku oli ollut, oli hävitetty erämaa, ja sora-
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tuo muinoin niin ihana, kunnianarvoinen
tuomiokirkko raunioiksi kukistuneena.
Hän kysyi itseltään, mitä tämä merkitsi. Oliko hänet
siirretty tuhat vuotta takaisin vai tuhat vuotta eteenpäin
ajassa? Oliko maapallo temmattu radaltaan ja heitetty niin
äärettömän kauvas rajattomiin avaruuksiin, ett'ei mikään
aurinko eikä mikään elämä enää voinut koskettaa sen autiota
pintaa. Kuka oli »muuttanut maan muodon* ?
Kaikki oli kuollutta, ainoastaan hän oli elossa. Hän
sanoi itselleen: »ajattelen, sentähden olen olemassa*. Entä
sitten? Siinä ei ollut kylläksi; hän uiskenteli kuin juureton
untuva rannattomalla merellä: hän tarvitsi pohjaa. Hän tarrakastaaksensa ja jotakin, jota varten eläisi.
vitsi jotakin
— Kuka
— sanoi Paul nuorelle
on sinut kuolettanut?
tammelle, sillä hänen sydämmensä oli murheellinen.
— Sinä! — sanoi tammi.
- Minäkö? -Ja hän teki saman vapisevan kysy-

läjien keskellä oli

■

myksen kukille jalkainsa juuressa, kaupungin raunioille,hävitetylle —erämaalle,—maalle, taivaalle ja merelle.
Sinä!

sanoivat he.

Paul vihastui ja vapisi samalla haavaa. Hän kumartui, otti maasta piikiven, joka ei milloinkaan ollut elänyt elimellistä— elämää —ja kysyi kiveltä: kuka sinut on kuolettanut?
sanoi kivi.
- Sinä!
Sinä! sinä! sinä! kaikui

kaikessa luonnossa, mutta
ne eivät olleet ääniä, joita korva kuuli, ne olivat sanatto-

mia, tuskallisia hätähuutoja, jotka kappalten olemuksesta ko-

hosivat Paulia kohti. Ja ikäänkuin olisivat kaikki olennot
yhtäkkiä saaneet puhelahjan, kaikui joka haaralta hänen
:
ympärillään
— Sinä
olet ottanut meidän Jumalamme. Anna meille
takaisin— Jumalamme! Jumalamme!
—
Onhan teillä aine! Ja aine on iäinen! huudahti
nuorukainen.

Itse piikivi häpesi ijäisyyttään.
Syvyydet
— Onhanhuokailivat.
ihmishenki; eikö se ole teille
teillä
vielä
tarpeeksi? — sanoi Paul.
Hänen tätä sanoessaan näkyi murhaava ivahymyily
koko luonnossa. Keltainen tammi kohosi juuriltaan ja palveli jumalankieltäjää; näivettyneet kukat suutelivat hänen jal-
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kojansa, vuoret kumartivat, erämaat vavahtelivat, maa halkesi
hänen allansa ja hän vajosi hirmuisella kauhistuksella alas
pohjattomaan syvyyteen
Paulista tuntui kuin olisi hän kuollut ja enemmän kuin
kuollut — tyhjäksi muuttunut. Kangistunein, raukein siivin
koettivat hänen ajatuksensa turhaan kohota itsetietoisuuteensa.
Syvä, synkkä pimeys peitti koko hänen olentonsa. Ja kuitenkin eli hänessä vielä jotakin, joka ei voinut kuolla, ei
tyhjäksi raueta. Mutta se oli sama elämä, joka siemenessä

...

uinailee.

Pilkkoisesta pimeydestä alkoi silloin kaksi kiiltävää
pistettä tähtinä loistaa öisellä taivaalla. Ne selkenivät, ne
näkyivät yhä lähempää, ja vihdoin tunsi Paul äitinsä ihanat
silmät, jotka katsoivat häneen hellimmällä rakkaudella. Hän
lepäsi hänen rinnoillansa, ja äiti suuteli ilosta itkien hänen
kaunista kiharaista päätänsä. Hän oli taaskin pieni lapsi,
hänen sielunsa oli taas terve, niinkuin ruusun kukka aamun
kasteessa; hän oli iloinen, onnellinen, viaton. Kaikki oli taas
hyvin; kaikki suru unhotettu; mitä voi hän enempää toivoa?
Silloin vei äitinsä hänet ulos vihannalle kunnaalle ja
näytti hänelle auringon kirkastaman taivaan, sinisen meren,
kukoistavan maan. Kaikki linnut laulelivat niinkuin ennenkin, kaikki tuoksusi, kaikki loisti nuoruutta ja ihanuutta. Katso, - - sanoi äiti, — kaikki tämä todistaa Jumalata!
Kaikki ylistää luojaansa! Paul, poikani, lupaatko minulle,
kiellä, et koskaan hylkää Jumalaasi.
ett'et ikinä
— Lupaan,
— sanoi lapsi.
- Niinpä notkista
sitten polvesi tällä viheriöivällä
kunnaalla ja kiitä Jumalaasi hänen äärettömästä armostaan!
— sanoi äiti. Ja he notkistivat molemmat polvensa — ja
kun Paul heräsi kummallisesta unestaan, olivat hänen poskensa kosteat kyynelistä.

23. Kaksi kadonnutta.
Aamulla varhain tuli hänen ystävänsä ja kasvatus-

isänsä herättämään Paulia ja kehotti häntä valmistautumaani matkalle, koska nyt oli tilaisuus päästä
laivalla Tukholmaan. Jonas Pehrsonin kuljettama

pohjalainen kaljaasi oli aikeissa lähteä jo illalla.
— Matkalleko? — kysyi Paul. Sitä hän ei ollut ajatellut.
— Olethan erotettu yliopistosta, poika parka! — vastasi
Eerikki. Lähtöäei voi tuonnemmaksi lykätä. Yliopisto ei rauhoitu niin kauvan kuin olet täällä.
— Paul oli ääneti. Eilis-

päivän tapaukset, joita yölliset
unelmatolivat himmentäneet,muistuivat nyt selvästi hänen mieleensä. Niin, hänen täytyi lähteä
pois, kauvas pois, sen ymmärsi
hän vallan hyvin; mutta ero
noista hyvistä ihmisistä, jotka niin
sydämmellisesti olivat häntä rakastaneet, ja joille hän oli niin
paljon huolia tuottanut, täytti
hänen sydämmensä odottamattomalla kaiholla. Hän puristi Eerikin kättä ja riensi ulos.
Hän meni etsimään kullantekijää. Olihan hän päättänyt maksaa Eerikin velan. Kuinka oli hän voinut unhottaa
tämän kiitollisuuden velkansa!
Hän tuli tuolle rappeutuneelle talolle. Portti oli auki,
eikä ketään elävää olentoa näkynyt. Paul astui sisään.
Kaikki ovetkin olivat auki. Hän meni laboratorioon. Kaikki
oli tyhjää ja autiota; mestari, hänen vanha renkinsä, hänen
pullonsa, tislaimensa ja ympyränsä, kaikki olivat kadonneet.
Ainoastaan tyhjä sammunut uuni oli jälellä sekä muutamia
lasisirusia ja kuonapaakkuja.
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Paul meni naapureilta tiedustelemaan. Ei kukaan tientohtorin katoamisesta. Ainoastaan eräs vanha

nyt mitään

akka --ja hän oli kuuro — oli yöllä kuullut kummallista
kolinaa tuosta epäluulonalaisesta talosta. Paulin tiedustellessa pudistivat naapurit vain paitansa ja arvelivat: olipa
hyvä, että tuo tuolla vihdoin oli mennyt sinne, mihin hänen
oli mentävä. Parasta olisi, että nuori herra siihen tyytyisi,
eikä sekaantuisi asioihin, joista ei kenenkään pitäisi olla tietävinäänkään.

Nähdessään, ett'ei mitään ollut tehtävänä, kävi Paul
muutamain
ystäväinsä luona sanomassa heille jäähyväisensä.
— Matkusta,
— sanoi Clewberg, — ja palaa takaisin,
kun teologian viimeinen hetki on lyönyt. Voit Epaminondaan tavoin sanoa: jätän jälkeeni Leuktran tappelun!
Toiset toverit kokivat
— lohduttaa häntä—sillä, että pro-

ja Porthankin!
fessorit vielä katuisivat;
lisäsivät he.
Iloiset nuorukaiset olivat vielä tuskin selvinneet eilisten seikkailujen huumauksesta. He ilmoittivat, ett'eivät päästäisi
häntä hurraamatta hänelle vielä kerran satamassa.
- Siihen yhdyn minäkin! - - vakuutti Leo. — Papinkaulus jää ehkä iäksi päiväksi saamattani, mutta siitä minä
viisi, mukana tulee minunkin olla! Ja jos noilla, tiedäthän,
olisi jotakin pahaa mielessään sinua vastaan,—niin luota nyrkkeihini! Luota näihin käpäliin, veikkoseni!
Ja itku pulppusi tuon kunnon jättiläisen kurkkutorvessa.
Palatessaan Suruttomaan kuuli Paul kummastuksekseen,
että vanha Larsson oli noutanut kapineensa,palataksensa Pohjanmaalle. Ukon laita ei ollut oikein. Hän oli ollut koko
yön poissa, ja palattuaan oli hän ikäänkuin hourioissa höpissyt, että häneltä tahdottiin varastaa joku suunnaton aarre.
- Minulla on sinulle jotakin sanomista, - lausui
Eriikka Paulille, laittaessaan matkalaukkuja kuntoon, pannen
■

niihin sukkia ja paitoja, käärien kokoon nenäliinoja, tarkastaen vaateluetteloa, antaen piioille käskyjä moiliaispenkereiden
perkkaamisesta ja houkutellen muutamilla mahtavilla voileivillä lapsia vaikenemaan. - Tule, Paul; istu tähän viereeni
ja auta minua nuorittamaan matkalaukkuja, niin puhelemme
niinkuin vanhat ystävät ainakin.

24. Nuhteet ja jäähyväiset.
Eriikka Ljung, omaa sukuaan Lindelia, oli miehensä
sanojen mukaan syntynyt raha-asiain ministeriksi,
, mutta hän oli myöskin niitä, joita voisi kutsua sydammen poliisimestariksi. Hänen samalla kertaa kirkkaissa ja lämpöisissä silmissään oli se ihmeellinen voima, että
ne voivat nähdä sumujen läpi ja tuntea enemmän kuin tutkimalla tutkia ihmissydämmen tilan. Hän ei ollut jutellut
vielä puolta tuntiakaan Paulin kanssa, heidän yksissä tuumin

täyttäessänsä ja sulkiessansa matkalaukkuja, ennenkun hän
jo näki läpi hänen sielunsa, ja pääsi muun muassa selville
hänen tuttavuudestaan tuon salamyhkäisen kullantekijän
kanssa. Se antoi hänelle aihetta seuraavaan hänen tapaiseensa

lasta,

nuhdesaarnaan:

- Ja jos vaivatta voisitkin tehdä itsellesi vuoria kul- - mitä se sinua auttaisi? Pelaajan
sanoi hän,

—

voitolla ei ole mitään siunausta. Espanjaan virtasi muinoin
kaikki Perun aarteet, mutta joutuisammin kuin tulivat, vuotivat ne jälleen pois ja maa tuli köyhemmäksi ja kansa turmeltuneemmaksi kuin milloinkaan ennen. Ihmistä ei rikastuta kulta, mutta rukous, työ ja vilpitön elämä. Jos kastelen ruukkujani lämpöisellä vedellä, niin voin pian saada neilikkani ja leukoijani kukkimaan, mutta sen perästä ne pian
kuihtuvat. Olet tahtonut maksaa Eerikin velan, mutta hyvä
aikomuksesi on valinnut huonon keinon. Tahdoit hakata
pihlajan maahan päästäksesi kukkiin käsiksi. Mutta siihen
ei Eerikki olisi koskaan suostunut. Kullan tekeminen ei tosin liene ehdottomasti mahdotonta, sillä kerran on kemia
niin kauvas ehtivä, että voi eroitella alkuaineihin kaikki metallit ja niinmuodoin myös yhdistää ne jälleen. Mutta tämän
keksinnön, joka kerrassaan muuttaa ihmiskunnan aseman, on
sallimus säästänyt tuleville vuosisadoille, jolloin ihmiskunta
on kypsynyt tällaiseen muutokseen. Tohtorisi on, niinkuin
sadat muut ennen häntä, joko petturi tahi semmoinen, joka
pettää itseänsä. Jos hän voisi kultaa tehdä, ei hän hautaisi
itseään tänne maailman soppeen.
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— Mutta minä olen nähnyt hänen sitä tekevän, huomautti
Paul.
— Olet
nähnyt hänen ottavan kultakimpaleen sulattimesta, mutta et ole nähnyt, mitä

hän siihen on pannut. Siinä
olisi arvostelu, siinä olisi epäilys ollut paikallaan. Sinä uskot
kullantekijää ilman todistuksitta, mutta epäilet Jumalaa, jonka,
olemassa-oloa todistaa koko luotu maailma. Onko se ajattelevan ihmisen
arvolle soveliasta?
— Kaiken
vakuutuksen tulee alkaa epäilyksellä.
— Ei suinkaan.
Elämä, samoin kuin matematiikka
alkaa selviöillä. Vai oletko milloinkaan epäillyt omaa olemassa oloasi? Jumala on selviö: häntä ei ikinä voida todistaa, hänet tutaan.

—
—

...

Mutta teoloogit tahtovat todistaa
Teoloogit käyttäytyvät niinkuin sokea, joka, sen
sijaan, että nojautuisi sauvaansa, tahtoo mitata, kuinka pitkä
ja paksu se mahdollisesti on. Semmoinen käytös on mielestäni samaa kuin kokea kauhalla ammentaa valtameri kuiviin.
Mutta nyt ovat matkalaukut valmiit. Kun näemme toisemme
jälleen, silloin sinä uskot, Paul.
Toivon voivani sen tehdä.

—

— sanoi äiti. — Kerro
Tule tänne, Roosa Maija!
Paulille, kuka taivaassa asuu ja joka ilta kirkkaista tähdistä
katselee sinua.

- Siellä asuu

Jumala, - - sanoi tyttö ja nyökäytti
ja
vakavasti katsellen hämmästynyttä
päätänsä, kirkkaasti
nuorukaista.
— Mistä sinä sen tiedät, Roosa Maija?
— Roosa kyllä tietää, — vastasi lapsi.
— Mutta kuinka sinä sen tiedät, kun et milloinkaan
ole nähnyt Jumalaa?
— Roosa tietää vaan, — vastasi pienokainen hyvin

—

vakavasti.

—

Tuossa nyt kuulette, oppineet herrat!
sanoi äiti
päätänsä nyökäyttäen. Kirjoitettu on, että lasten ja imeväisten
suu on saattava maan viisaat häpeämään. Mene, Paul, sinä
levoton, etsivä sielu, mene valkeuteen. Jumala, kaikkiviisas,
on kerran antava valonsa sinullekin koittaa.
Ilta alkoi jo hämärtää, kun kaikki oli valmiina matkalle lähtöön ja Paulin tuli ottaa hyvästit Suruttomalta. Niin
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rauhaiselta ja rakastettavalta ei hänestä koskaan ollut näyttänyt tuo suloinen laakso vuorien välissä. Niinkuin raittiin

havumetsän vihannuus näyttää meistä kahta kauniimmalta
autioon talvilumeen verrattuna, niin kuvastui nyt keväinen

puutarha ihmeellisellä ihanuudella Paulin jäähyväissilmäykseen.
Kaikki nuo pensastojen ja kukkapenkereiden urvut olivat
kauniita lupauksia lumoavasta tulevaisuudesta, eikä hän enää
saanut niistä iloita. Tämä ilma oli niin lauhkea, tämä taivas niin puhdas: niin, täällä, hän tunsi sen, täällä rauhassa,
rakkaudessa, hurskaudessa, niin, myöskin tuon illanloisteessa
kohoavan tuomiokirkon kimaltelevan kupulaen alla, täällä
asui kuitenkin se Jumala, jonka hän oli kieltänyt! Ja nyt
täytyi hänen harhailevan purtensa jättää tämä tyven satama,
yksinään
taistellaksensa elämän aaltoja vastaan.
— Hyvästi!
kunnes kerran ymmärrämme toi- - huokasiHyvästi,
hän, heittäen pitkän ja kostean jäähysemme!
väis-silmäyksen tuohon lemmittyyn seutuun.
- Sen suokoon Jumala! - - sanoi ääni hänen vieressään, ja poski nojautuneena tammen runkoa vasten seisoi
Sesilia Larsson vesissä silmin hänen rinnallaan.
— Sinä, Sesilia, sinä, minun hyvä hengettäreni! —
—
huudahti nuorukainen kuohuvien tunteidensa vallassa.
Uskotko
me kerran ymmärrämme toisemme?
— todellakin,
— että
Uskon,
virkkoi nuori tyttö teeskentelemättä, —
ja jos et pane pahaksesi, niin pyytäisin sinua, ett'et hylkäisi
pientä jäähyväislahjaa, jonka annan
sinulle muistoksi.
- Sinä lempeä sielu! — sanoi
Paul liikutettuna.
Kuinka minä milloinkaan voisin panna pahakseniystävyyttäsi!
— Minulla on kaksi raamattua, - - jatkoi Sesilia hä— Toisen olen perinyt äidiltäni, ja toisen sain
millään.
— et saa suuttua! — minä olen pannut
kumminlahjaksi, ja
toisen sinun matkalaukkuusi ja merkinnyt muutamia paikkoja, joita
voit matkalla lukea.
— Sano
minulle hyvästiksi yksi noista raamatunlauseista, niin jäävät ne paremmin muistooni! - - pyysi Paul.
— Muistan kaksi lausetta Topiaan kirjasta, — vastasi
Sesilia, oltuaan hetkisen vaiti. - Ne kuuluvat näin:
»Koska olit Jumalalle rakas, niin täytyy niin olla: ahdis-

-

tuksitta et saa jäädä, jotta koetelluksi tulisit*

...
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»Mutta sen tiedän varmaan: joka Jumalaa palvelee, hän
lohdutetaan kiusauksen perästä ja vapahdetaan murheesta, ja
rangaistuksen jälestä löytää hän armon.«
- Kiitos, hyvä, rakastettu lapsi; tapahtukoon minulle,
niinkuin sanot! — kuiskasi Paul, painaen suudelman hänen
puhtaalle, enkelimäiselle otsalleen, ja riensi pois.

Koko perhe käveli nyt Auran rannalle, saattamaanmatkamiehiä. Suuri väkijoukko oli kokoutunut rannalle uteliaisuuden viettelemänä,
silläpuoliylioppilaskuntaa — se puoli,joka
—
suosi Paulia
oli lähtenyt liikkeelle vielä kerran häntä tervehtiäkseen ja osoittaakseen hänelle myötätuntoisuuttaan ennen
hänen lähtöänsä. Vaivoin ja monia sydämmellisiä kädenpuristuksia saaden, tunki Paul taajan joukon läpi. Ihmeeksensä
huomasi hän ylioppilaidenjoukossamyöskinmaisteriPorthanin.
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—

—

En ole tullut muiden
sanoi tuo ankara
— muassa,
mies ystävällisesti hymyillen,
ottaakseni osaa heidän suosion osotuksiinsa, joita paheksin, sillä sinä kärsit syystä rangaistuksesi, ja minä olen itse vaatinut sinun eroittamistasi.
Mutta olen tullut pyytämään sinua, ett'et antautuisi epätoivoon tulevaisuutesi suhteen. Kahdeksantoista vuotisina voimme
kaikki hairahtua, ja se on oikeutemme, että loukkaamamme
laki meitä rankaisee. Mutta kymmenen vuotta myöhemmin
katselemme maailmaa toisilla silmillä. Katso, Bertelsköld,
minäkin olen ankara arvostelija ja kuitenkin uskon vakaasti
kaikkivaltiasta Jumalaa. Mutta parempi on ylevällä, etsivällä mielellä taistella väärän mielipiteen puolesta kuin olla
kokonaan taistelematta ja pitää maailmaa ajattelemattomani
sieluttomani eläinten laitumena. Minulla on se toivo sinusta,
ett'et koskaan alennu halpoihin tarkoitusperiin, ja sentähden,
rohkeutta, nuori mies, rohkeutta! Jumala olkoon kanssasi
vastoin tahtoasikin!
— Hurraa! Hurraa — kajahti kaikuva jäähyväishuuto
sadasta viidestäkymmenestä nuorukaissydämmestä Auran rannoilla, ja heilutellen hattuansa näki Paul Bertelsköld Suomen vanhan pääkaupungin katoavan harmaiden vuorten taa.

VÄLSKÄRIN KERTOMUKSIA.
XIV.
ILTA-MYRSKYJÄ.

Välskärin neljästoista kertomus.
Ilta-myrskyjä.
välskäri oli lopettanut »Vapaa-ajattelijaksi« kutsumansa kertomuksen, pudisti vanha isoäiti tyytymätönnäpäätänsä. Semmoinen ajatuksen vapauskuin
Paul Bertelsköldin ei ollut hänen mieleensä, ja kaikista vähemmin tahtoi hän kertoa semmoisista ajatuksista
Kun

lapsille. Hän oli sentähden pieniä uteliaita kuulijoita vähääkään säälimättä lähettänyt heidät yölevolle, kohta kun kertomus väittelystä Turussa alkoi, ja aprikoi hän jo mielessään,
sallisiko hän heidän enää ollenkaan kuunnella niin arveluttavia tarinoita. Ainoastaan sillä ehdolla, että välskäri varmasti vakuutti, ett'ei enää tulisi puhetta jumalankieltämisestä,
antoi ullakkokammarin ankara painoylihallitus luvan kertomuksen jatkamiseen ala-ikäisen yleisön kuullen. Omasta puolestaan kieltäysi hän yhtä jyrkästi vastedes kuulemasta tuollaisia herjauksia.
— Mutta kuinka voimme, serkku hyvä, puhua kahdeksannentoista vuosisadan tapahtumista kuulematta kajahdustakaan siitä jyrkästä, yleisestä kieltämishengestä, joka siihen aikaan oli vallannut maailman ja oli samalla aikakauden
— se
heikkous ja sen voima, sen lankeemus ja parannus,
kiirastuli,
palava
josta sitten puhdistunut usko kirkastuneena
— huomautti
astui esiin?
välskäri
— Jos oikein ymmärrän,
— sävyisästi.
vastasi isoäiti, — emme
kiirastulta,
ja sentähden saame luteerilaiset tunnusta mitään
koot kaikki entisten aikojen typerät jaaritukset haihtua ilmaan.
Nuoruudessani olen kuullut paljonkin, jonka sitten mielelläni
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olen unhottanut, ja jos onkin ollut herjaajia ja pärjääjiä,
jotka ovat huvitelleet itseänsä lukemalla katkismusta takaperin ja pilkkaamalla sitä, mikä pyhää on, niin jätettäköön
heidät sen tuomarin haltuun, jonka edessä he jo aikoja sitten
seisovat vastaamassa jumalattomista harhaopeistaan, eikä herätettäköheitä haudoistaan sekoittamaan totisten kristittyjen uskoa.
Mutta mikä on sanottu, se on sanottu, ja serkku voi jatkaa
kertomalla säädyllisemmistä asioista. Tunnustan olevani utelias kuulemaan, miten kreivitär Ester tulee toimeen tuossa
suurellisessa suvussa. Pelkään hänen, ihmisraukan, vielä saavan tarpeeksi
tekemistä lapsipuoltensa kanssa.
— Se on
mahdollista, - - vastasi välskäri, - - ja aion
minä siitä syystä heti siirtyä meren yli Ruotsiin, jossa
tapaamme tuon kreivillisen parikunnan ajalla semmoisella,
jota voi valtakuntaan ja ystäviimme katsoen hyvin verrata
monien myrskyjen täyttämään iltahämärään, josta kerran kuitenkin on aamukin koittava.

1. Falkby'ssä Itägöthinmaalla.
Muistatteko vielä muinoista pientä Falkby'tä tuolla
kaukana Itägöthinmaalla, jossa Kustaa Bertelsköldin leski, jalo ja ylevä kreivitär Eeva, vietti
niin monta yksinäistä vuotta murhepuvussa puolisonsa jälkeen; jossa hänen poikansa, kreivi Kaarle Viktor, oli leikkinyt onnellisena lapsena ja jonne hän eräänä
kylmänä talvipäivänä oli tuonut Ester Larssonin, joka pakeni isänsä vihaa ja Ruotsin pääkaupungin panettelijoita?
Sen päivän jälkeen oli ajan aalto huuhtaissut pois 23
vuotta, ja Falkby oli kokonaan toinen kuin ennen. Kreivitär Eevaa oli hänen lankonsa, kreivi Torsten Bertelskölcl,
kovasti vainonnut ja suurin osa omaisuudesta oli joutunut vasaran alle aina Görtz'in raudankovan hallituksen ajoilta asti
rästinä olevista ulosteoista. Silloin oli Falkby ainoastaan
varjo ruotsalaisen aatelismiehen maakartanosta, ja sen omistaja taisteli suurella uljuudella, mutta huonolla menestyksellä
köyhyyden rasitusta vastaan. Mutta sittemmin oli Falkbyn
kohtalo muuttunut paljoa valoisammaksi.
Kreivitär Eeva oli nähnyt sen päivän, jolloin hänen
kovasydämminen lankonsa temmattiin pois toteuttamasta korkealle tähtääviä hankkeitaan ja jolloin hänen täytyi jättää
melkoinen omaisuutensa veljensä pojalle perinnöksi, ja hän oli
päättänyt vaihtelevan elämänsä levossa ja onnellisuudessa,
varallisuuden ja poikansa rakkauden ympäröimänä. Hänen
poikansa Kaarle Viktor Bertelsköld ei ollut ainoastaan liittänyt maatilaan kaikkea, mitä siihen ennen oli kuulunut,vaan
myöskin rakennuttanut vähän matkaa entisestä vaatimattomasta
yksikerroksisesta rakennuksesta kolmikerroksisen komean linnan, jota laaja ja kallis puutarha ja puisto ympäröi. Kaikki
oli laitettu vanhan piirustuksen mukaan, joka vielä oli tallella
Bertelsköldien entisestä perintökartanosta, Mainiemen linnasta
Suomessa. Nykyinen kreivi oli pitänyt tarkkaa huolta siitä,
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että uusi Falkby rakennettiin aivan samaan malliin, ja oli se
maksanut hänelle melkoisia summia, mutta niin olikinlinnasta
tullut mestariteos 1600-luvun rakennustapaan, kauneine päätyineen, kalleine pronssisine kuvapatsaineen ja muine komeuksineen, joista tarkemmin kerrotaan kuudennessa näistä kertomuksista. Puiston tammien takana seisoi kuitenkin vielä
vanha rakennus aivan samassa asussa kuin mikä sillä oli
nykyisen omistajan äidin siinä asuessa, ja lähellä sitä asui
puutarhuri, rehellinen Bergflykt, jonka asianomaiset kerran
olivat määränneet nykyisen kreivittären mieheksi. Se oli
niitä naimakauppoja, joita syystä voi sanoa »onnistuneimmiksi«, koska »jäivät tekemättä*, mutta jonka muisto ei millään tavalla häirinnyt emännän ja palvelijan keskinäistä

ystävällistä luottamusta.
Rehellinen puutarhuri oli nyt leppeä, kuusikymmenvuotias vanhus, joka ei ollut rukkasiaan sen enempää pahaksensa pannut kuin että vuoden perästä oli valinnut vaimoksensa punaposkisen satulasepän tyttären Linköpingistä, jonka
seurassa hänen hiljainen elämänsä kului kuin kukoistava
kaalimaa, jossa eivät liiat madot lehtiä jäydä, kunnes hän sai
kunniakkaaksi, mutta huolenalaiseksi toimekseen uuden, suurenmoisen puutarhan perustamisen tuohon hiukan vanhentuneesen malliin Ludvig XlV:nnen aikakaudelta. Hyväluontoinen mies tiesi silloin saaneensa seitsemän päivää viikkoon,
sillä hänen herransa oli siinä asiassa taipumaton, ja Jumal'
armahda sitä pensastoa, joka ei ollut mallinmukaisesti leikattu, sitä polkua, joka ei kulkenut supisuoraan päämaaliaan
kohti tai sitä puuta, joka ei ollut juuri siinä, missä sen oli
oltava. Monet monituiset kerrat syvään huokailtuaan oli
Bergflykt'in vihdoinkin onnistunut kahlehtia luonto siihen taiteelliseen muotoon, jota Ludvig XlV:nnen aikana katsottiin
hienontaneen aistin ylimmäksi asteeksi, ja oli hän, niinkuin
usein tapahtuu, rakastunut omaan teokseensa niin,että oli valmis vannomaan, ett'ei maailmassa voinut olla mitään sen kauniimpaa eikä täydellisempää kuin juuri tämä puutarha. Mutta
kun hän juuri oli saanut valmiiksi tämän korkeampaan
peruukki-kuosiin tehdyn erinomaisen malliteoksensa, tapahtui,
että hänen herransa eräänä kauniina päivänä 19 vuotta sitten
toi taloonsa hänen entisen armahisensa, nuoren kreivittären,
ja se tapaus teki vallankumouksen Falkby'ssä.
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Kreivitär Ester Bertelsköldillä, omaa sukuaan Larsson,
oli nimittäin niin porvarillinen aisti, että hän piti luonnon
omia malleja ranskalaisten puutarhurien sukkelimpia keksintöjä parempina ja kun hän sai miehensä suostumaan
kaikkiin mielipiteihinsä, niin täytyi Bergflykt-paran jo seuraavana syksynä tehdä valmis ja vaivaloinen työnsä uudestaan. Suorat käytävät laitettiin jälleen mutkikkaiksi, typistetyt pensaikot saivat jonkun määrän vapautta, peruukkikuosi tuomittiin hyljättäväksi, ja puutarhan muoto läheni
niin paljon kuin mahdollista maaseudun yksinkertaisuutta.
Kaksi vuotta nurisi Bergflykt hiljaisuudessa »tuota suomalaista vasikkahakaa, joka härille kelvatkoon*; kolmantena
vuotena huomasi hän sen jotakuinkin jo mukiin meneväksi;
vuotta myöhemmin myönsi hän, että muutkin kuin härät
kun
voivat ihailla hänen uusia laitoksiansa, ja lopuksi
suuri Linné eräänä kesänä oli käynyt Falkby'ssä ja sanonut hänelle muutamia ystävällisiä kiitteleviä sanoja tuosta
— väitti Bergflykt jo kiven koonnistuneesta laitoksesta,
vaan, ett'ei missään koko avarassa maailmassa ollut puistoa, joka olisi voinut Palkby'n kanssa kilpailla. »Sitähän
minä aina olen sanonut, arveli hän, että puutarhan tulee olla
ihmisiä, eikä kivipatsaita varten, mutta kreivi ei tahtonut
ottaa sitä korviinsakaan, ennenkun sain kreivittären puo-

—

lelleni.«

Nyt on kaunis kesäkuun aamu ja puutarhuri Bergflykt
puuhailee innokkaasti puistossa koristellen siellä olevaa sievää huvimajaa kukilla ja lehdillä, sillä tänään vietetään kahta
merkillistä tapausta hänen herransa perheessä. Toinen näistä
tapauksista käy kohta ilmi seuraavasta keskustelusta puutarhurin ja hänen skoonelaisen renkinsä välillä, joka pistelee
seipäitä— papupenkkeihin. —
— kylläpä
Hitto vieköön,
sanoi skoonelainen,
vaari kulta nyt koristelee! Kai tapahtuu se armollisen kreivin kunniaksi,
mä?
— Niinpäarvaan
niin, Rasmus, — vastasi mestari, — nyt
on armollisen herran syntymäpäivä. Tiedät kai, että hän
täyttää tänään viisikymmentäkuusi.
— Enpä, JumaPavita, ole sitä tiennyt. Kyllä hän
näyttääkin hiukan vanhanpuoliselta. Hän voisi huoleti olla
vaarikullan isä.
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—

Hän on minua viisi vuotta nuorempi, Rasmus.
Mutta hän taittoi jalkansa kolmekymmentä vuotta sitten,
eikä ole hänen terveytensä aina ollut niin kovin hyvällä
kannalla.

kaan

— Hitto vieköön,taittoiko hän jalkansa? Ei hän ainalie sitä juovuspäissään tehnyt, niinkuin isäni.
— Häpeä, poika, ja hillitse kitasi, kun puhut armolli-

kreivistä. Hänellä on ollut semmoista ajattelemista,
tuottaa harmaita hapsia.
joka kyllä
— Mitä
sanottekaan, vaari! Juuri kuin noin ylhäisellä herralla olisi muuta ajattelemista kuin syödä silavaa
viisi kertaa päivässä ja nukkua valoisaan päivään asti ja pukeutua koreihin vaatteihin. Mutta se on varmaan armollisen
kreivittären syy, joka kuuluu olevan niin pystypäinen ja
uppiniskainen.
- Minä sanon sinulle, Rasmus, että jos uskallat unhoittaa sen kunnioituksen, jota olet velkapää armolliselle kreivittärelle osoittamaan, niin koettelen näiden pihlajasauvojeni
kestävyyttä kovaan selkääsi. Jos sopisi puhua armollisesta
herrasväestä niinkuin puhutaan muista alhaisista ihmisistä,
niin sanoisin sinulle, etfei koko Ruotsin valtakunnassa ole
parempaa vaimoa paremmalla miehellä. Ymmärrätkö sen,
lurjus ?
— Aivan niin, kyllä ymmärrän. Kyllähän hän on
toimokas talossaan, sanotaan, ja antelias köyhille, vaikka
sanovat hänen osaavan noitua. Ja kyllä kai hän tiennee,
että leiviskässä on kaksikymmentä naulaa, kun hänen isänsä
kuuluu— olleen voikauppias Wenäjällä.
Minä siima voitelen! — huudahti puutarhuri ja
tarttui jo vihoissaan pihlajasauvaan pannakseen uhkauksensa
sesta

täytäntöön.
— Pidän nokkani kiinni kuin
Rasmus herkesi hyväksi.
—
myyrä, — vakuutti hän ja näytti nyt peltohiirtä tyhmemmältä.
Sanoittehan itsekin, vaari kulta, että hänen armonsa
tukka oli harmaantunut.
— Sen sanoin, — virkkoi Bergflykt. — Mutta se
ei ole armollisen kreivittären syy; syy on nuoren Bernhard
kreivin.
— Niin, niinhän se olikin. Sanotaanhan, että armollinen nuori kreivi on kauhean ilkivaltainen ja kovakorvainen.
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Ja sanotaanpa vielä, ett'ei hän voi kärsiä äitiänsä, kun
tämä on oppinut puntaria käyttämään.

Puutarhuri hujahutti pari kertaa pihlajasauvaansa,
ajatteli varmaankin itsekin pakisseensa enemmän kuin
viisasta oli ja tyytyi siihen, että sanoi ihmisten lörpöttelevän
tyhmyyksiä. Armollinen kreivitär aikoi juuri tänään viettää,
nuoren kreivin takaisin tuloa Espanjasta, ja siitä pitäisi kaikkien nähdä,
on niinkuin olla pitääkin.
— Hittoettävie,kaikki
hän on nyt varmaankin musta kuin mur-

mutta

—

—

jaani!
tokasi ilkipintainen renki.
Mitä oli hänellä Espanjassa tekemistä?
— Hän on ollut kuninkaallisen majesteetin lähettilään
kirjurina, ja nyt tulee hän takaisin valtiopäiville katsomaan,
kuinka uusi kuningas vannoo vapautta pyhänä pitävänsä.
— Mitä, vannooko kuningas vapautta pyhänä pitä— kysyi renki. — Kas, se on oikein se! Mutta silloin
vänsä?
ei varmaankaan nuori kreivi ole yhtä mieltä hänen kanssaan,
sillä seikka on se, sanovat ihmiset, että vapaus on vaan
herroja varten.
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—

Aasi!
- No,
no, vaari kulta, yhtä hyvin voisi minua sanoa

hevoseksi, sillä minä en ole ollut Espanjassa, Onko totta,

että kreivillä on toinenkin poika, joka on matkustanut Suomeen noituutta oppimaan. Hitto vie, nytpä tajuan, minkätähden armollisen kreivin hiukset ovat harmaat, sillä johan
se on vähän liikaa, kun sekä vaimo että lapset rupeavat
ihmisten silmiä kääntämään.

Nyt loppui sävyisän puutarhurin kärsivällisyys ja tart-

tuen suulasta renkipoikaa niskaan, opetti hän häntä pihlajakeppinsä avulla pitämään kunniassa sekä isäntäväkeään että
suomalaista noituutta.

2. Kreivitär Ester.
Pihlajasauvan vielä hauskasti huristessa skoonelaisen
korvien ympärillä, sai hän äkkiä liittolaisen hätäänsä.
Kahdeksanvuotias tyttö, huima, iloinen, mustasilmäinen, kaunis kuin yö ja päivä, huomasi etäältä rangaistustoimituksen ja lensi kuin raketti yli mutkikkaiden käytävien. Ennenkun puutarhuri aavistikaan, seisoi hän jo hänen
takanaan, tarttui pihlajasauvaan, sieppasi sen häneltä ja kat— Bergflykt ei saa lyödä
kasi sen kahdeksi kappaleeksi.
Rasmusta! Ei kukaan saa tapella puistossa! -- sanoi hän,
puoleksi vihassa, puoleksi nauraen.

Hämmästynyt mies päästi pahantekijän vapaaksi, kääntyi päin ja murahti: — Onko hän nyt taas täällä! Pikku
neiti ei tee muuta kuin hullutuksia. Rasmus on lurjus, joka
pois palveluksesta.
olisi ajettava
— Bergflykt
— huusi tyttö. — Minä pidän
on paha!
Rasmuksesta, minä. Hän on tehnyt minulle veneitä ja myllyjä puron rannalla. Elä itke, Rasmus! Kas, tässä saat
Teljerinkilän.
— Hitto vieköön, — sanoi skoonelainen häpeissään ja
— enhän minä itke. Olin saanut vähän
veitikkamaisesti,
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multaa takkiini ja vaari kulta tomuutti sitä vähän. Hän on
niin armottoman siistiä miestä.
— Minä opetan sinua olemaan siisti! — sanoi hänen
julmistunut esimiehensä, tapaillen toista keppiä. Seuraus tästä
uhkaavasta liikkeestä oli se, että tyttö tarttui Bergflyktin
molempiin käsivarsiin, pyöritti häntä ympäri ja nauroi niin

sydämmellisesti, että ukonkin vihdoin täytyi nauruun yhtyä.
— Minä kerron äidille, mitä ilvettä pikku neiti pitää juuri
—
kuin meillä on kiire,
hän.
— Kertokaa vaan; murahteli
— kas, tuolla
tuleekin äiti!
tasi tyttö uhkamiclisesti.

—

vas-

Vähän matkan päässä näkyi pitkä, muhkea nainen
käyskentelevän puistossa. Niinä yhdeksänätoista vuotena,
jotka ovat kuluneet siitä kuin viimeksi näimme kreivitär Es-
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terin, ei hänen ulkomuotonsa ole paljonkaan muuttunut. Loistava, tumma, lämpöinen katse on sama kuin ennenkin. Hän
on hiukan lihonut; kasvonpiirteet ovat käyneet päättäväi-

semmiksi, käynti ja ryhti ovat ehkä hiukan arvokkaammat.
Koko hänen olennossaan on jotakin samalla arvokasta ja
miellyttävää, ja johtuu häntä katsellessa mieleen hänen puolisonsa entinen sana, että porvarityttö oli syntynyt prinsessaksi. Mutta sitä ylhäisyyttä, joka jumaloi itseänsä teeskennellyssä alentuvaisuudessa, ei Falkby'n kreivittäressä ole
rahtuakaan.

— Mitä se on? — kysyi kreivitär, nähdessään tyttäja tanssien pitävän puutarhuria kiinni.
rensä vallatonna
— Hän tahtoo
lyödä Rasmusta! Hän tahtoo ajaa
— huusi
pois Rasmuksen!
— Renki oli hävytön,tyttö.
ja teidän—armonne näkee itse,
miten —minun aikani menee hukkaan,
virkkoi puutarhuri.
Anna Bergflyktin olla, Vera! — sanoi kreivitär.

Ja teidän, hyvä Bergflykt, ei tarvitse panna pahaksenne
kaikkia turhia sanoja. Monta sadepisaraa putoaa mereen, ja
monta liikaa oksaa versoo puun varjossa. Oletteko lopettanut työnne?
Puolen tunnin kuluttua olisivatkaikki teidän armonne
määräykset täsmällisesti suoritetut, kun vaan saisin armon
Bergflykt, vilkaisten kiusaajaansa.
olla rauhassa, — huokasi
— Hyvä on, — jatkoi
kreivitär, tarkastaen valmistuksia.
Tehkää kaikki valmiiksi, elkääkä olko milläännekään tuosta pienestä heilakasta! Tunnin perästä juomme
suklaata huvimajassa, ja sitten odotamme harvinaisia vieraita. Vanhin tyttäreni on jo tullut ja kreivi Bernhardia
odotetaan iltapäivällä. Toivon heidän kiittävän teidän hyvää
aistianne, sillä te olette nähneet paljon vaivaa, hyvä Bergflykt.
Puutarhuri kumarsi kursastellen, mutta hänen tyytyväinen naamansa osoitti, että hänen lyhyt vihansa jo oli
haihtunut.
— Sisar nukkuu vielä ja kello on jo yhdeksän! —
Vera, pyörähtäen kantapäällään.
huudahti
— neiti
Sisar on väsynyt matkasta, ja hovissa nukutaan
kauvemmin, koska siellä valvotaankin kauvemmin kuin meidän
— sanoi äiti. — Tule,
on tapana valvoa täällä Falkby'ssä,
sinun on jo aika pukeutua vieraitamme varten.

—

—
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semmoisena kuin olen, äiti, —
Kelpaanhan minä
—
sanoi tyttö viattomasti.
Eihän tänne tule muita kuin sisareni ja veljeni.
— Sisaresi ja veljesi eivät ole tottuneet näkemään lint— vastasi äiti. —
taisia kenkiä eikä vaalenneita hameita,

Sitäpaitsi on nyt isäsi syntymäpäivä.
Äiti ja tytär lähtivät toistensa seurassa linnaan. Tyttö
ja kysyi sitten:
kulki hetken
— Äiti, äänetönnä
onko Bernhard ylpeä?
hän olisi ylpeä? — sanoi äiti vältellen.
— Miksi
Niin; minä muistan, kuinka hän kerran sanoi äidille
minun piennä ollessani: madame, teidän tulee kiittää isääni
siitä, että suutelen kättänne.
— Voi teitä pieniä patoja ja teidän korvianne! —

— Olihan Bernhard oikeassa: hän
sanoi kreivitär hämillään.
sentähden, että pitää isästä.
pitää minusta
— Mutta,
— arveli tyttö itsepintaisesti, — jos hän
pitää äidistä,
sanoo hän aina madame?
— Niinmiksi
sanotaankeisarinnoille jakuningattarillekin. Siinä
ei ole —mitään pahaa; se on päinvastoin hyvin kohteliasta.
No, jos se on kohteliasta, niin rupean minäkin
madame
Ei, hyi! Kuinka voisin
sanomaan madame
sanoa niin omalle äidilleni? Sisar Louise, niin, hän on viisas,
hän ei sano äitiä miksikään. Mutta kuinka Paul tekee?
Sanooko Paulkin madame?
— Se on toista. Paul on tottunut sanomaan minua
äidiksi aina lapsesta alkaen, mutta Bernhard ja Louise kadottivat pahaksi onneksi äitinsä aivan pieninä, ja sentähden eivät

...

...

he ole tottuneet sanomaan minua äidiksi.

Vera kulki miettiväisenä muutamia askelia, mutta vaiti
oleminen ei ollut hänen luonteensa mukaista. — Eikö äiti
sitten olekaan heidän oikea äitinsä? — kysyi hän.
— Heidän hyvä äitinsä kuoli, ja silloin pyysi isäsi
minua rupeamaan heille toiseksi äidiksi, — sanoi kreivitär.
Isommaksi tultuasi, Vera, olet käsittävä, että harvoin voi
toista äitiänsä rakastaa niin sydämmellisesti kuin ensimmäistä
on rakastanut. Mutta me voimme siitä huolimatta olla hyviä
ystäviä ja kunnioittaa toisiamme.

—

Voiko velipuoltansa ja sisarpuoltansa rakastaa niin
kuin koko veljeä ja koko sisarta rakastetaan?
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Voi kyllä, ja niin pitääkin tehdä. Lupaa olla hyvin
ystävällinen, hyvin hyvä ja sydämmellinen Bernhardille ja
Louiselle. Se käy hyvin helposti, kun vaan tulette enemmän
toisianne tunteinaan. Et ole nähnyt Louisea kolmeen etkä
Bernhardia viiteen vuoteen. Sentähden olet heille vieras, etkä
heitä oikein ymmärrä. Mutta kyllä siitä hyvä tulee. Louise
on erittäin siivo ja ymmärtäväinen ja voi kertoa sinulle kauniita asioita hovista, sillä hän. oli kuningattaren hovineitinä,
ennenkun kolme vuotta sitten joutui naimisiin saksilaisen
ministerin, parooni Clairfeldin kanssa.
— Mutta minä pidän kuitenkin enemmän Paulista.
— Ja Bernhard, — jatkoi äiti, joka ei ollut häntä
— Bernhard on uljas nuori herra, joka on
kuulevinaankaan,
nähnyt paljon maailmaa ulkomaan matkoillaan. Hän voi
kertoa sinulle vielä kauniimpia asioita koreista espanjalaisista
ritareista ja härkätaisteluista ja mustista maurilaisista ja Afrikan jalopeuroista.
Olet ihastuva häntä kuunnellessasi.
— Mutta minä
pidän kuitenkin enemmän Paulista!
kertoi tyttö itsepäisesti ja ravisti tyytymättömästi kaunista
■

—

kiharapäätänsä.
— Sinussa taitaa olla vähän suomalaista itsepintaisuutta!
— naurahti
— Rakasta sinä vaan sydämmellisesti kaikäiti.
kia sisaruksiasi;
voit sinä silti Paulistakin pitää.
— Mutta ettekö
usko, äiti, että Paul on sataa kertaa
parempi kuin sekä Louise että Bernhard? Paljoa kauniimpi
hän on ja paljoa reippaampi ja paljoa ystävällisempi ja paljoa avomielisempi! Voi, minun on niin ikävä omaa veljeäni

Paulia!— Eikö hän kohta palaa tuolta ilkeästä Suomesta?
Odotan kohta kirjettä; ehkä tulee hän kesällä meitä
tervehtimään. Mutta miksi olet Suomelle niin suutuksissa?
että minä olemme siinä maassa syntyneet.
Sekä isäsi
— Vanha
Beata sanoo, että suomalaiset ovat vaan puoleksi ihmisiä. Ja sitäpaitse osaavat he noitua. Ihmiset sanovat äidinkin osaavan noitua ja että äiti on— taioilla lumonnut
isän. Mutta sitä en minä ikinä usko,
vakuutti Vera
hyvin tosissaan.
Kreivitär punastui. Hän tunsi vallan hyvin nuo typerät, herjaavat huhut. Ja nyt sai hän kuulla ne omalta
lapseltaan!

3. Bertelsködin perhe vuonna 1771.
Juhla, jonka kreivitär Bertelsköld oli valmistanut puolisonsa syntymäpäiväksi, oli yksinkertainen, kaunis ja

arvokas, niinkuin hän itsekin. Ohjelma oli tämmöinen: 1) onnentoivotus huvimajassa, 2) päivälliset köyhille, 3) pari vanhaa ystävää, jotka olivat kutsutut illaksi
vanhaa unkarilaista viiniä nauttimaan ja katsomaan pientä
ilotulitusta, sekä vihdoin juhlalahjana, 4) vanhimmen tyttären
ja vanhimman pojan kotiintulo, jonka ilahduttavan tapauksen
kreivitär vartavasten oli saanut asetetuksi juuri täksi päiväksi.
Kreivi Kaarle Viktor Bertelsköld istui lehditetyssä huvimajassa ja kukilla koristetussa nojatuolissaan. Hän oli
vanhentunut; hänen muinoin pitkä ja suora vartalonsa oli
köyristynyt, mustat hiuksensa olivat harmaantuneet, katsantonsa käynyt raukeammaksi, kasvonsa kalpeammiksi. Mutta
vielä oli hän tarpeeksi komea esiintyäkseen paikkakunnan
etevimpänä ylimyksenä. Eyhtinsä oli, niinkuin aina, jalo ja
lempeä, ja joka kerta kuin hän loi katseensa puolisoonsa,
kirkastuivat hänen kasvonsa ja osoittivat selvästi, kuinka
suuresti hän häntä rakasti ja kuinka hän oli koko hänen
elämänsä onni.

Huvimaja oli lehdistöillä jaettu kahteen osaan, ja sisim-

mäinen, joka muodosti jonkunlaisen lehtimajan, oli aluksi
piilossa. Mutta tuskin oli kreivi istahtanut, kun lehvät kes-

keltä jakautuivat ja siellä sisällä seisoi hänen vanhin tyttärensä, paroonitar Louise, isoäitinsä kreivitär Eevan muinoisessa puvussa prinsessa Ulriika Eleonooran hovinaisena.
Yhdennäköisyys oli sattuva, sitä sattuvampi, kun paroonitar
paljon muistutti iso-äitiänsä tämän nuorena ollessa, ja että
tämän äidin muisto, jota kreivi niin hellästi oli rakastanut,
esiintyisi vielä elävämpänä, nähtiin kreivitär Eevan onnistunut kuva luonnollisessa koossa samassa puvussa ja ruusuilla
seppelöitynä koristavan yhtäkkiä lehtimajaksi muutetun huoneen peräseinää.
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Nyt seurasi pieni vaatimaton onnentoivotusruno. Vainaja sanoi saaneensa luvan vielä kerran laskeutua alas valoisasta taivaastansa siunataksensa rakastettua poikaansa ja
hänen vanhuutensa onnea. Runoa oli vaan kahdeksan riviä,
mutta ne lausuttiin erinomaisen hyvin. Manalle mennyt äiti,
joka siunasi poikaansa hänen tyttärensä muodossa ja hänen

puolisonsa läsnäollessa, - se oli niin kaunis ja liikuttava
ajatus, siinä oli yhteen kuvaan koottuna kaikki, mikä ihmissydämmelle on elämässä kallista, että tämän yksinkertaisen
kunnioituksen esine puhkesi kyyneliin. Kreivi nousi seisoalleen iloisesti hämmästyneenä, sillä hän ei ollut tiennyt mitään
paroonittaren tulosta eilen illalla myöhään. Hän syleili ja
suuteli väliin tytärtänsä, väliin puolisoansa, joka oli valmistanut hänelle tämän odottamattoman ilon, ja sen jälkeen ei
■
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hän kyllästynyt yhä katselemaan äitinsä molempia kuvia,
maalattua ja elävää, vertaillen niitä toisiinsa ja tuntien, lämpöisen sydämmcnsä uhkuvan yli reunojensa muistoista, uhkuvan rakkaudesta. Puhtain onni kuvastui hänen kasvoillansa:
ei mitään puuttunut hänen onnestansa, ei mitään muuta kuin
hänen —molemmat poikansa.
Haluaako teidän armonne ostaa- kurenkarpaloita.
- kuuluu hänen
Meillä ei ole muuta tähän vuoden aikaan,
lapsellinen
ääni ja siinä seisoo pikku Vera, kiivierestänsä
reestä kantapäähän lehtikiehkuroilla koristettuna. Mutta tarjottavansa eivät ole karpaloita, vaan harvinaisia rypäleitä,
jotka Bergflykt on loihtinut esiin kasvihuoneessa. Hän oli
koko talven valmistaunut tähän voittoonsa, ja oli siitä nyt
ylen ylpeä.
Isä nosti pienen veitikan syliinsä ja suuteli häntä suutelemistaan. Tyttö samoin! Ei ainoatakaanpilveä ollut hänen
— vähäinen pilven hattaivaallansa; mutta yksi oli tulossa,
tara, joka pian haihtui.
—
tarjoakaan marjoja sisarellesi? — kysyi äiti.
— Vera Etkö
meni paroonittaren luo, niiasi syvään, kenties vähän
— suvaitseeko madame? — Kreivitär
pilkallisesti, ja virkkoi:
punastui, mutta paroonitar ei ymmärtänyt pistosanaa; hänenkin sydämmensä oli nyt lämmennyt isän onnesta, ja hän
vastasi:
Sinä pieni metsänneito! Taitaa olla oiva metsä,
joka kasvaa tuollaisia karpaloita.
—
on kullattu, niinkuin hovissa on tapana,
— vastasiMetsäni
Vera, nakaten niskaansa.
Louise veti hänet hyväillen luoksensa ja alkoi järjestää hänen metsäisiä, kymmenestä eri lehtilajista laitettuja
koristuksiansa. Näytti siltä kuin ystävälliseinpi tuttavuus
olisi syntymässä molempien sisarusten välillä. Mutta kreivittären valpas silmä huomasi, että Vera tahallaan pani epäjärjestykseen niitä kauniita kukkaköynnöksiä, joilla paroonitar
poimutteli hänen valkoista pukuansa. Oli jotakin rikkinäistä,

--

mutta sitä eivät huomanneet muut kuin äidin silmä.

Niin kului aamupäivä rauhallisesti ja iloisesti. Käytiin
kävelemässä puistossa. Tänään kehui kreivi kaikkea, mitä
näki. Bergflykt sai kiitoslauseen uusista istutuksista ja oivallisista rypäleistä. Louise sai imarteluja somasta vaatetuksestansa. Ja ne hän ansaitsikin, sillä puku oli hänestä ylen
Välskärin kertomuksia.

V.

10
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tärkeä asia. Harvoin oli niin hieno nainen suuresta maailviehättävä kahdenkymmenenneljän vuotinen paroonitar leyhytellyt varjostimellaan Falkby'n puistossa.
Tyttären ja äitipuolen keskinäisessä välissä ei kukaan
voinut havaitamuuta kuin ystävyyttä ja luottamusta. Kreivitär
teki puolestaan kaikki, ollakseen tyttärelleen mieliksi. Ja se
näyttikin hänelle onnistuvan. Laskettiin leikkiä, tehtiin toinen toiselle noita vähäisiä palveluksia, jotka tekevät seurustelun niin hauskaksi. Puuttui vaan vielä rahtunen rakkautta,
ja kaikki olisi ollut hyvin
Päivä oli herttainen ja poutainen. Köyhille oli katettu
pitkä pöytä puistossa ja kunniapaikalla istui kahdeksankymmenvuotias vaimo, sotamies Flintan leski, hän, joka niin omituisella tavalla oli ottanut osaa presidentti Bertelsköldin kohtaloon, -- hän, jonka luona Ester kreivitär pakolaisena, epätoivoisena ja vilusta kangistuneena kerran oli saanut suojan
koleana talviyönä. Neiti Vera luki ruokarukouksen, ja kreivitär kävi itse paikasta paikkaan, köyhästä köyhään,katsoaksensa, että kaikki runsaalla mitalla saivat, mitä tarvitsivat.
Kaikille oli hänellä ystävällinen ja rohkaiseva sana, ja useimmat tunsivat hänet entuudestaan: olihan hän niin usein käynyt heidän mökeissään ja ollut lohduttavana enkelinä heidän kurjuudessaan. Senpätähden kohtasivatkin häntä kiitolliset katseet kaikkialla, missä hän kulki. Hänen tullessaan
Flintan luo, tahtoi vanha vaimo, niinkuin tapana oli suuremmilla herrastiloilla. kumartua suutelemaan kreivittären hametta.
Mutta keivitär ei ollut niitä, jotka sallivat sellaisia alentavia
kunnianosoituksia. Hän pakoitti eukon istumaan, pani itse
hänen lautasellensa voimakasta hernerokkaa ja kuiskasi hänelle korvaan: — tahdotteko nyt pakoittaa minua kertomaan
kaikille, kuinka kerran olin nätissäni ja te annoitte minulle
ruokaa, kuinka minua paleli, ja te lämmititte minua, kuinka
olin onneton, ja te lohdutitte minua. Sallinnettehan minun
palkita hyvän hyvällä, kykyni mukaan.
Kyyneleet valuivat pitkin eukon kuihtuneita poskia.
Hän tahtoi puhua, mutta voi ainoastaan änkyttäen sanoa:
— »Autuaat ovat armeliaat, sillä heitä armahdetaan.*
Paroonitar Louisesta ei tämä ollut ihan outoa; hän oli
nähnyt semmoista ennenkin. Mutta nuo lyhyet, avarat, riippuvilla koristeilla kaunistetut hihat eivät sallineet hänen
masta, niin

...
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koskea karkeihin vateihin eikä lähestyä pöydän epäsiistejä
vieraita. Hän teki kierroksen pöydän ympäri tarpeellisen
matkan päässä siitä, ja meni sitten taas hiomaan ikävöivän
silmäyksen maantielle päin.

Kreivillinen herrasväki aikoi juuri palata linnaan päi-

vällisille, kun maantiellä näkyi tomupilvi. Portti avattiin ja

siitä ajoi täyttä karkua ratsastava sanantuoja sekä muutamain
minuuttien perästä upeat neljän hevosen vetämät vaunut.
Näissä vaunuissa istui nuori, hieno herra vanhan sotilaan
rinnalla.

Kaikki riensivät rappusille, ja kreivi Bertelsköld meni
itse vastaanottamaan kauvan kaivattua, nyt niin odottamatta
jälleen näkemäänsä vanhinta poikaansa. Isän sydän sykki
ilosta ja ylpeydestä. Tämä tapaus oli juhlapäivän iloista
suurin.

Keveästi, mutta arvokkaasti, hyppäsi kreivi Bernhard
—

myöskin arvokkaasti.
vaunuista ja heittäysi isänsä syliin,
Nuori herra tuli Espanjasta. Mutta väärin tehtäisiin hänelle,
jos sentähden tahdottaisiin pitää häntä espanjalaisena grandina, jonka on mahdoton unhottaa hovitapain vaatimuksia
edes silloinkaan, kun syleilee isäänsä nelivuotisen poissaolon jälkeen. Kreivi Bernhard oli vaan täydellinen hovija seuramies, joka aina pienestä pitäen oli ollut prinssi
Kustaan paashina, ja senjälkeen ensin kammarijunkkarina
ja sitten diplomaattina useissa hoveissa ja parhaimmissa
seurapiireissä. Hänen ylhäinen käytöksensä oli siitä syystä
niin luontainen, hänen arvokkuutensa niin hilpeä, hänen kohteliaisuutensa niin viehättävä, että missä muussa tilaisuudessa
tahansa tuskin olisi huomattu sitä lämmön ja hartauden puutetta, joita tällaisessa kohtauksessa olisi odottanut. Hänen
isänsä sitä ei huomannutkaan; hän vaan iloitsi sydämmensä pohjasta katsellessaan komeaa, toivehikasta poikaa, joka
oli tuottava hänen nimellensä kunniaa, sulostuttava hänen
vanhuutensa päiviä ja itse kerran nouseva korkeimpiin arvosijoihin.
Nuorella kreivillä oli kaikki ne ominaisuudet, jotka lupaavat onnea maailmassa. Euotsissa ei ollut rakastettavampaa ja
kunnioitettavampaa nuorta miestä, eikä toista, jonka kasvatus
olisi ollut täydellisempi.Hän oli pitkä, niinkuin kaikki Ber-
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telsköldit; kaunis, miehevä, uljas, ritarillinen, älykäs ja kokenut. Missä hän vaan näyttäytyi, katsottiin hän eteväksi
henkilöksi: Falkby'ssä kohdeltiin häntä kuin itsevaltiasta hetikohta kuin hän sinne ilmautui.

4. Äitipuoli ja pojintima.

On

vastakohtia elämässä, jotka vetävät toisiaan ikään-

kuin jonkun luonnonpakon kautta, on yhdenlsiisuuksia, joiden välttämättömästi täytyy työntää
toisiaan takaisin. Syy on

siinä, ettei mikään inhi-

millinen olento ole taydellinen, eikä yksinään riittävä itselleen. Kaikki tuntevat
tarvitsevansa täyttää itsessään jotakin vajavaisuutta, mutta
kaksi yhtä voimakasta iskee yhteen kuin teräs ja piikivi.
Kreivitär Ester ja hänen pojintimansa kreivi Bernhard
olivat molemmat suuressa määrin lujaluonteisia henkilöitä.
Siinä oli heidän yhdellaisuutensa ja siinä syy heidän huo-
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- - sillä

että heidän välinsä oli huono, on
helppo arvata. Ei kumpikaan siinä suhteessa tarvinnut täytettä luonteesensa, ja kun he kohtasivat toisensa, iski kova
kovaa vastaan.
Mutta se teräs, mikä kalskahteli kreivitär Esterissä, oli
paljoa enemmän jalostunutta. Se ei ollut teräväsännäistä, se
voi taipua kuin vieteri kellossa ja heti ponnahtaa luonnolliseen asemaansa. Vaihtelevat kohtalot, runsas kokemus, rakastava sydän olivat opettaneet tämän pontevan luonteen taipumaan, kieltäymään, uhraumaan, teräs oli kätkössä, mutta se
kalskahti kuitenkin, kun siihen koskettiin, ja ilmoitti niinkuin
sointurauta hänen olentonsa perusäänet.
Metalli kreivi Bernhardissa oli hienosti kiillotettua ja
hohti kuin hopea. Mutta tämä sileä pinta oli hauras kuin
ukonkivi. Taipumaan ja kieltäytymään ei hänen sydämmensä
koskaan ollut oppinut hovin saleissa ja diplomatian liukkaissa
luikcrroksissa. Hän voi olla hyvä, rakastettava ja hellä, niin
kauvan kuin kaikki taipui hänen tahtonsa edessä, mutta jokainen itsepäinen luonne oli hänen luonnollinen vihollisensa. Ja
semmoinen oli hänen äitipuolensa. Kreivitär Ester voi uhrata
kaikki paitsi vakuutustansa siitä, mikä oli oikeaa; hän voi
olla nöyrä, vaan ei koskaan nöyrtyä. Heidän täytyi siis olla
vihamiehiä.

Vaikka pakoitettuna mielistelemään aatelittomia säätyjä
oli vapauden-ajan aateli yhtä ylpeä kuin kuningatar Kristiinan. Että kreivi otti avioksensa porvaritytön, ei tosin ollut
mitään ennen kuulumatonta eikä laissa kiellettyä, mutta kuitenkin yhä vielä tumma tahra loistavassa sukukilvessä. Tuo
porvarityttö, tuo »suomalainen noita «, oli sekoittanut perheen
aatelisen veren, oli tunkeunut isän ja pojan väliin, oli tuonut
linnaan kaksi uutta perillistä, joiden täytyi olla vieraita puhdasveriselle rodulle. Vähemmästäkin voi nuori mies vihata
äitipuoltansa. Eikä mikään, -- ei hellyys, ei nöyryys,ei mi-— ollut voikään yritys hänen ystävyytensä saavuttamiseksi
nut haihduttaa tätä vihaa, joka aina hänen lapsuudestaan
alkaen oli kytenyt nuoren kreivin mielessä halpasukuista tulokasta kohtaan hänen jalosukuisessa perheessään.
Nyt tapasivat he toisensa neljän vuoden eron jälkeen
ja kaikki näytti olevan kirkasta kuin auringon paiste. Kreivi
Bernhard suuteli äitipuolensa kättä; tämä toivotti hänet ter-
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vctulleeksi ystävällisin sanoin. Ehkä toivoi hän vielä, että
neljän vuoden kypsyttävä kokemus oli saanut entiset tunteet
hälvenemään.
Keskipäivä ja iltapäivä kuluivat häiritsemättömässä
sovussa. Kreivi Bernhard kertoi niin sukkelasti, niin viehättävästi niistä vieraista maista ja ulkomaisista hoveista, joissa
hän oli poissa-olonsa aikana käynyt, että hänen isänsä oli

aivan ihastuksissaan. Paroonitar Louise oli miellyttävämmällä tuulella kuin milloinkaan ennen ja kilpaili veljensä
kanssa sukkeluudessa ja viehättäväisyydessä. Pientä Veraa
hyväiltiin ja saatiin hänen suosionsa jo puolittain voitetuksi.
Itse kreivitärkin unhotti hetkeksi pelkonsa ja yhtyi kaikkien
muiden kanssa osoittamaan suosiota koko talon hemmoittelemalle ja ihailemalle pojalle.
Seuraan liittyi vielä muutamia lähellä asuvia vanhoja
ystäviä. Se upseeri, joka oli ollut kreivi Bernhardin toverina
vaunuissa ja joka oli juuri sama majuuri Lejonram, tuo vanha
pelari, joka kolmekymmentäkolme vuotta sitten oli ollut
Kaarle Viktor Bertelsköldin todistajana kaksintaistelussa espanjalaisessa ravintolassa Tukholman ulkopuolella, oli olevinaan
vanha tuttava ja tarjosi kreivittärelle käsivartensa, kun lähdettiin—puistoon kävelemään.
vallitsette täällä—kuin kuningatar, armollisin krei— Tesanoi
vitär,
Lejonram.
Tahtoisinpa, vieköön minut
turkkilainen, olla Falkby'n omistaja, ainoastaan voidakseni
laskea sen jalkojenne juureen kunnioitukseni osoitteeksi. Pahaksi onneksi on minulla aina ollut hyvä onni pelissä, vaan
huono onni rakkaudessa. Ystäväni Kaarle on aina ajanut
edelleni. Hän omistaa Falkby'n, hän omistaa teidät! Linnoitustiede oli aina hänen mieliaineensa, ja sentähden on hän
rakentanut tämän vihannan linnoituksen suojellaksensa aarrettansa. Hiton kaunis puisto. Täällä ei puutu mitään muuta
kuin metsäkauriita vanhoja metsämiohiä varten.
— Jos setä on niin mieltynyt näihin vaivaisiin puunrunkoihin, jotka seista sojottavat kuin talonpojat saarnastuolin ympärillä, niin ei liene mahdotonta toimittaa tänne met— sanoi kreivi Bernhard huolettomalla äänellä,
säkauriitakaan,
—
kulkiessaan
aivan heidän jälessään sisartaan taluttaen.
—
José,
virkkoi hän espanjalaiselle kammaripalvelijalleen,
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joka seurasi muassa kantaen hänen levättiään, - nouda
pyssyni!
José juoksi ja tuli kolmen minuutin kuluttua takaisin.
Oli tultu lähelle puiston aitausta, jonka takana haassa muutamia lampaita oli laitumella.
- Kas siinä seuraus siitä, että lukee espanjalaisia romaaneja! - - laski isä leikkiään. - Bernhard näkee metsäkauriita siinä, missä me muut emme voi havaita muita kuin
lampaita.
— Tehkää hyvin, majuuri hyvä! - - sanoi nuori kreivi
ja ojensi tälle pyssyn. Tuossa näette otuksemme, ne ovat
täydellisessä sopusoinnussa puiston kanssa. Pyydän, koettakaa onneanne!
- Ei kiitos, — vastasi Lejonram, — se sopii paremmin poikasille. Voit itse koettaa, hieno herraseni! Tarkoitan, jos armollinen rouva äitisi sallii.
— Armollinen rouva äitini on kyllin armollinen,ollak— virkkoi kreivi
seen kieltämättä meiltä viatonta huvitusta,
Bertelsköld, joka luultavasti oli ärtynyt Lejonramin kohteliaisuudesta äitipuolta kohtaan ja tahallaan haki tilaisuutta osoittaaksensa etevämmyyttänsä. Samassa tarttui hän 'pyssyyn ja
ja tähtäsi.
Kreivitär punastui, vaan ei virkkanut mitään. Mutta
Vera kiiruhti —esiin säikähdyksestä huudahtaen. -- Se on minun Bijouni!
kiljasi hän, ja tarttui kiivaasti veljensä käsi■

-

varteen.

Bijou oli mitä sievin ja toivokkain karitsa, valkea kuin
pumpuli, nimenomaan lahjoitettu Veralle kaksi viikkoa sitten
ja hänen hartaimman ihailunsa esine.
- Anna olla! — huudahti isä; — mutta se oli jo
myöhäistä. Pyssy pamahti; pikku Bijou, joka ei mitään
pahaa aavistanut, hypähti korkealle ja kaatui verisenä viheriälle nurmikolle. - Fi done! - sanoi Lejonram, -- tuon olisit voinut
teurastajan
jättää
- Pyh, — tehtäväksi.
vastasikreiviBernhard—huolettomalla äänellä,
vaan itsekin jo häveten pikaisuuttaan ;
näkisipä setä vaan
härkätaisteluja!
Vera oli aivan raivoissaan. Hänellä oli kädessään
pähkinäpuinen keppi; hän löi sillä veljeänsä käsivarteen.
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- Tyttärenne, madame, ei ole hyvin kasvatettu, — lausui Bernhard kylmästi ja irroittihe hurjistuneesta lapsesta. "

Kreivittären mustat silmät säihkyivät. Hän ymmärsi
hyvin kyllä, kenelle nuoren kreivin luoti oikeastaan oli aiottu.
Mutta hän hillitsi mielensä ja, sanaakaan vastaamatta, lähetti
hän pois itkevän tytön.
Myös kreivi Kaarle Viktor oli tuosta vallattomuudesta
pahoillaan ja koetti selittää kaikki leikin teoksi. Se ei tahtonut häneltä onnistua, ja kävelijät saapuivat nyreillä mielin
huvimajalle. Täällä seisoi Bergflykt lakki kourassa salaisesti
toivoen saavansa uusia kiitoksia onnistuneistalaitoksistaan.
- "Vai niin, - sanoi kreivi Bernhard halveksivasti,
— tekö olette
Bergflykt? Mitä rojua te olette tänne kasanneet? Tiedättekö, hyvä ystävä, tekisitte hyvin, jos pitäisitte
huolta vaan nauriista.ja moiliaisista, sillä puiston olette, sit■

tenkun täältä lähdin, kokonaan pilanneet, ja näyttäähän tämä
pieni kyhäys tässä ihan kuin kanakopilta. Mistä taivahan
nimessä olette saaneet päähänne ruveta ripustelemaan kukkasia seinille. Sehän on naurettavaa! Sehän näyttää ihan
nimipäivä-onnentoivotukselta jossakin kestikiovarituvassa.
on kaikki tehty armollisen kreivittären käskystä,
- vastasiSepuutarhuri,
sisimpään sydämmeensä loukkauneena

tästä odottamattomastamoitteesta.
- Armollinen kreivitär on tosin tavattoman nerokas
— vastasi
on noin uuttera palvelija,
ja ansaitsee, että hänellä
—
mutta se ei estä, että teidän huokreivi samaan tapaan,
menna täytyy korjata pois kaikki nämä korut. Te olette
sitäpaitsi vanha ja höperö: saatte pian seuraajan, ymmärrättehän?
— sanoi syvästi loukattu mies, — enkä
Ymmärrän,
aijo virkaeroani odottaa, minä pyydän sitä. Olen uskollisesti
palvellut heidän kreivillisiä armojansa viisineljättä vuotta, eikä
kukaan ole vielä milloinkaan kutsunut minua hutilukseksi
ammatissani.
- Todellako? No, koska sen kerran täytyy tapahtua,
niin sallikaa minun kunnioittaa teitä sillä ansaitsemallanne

arvonimellä.

-

Anna jo olla; äitisi ja minä pidämme tuota siivoa
-- virkkoi Kaarle Viktor kärsimätmiestä suuressa arvossa,
ranskankielellä.
tömästi
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—

Tekö, isäni? Se on toinen asia. Siinä tapauksessa
annan tuolle hupsulle anteeksi. Hänellä on paljo ansioita.
Onhan hän ollut kihloissa teidän kanssanne, madame!
Viimeiset sanat lausuttiin niin hiljaa, että ainoastaan
kreivitär ne kuuli, mutta hän oli kuullut tarpeeksi.

5. Salama leimahtaa.
Ei mikään voitto ole niin vaikea kuin oman itsensä
voittaminen. Loukattu mies voi tappaa vastustajansa,
ärsytetty nainen voi häntä pistellä sanoilla, jotka
ovat puukonpistoja terävämmät; mutta vaikeneminen
silloin, kun sydän on haavoitettu, tyynenä ja aseetonna vaikeneminen, se on vaikeampaa kuin mitä yksikään mies ja
enemmän kuin useimmat naiset voivat.
Kreivitär Ester oli vaiti.
Oli ihana kesäkuun ilta. Kaste lankesi maahan, ruoho
kimalteli, käki kukkui ja nuoret lehdet puistossa loistivat

kauneuttaan. Järvi oli aivan lähellä ja lepäsi kuin sulanut
hopea illan hehkussa. Lähdettiin venheretkelle.
Kreivi Bernhardilla oli poikasena ollut purjevenhe,
Delfiniksi kutsuttu, jota hän oli rakastanut melkein yhtä
paljon kuin ratsuhevostaan. Delfin oli jo monta vuotta ollut
maalle vedettynä venehuoneessa, piilossa ja unhoitettuna,
mutta nyt oli kreivitär, ilahduttaakseen poikapuoltansa, laitattanut kuntoon ja uudesta maalauttanut vanhan purren. Se
oli nyt rannassa, entistänsä kauniimpana; sen viiri liehui
vienossa ilman hengessä, ja sen masto oli kukilla seppelöity.
Delfin pyytää
kunnian vielä kerran saada kantaa
-- lausui
herransa järven yli;
kreivitär niin iloisesti kuin ei
lemmetön sana koskaan olisi häirinnyt hänen sydämmensä

—

rauhaa.

Kreivi Bernhard loi äitipuoleensa kummastuneen kat-

seen, tarkasti sitten venhettä, katsoi taas kreivittäreen ja vas-
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-

tasi kylmästi:
Eihän tuo ole mikään venhe: sehän on
talonpoikais-m
orsian
— Mitä! — huudahti isä, — etkö tunne enää vanhaa
Delfiniäsi? No, myönnän kyllä, että Venedig'in dogi voi

.

matkustaa komeammin kullatussa airolaivassaan, mutta katsoen siihen, että ollaan Itägöthinmaalla, voimme mielestäni
tyytyä Delfiniin. Äitisi on sinua ilahuttaakseen kaivanut
esiin tuon vanhan kalun. Minä olin jo aikoja sitten unhottanut, että semmoista oli olemassakaan.
— Jos isäni suvaitsee, — vastasi poika, — astun kernaammin venheesen, jossa on vähemmän koristuksia, mutta
luotettavammat laudat. Olen matkustanut siksi paljon merellä, ett'en uskalla antautua kukkaisten varaan. Tule Louise!
—

Ja hän ojensi sisarelleen kätensä astuakseen vieressä ole-

vaan suurempaan purteen, toisten uskoessa henkensä Delfinin epäiltäväin lautojen varaan.
Soudettiin Flintan lesken pienelle torpalle, joka oli lahden toisella puolella. Suunta ei ollut viisaasti valittu, sillä

kreivi Bernhard oli jo viime kerralla Falkby'ssä ollessaan
tahtonut revittää maahan torpan rakennuttaakseen sen sijalle
metsästysmajan, koska metsässä niillä seuduin oli runsaasti
riistaa. Hänen äitipuolensa oli kuitenkin onnistunut pelastaa
köyhän lesken turvapaikka, eikä kreivi Bernhard ollut sitä
unhoittanut.

Tuskin oli hän astunut maihin ja nähnyt eukon sukankudelmineen istuvan rappusilla, ennenkun hän tavallisella
huolettomalla äänellänsä virkkoi isälleen, osoittaen mökkiä:
- Tuon me, isä, revitämme maahan ensi viikolla.
Ja
— vastausta odottamatta, lisäsi hän, eukkoon kääntyen:
valmistautua muuttamaan huomenna.
- Saatte
Se olisi eukkoparalle kovin raskasta; mietitään

asiaa! vastasi isä, vähän hämillään tuosta päättävästä äänestä.
Mutta Flintan leski, jolla oli kahdeksankymmenen
vuoden paino hartioillansa, oli kuitenkin sotamiehen vaimo
eikä ollut hän ollenkaan halukas katsomaan asiata päätetyksi.
— kysyi hän.
minun muuttaa huomenna?
— Pitääkö
Pitää, eukkoseni, sillä tänä iltana on jo myöhäsenlainen ja me suomme teille yörauhan, — vastasi kreivi
Bernhard.
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—

Minunko muuttaa!—Minunko, joka olen asunut tässä
viidettäkymmentä vuotta!
vanha vaimo sano- - Ja minkätähden pitääpuhkesi
maan.
minun muuttaa?
— Sentähden, että armollinen herranne niin hyväksi
näkee. Hän tarvitsee tätä paikkaa.
- Eikö hänellä ole metsää ja maata niin kauvas kuin
silmä kantaa? Eikö hänen armonsa mahdu suureen, tilavaan
Falkby'hyn, karkoittamatta minua pois viheliäiseltä turpeeltani?
- Eukko kulta, te tarvitsette jaloitella, voitte hiukan
kävellä, niin maistaa uni paremmin, — ivaili nuori kreivi,
joka hyvin huomasi, että jokainen sana sattui kuin neulan
pistos hänen äitipuolensa sydämmeen.
—
minun lähteä? Ja mihin minä lähden?
— vaikeroiPitääkö
eukko, hämmästyksestä aivan tyrmistyksissään.
- Ruodille, eukko kulta, - - ilveili kreivi Bernhard.
- Elämänne on liian
tarvitsette vaihtelua.
yksitoikkoista,
— Minäkö ruodille!
— ja toivotonna
väänteli eukko
käsiänsä.

Kreivi Kaarle Viktoria hävetti hänen poikansa sydämmettömyys. Itseksensä päätti hän, että antaisi eukon asua
entisellä paikallaan, mutta meni kinailun kestäessä muiden
luo, ett'ei enää mikään uusi sora-ääni pääsisi turmelemaan
illan hauskuutta. Ainoastaan kreivitär oli kuullut viimeiset
pilkalliset sanat.
Nyt astui hän esille, tarttui ystävällisesti eukon käteen
ja sanoi: — Ettekö ymmärrä, että nuori kreivi vaan pilan
vuoksi tahtoo teitä peloitella? Ei, eukko kulta, ei teidän
koskaan tarvitse lähteä ruodille, eikä myöskään muuttaa viheliäisestä mökistänne niin kauvan kuin elätte.

— Niinkö luulette, madame? - virkkoi kreivi Bernhard terävästi.
— Olen siitä vakuutettu, vastasi kreivitär tyynesti.
— Nous verrons; saammehan nähdä.
■

- Minä en tulo sitä koskaan näkemään, etkä sinä
myöskään.
tarkoituksesi.
— JosSeeieisevoitätäollaennen
tarkoitukseni,
olisi ollutkaan
-- vastasi nuori
niin olkaa vakuutettu siitä, että nyt se on,
kreivi, alentaen äänensä kuiskaukseksi. -- Olette niin kauvan hallinneet ja vallinneet Falkbyssä, että olette kokonaan
unhoittaneet todellisen asemanne.

Teidän tulisi kuitenkin
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muistaa, kuka te olette ollut ja kuka olette, madame. Te kalpenette? Sitä parempi. Jos teille kävisi vaikeaksi olla niin
vaatimaton, niin katson itseni pakoitetuksi teitä siitä muistuttamaan. Vannon, että isäni tähden teen sen varsin vastenmielisesti, mutta teidän tulisi ymmärtää, että teidän kaltaistanne henkilöä ei teidän asemassanne ikinä voida muuta kuin
korkeintaan suvaita.
Kreivitär Ester oli todella kalvennut, mutta ainoastaan
hetkeksi. Kohta sai hän taas takaisin tuon ihmeteltävän
mielen lujuutensa, joka niin monet kerrat oli hänet pelastanut hänen vaiherikkaan elämänsä aikana. Hän katsoi vastustajaansa vakavasti silmiin ja vastasi tyynesti :
- Jos kalpenin, niin tapahtui se siitä syystä, ettänyt
selvästi näen jo kauvan aavistamani onnettomuuden, joka on
perheen elämän. Bernhard, ystäkatkeroittava kokonaisen
— sillä vasten
väni, poikani,
täytyy minun sinua
-- on siis todella tahtoasi
tultu niin pitkälle, ett'ei edes
siksi kutsua,
kunnioitus isääsi kohtaan, ei edes osanotto hänen onneensa
eikä rakkaus nuorempiin sisaruksiisi voi sydämmestäsi haihduttaa sitä vihaa, jota en ole ansainnut. Tiedät vallan hyvin,

ett'en ole tunkeutunut tähän perheesen. Sinun tulisi myöskin
tietää, ett'en koskaan ole tuottanut enkä koskaan ole tuottava suvullesi mitään häpeää. Mistä syystä tahdot siis katkaista tämän siteen, jonka pitäisi olla sinulle pyhän? Miksi
tahdot vihata minua, joka en milloinkaan ole osoittanut sinulle
muuta kuin rakkautta? Minkätähden puhut tuolla tavalla
minulle, jota et voi solvata isääsi solvaisematta.?
- Puhutte niinkuin kirjasta lukien, madame, -- vastasi kreivi Bernhard, - mutta unhoitatte vielä kerran, että
ei ole kysymys arvostanne, vaan vallastanne. Olenhan kernas myöntämään teille kaikki oikeutenne: suutelen kättänne;
teitä kutsutaan armolliseksi kreivittäreksi, ja luulisin sen riittävän tyydyttämään itserakkauttanne, sillä tyydyittehän kerran vähempäänkin. Teillä on hyvä asemanne; teidän ei tarvitse huolehtia muusta kuin huvituksistanne,pukeutumisistanne,
ei muuta kuin kuunnella kohteliaisuuksia ja antaa isäni jumaloida itseänne; hän todella teitä hemmoittelee niin, että on
muuttunut jo puolittain plebeijiksi. Mielestäni tulisi teidän
tyytyä siihen, eikä koettaa hallita talossa, jossa muinoin olette
olleet kammaripiikana. Vaikka isäni onkin heikko, niin pitäisi
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teidän älytä, ett'en minä ole aivan yhtä myöntyväinen. Teidän pitäisi johtaa mieleenne jostain lasten lukukirjasta, jota
ehkä Waasassa olette lukeneet, Kustaa Waasan tunnetut
sanat: »teidän armonne ja minun armoni eivät mahdu saman
katon alle.« Olkaa kaino ja nöyrä, madame, se kaunistaa
teitä sanomattomasti, enkä minä ymmärrä, mikä estäisi meitä
sitten ystävinä seurustelemasta. Minkätähden
vihaisin teitä?
Ainoastaan vertaisiansa voi vihata. Muita, — ne pudistetaan
pois, kun rupeavat käymään kovin lähenteleviksi.
hymyili surullisesti.
Kreivitär
— Jo riittää.
Olen jo kuullut enemmän kuin mitä minun
olisi ollut kuuleminen. Tässä en voi sinulle vastata. Mutta
välimme- täytyy tulla selväksi.— Sen täytyy tulla siksi kohta.
Eläköön Carolus!
kuului samassa Lejonram'in
hiukan pöhmeröinen ääni rannalta, ja ystävykset tyhjensivät
maljan jaloa Unkarin viiniä isännän syntymäpäivän kunniaksi.

6. Ero.
Aurinko oli jo laskenut, pieni ilotulitus oli poltettu
pihalla, vieraat olivat iloisen illan vietettyään hajautuneet eikä kukaan aavistanut niitä tummia pilviä, jotka
olivat keräytyneet perheen onnen taivaalle, ei kukaan,
paitsi ne kaksi, joita asia lähinnä koski, ja heistäkin käsitti
ainoastaan toinen sen koko merkitystä.
Heidän jouduttuaan kahden kesken, tarttui kreiviärt
Ester puolisonsa käteen ja sanoi: — Minulla on sinulle
pyyntö— tehtävänä!
Mitä voit pyytää, jota en minä heti paikalla olisi
valmis ilolla täyttämään? — kysyi
kreivi.
— Että luovut jostakin, — vastasi
hän.

—

Minä

suostun

ehdottomasti. Sinun tähtesi voin luo-

pua kaikesta paitse sinusta itsestäsi.
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— Mutta jos minä nyt juuri sitä ainoatasinulta pyytäisin?
Kreivi katseli häntä nuhdellen.
— Sitä et voi koskaan pyytää, — vastasi hän.
Ester oli kauvan ääneti. Sydämmensä oli kovin täysi.
— Kaipaisitko minua paljon, jos minä ... esimerkiksi
lähtisin pitkälle matkalle? — kysyi hän hetken kuluttua.
- on mahdotonta. Mistä syystä sinä matkustaisit?
— Se
Voisihan minulla olla tärkeitä syitä. Jos se esim.
koskisi meidän kaikkien onnea.
— Hyvä Jumala, oletko sairas? Jos tarvitset lähteä
kylpemään Spaa'han taikka Pyrmonttiin, niin virka vaan
sananen ja minä seuraan sinua sinne.
— Elä ole levoton, minä olen ihan terve. Mutta ajattele, että minun kuitenkin täytyisi jättää sinut joksikin aikaa
Lupaatko minulle, että mielenmaltilla kestät tuon murheen? Näemmehän toisemme jälleen!
- Mutta rakas ystäväni, en ymmärrä sinua! - - huudahti kreivi pahoilla mielin.
— Lähinnä sinua itseäsi, huolettaa minua enin Veran
— jatkoi kreivitär, eikä ollut huomaavinaankaan
kasvatus,
— En jättäisi
sitä pilveä, joka peitti hänen puolisonsa otsan.
häntä mielelläni Louisen haltuun. Louise rakastaa häntä,
siitä olen vakuutettu, mutta me käsitämme maailman eri
tavalla. Haluan, että Vera kasvatetaan vilpittömään vakavuuteen, yksinkertaisiin tapoihin ja totiseen Jumalanpelkoon.
Sentähden olen tuuminut, että hankkisimme hänelle mielemme
mukaisen opettajattaren. Mitä sanot neiti Sjöbladista? Hän
on köyhä, mutta hyvästi kasvatettu, vähän päälle kahdenkymmenen vuotinen tyttö; tarpeeksi ylhäistä sukua voidakseen esiytyä talossasi, mutta vaatimaton luonteeltaan, hyvä,
älykäs ja lempeä. Hänen äitinsä oli muistaakseni aatelitonta
sukuperää. Kirjoitammeko hänelle huomenna?
— Tee niinkuin tahdot, minulla ei ole mitään sitä
vastaan. Silmäsi, armas Esterini, näkevät selvemmin kuin
minun, ja minulle on aina ollut hyväksi, kun olen totellut
sinun neuvojasi. Mutta taivaan tähden, selitä minulle, mitä
oikeastaan
tarkoitat noilla hämärillä kysymyksilläsi!
— Huomenna
saat sen tietää. Ja nyt hyvää yötä,
sinä nuoruuteni lemmitty, sinä elämäni ystävä! Rakastatko
minua vielä, Kaarieni?

...
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Minun pitäisi rangaistukseksi semmoisesta kysymyk— en!
sestä vastata
Niin, sinä rakastat minua! Elä siis vihastu puolisoosi, jos hän joskus tuottaa sinulle surua. Jumala kaikkitietävä tuntee, että minä sata kertaa tahtoisin ostaa sinun
onnesi uhraamalla omani
Hyvää yötä! Muista, mitä
pyysin sinulta Veran suhteen. Ole isänä Paulillemme, sillä
hän tarvitsee rakkautta elämässä ja pidä minua aina rakkaassa muistossa!
Ja voimatta enää hillitä itseänsä, nojautui hän tätä
sanoessaan puolisonsa olkaa vasten, suuteli hänen hannautuneita hiuksiansa ja kasteli hänen poskiaan kyynelillä. Mies
sulki hänet liikutettuna syliinsä. Hänenkin silmänsä kostuivat, eikä hän tietänyt mistä syystä.
- Ei, - - sanoi hän, - - en voi päästää sinua menemään, ennnenkun olet minulle ilmoittanut, mikä mieltäsi niin
liikuttaa. Sano se minulle!
- Elä minulta nyt mitään kysele! Kaikki, kaikkihan
selvenevä,
ja olenhan jo luvannut, että saat sen huomenna
on

...

tietää,

- - vastasi

kreivitär, pyyhkäsi nopeasti pois kyynelensä ja katseli häntä rauhallisin,melkein hymyilevin kasvoin,
jotka hehkuivat hellyyttä. Ei milloinkaan, ei nuoruutensa kauniimmillaankaankukoistaessa ollut hän ollutkauniimpi kuin nyt.
- Hyvää yötä! - - kuiskasi hän vielä kerran, ja kiiruhti pois, ikäänkuin olisi hän pelännyt omaa hellyyttänsä, jos
kauvemmin viipyisi.
Hän meni tyttärensä makuuhuoneesen. Vera uinaili
viattomuuden unta pienellä sievällä vuoteellaan, joka oli pähkinäpuusta tehty ja punaisilla uutimilla varustettu. Äiti kumartui nukkuvan lapsen puoleen ja painoi sen huulille tulisen
suutelon. -- -Mitä aionkaan tehdä?
huokasi hän, käsiänsä
mahdollista,
Miten
on
miten on mahdollista
väännellen.
luopua sinusta, lajjseni, jonka Jumala kaikkivaltias on antanut
minun hoitooni ja josta minun on Hänelle tili tehtävä? Ja
kuitenkin täytyy niin tapahtua, vaikka sydämmeni siitä pakahtuisi. Mutta anna minulle merkki, hyvä Jumala, anna minulle merkki, ett'en tee väärin, niin noudatan nurisematta

--

■

tahtoasi!
Hän odotti, odotti kauvan, hengittämättä ja tuskissaan.
Ainoastaan nukkuvan lapsen keveä hengitys kuului kuin
Välskärin kertomuksia. V.

11
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suloinen kuiskaili! hiljaisessa huoneessa. Silloin liikahtivat
lapsen huulet, ja Vera sanoi, surren vielä unessaankin : Bijou! Bijou!
— Kiitos, sinä lapseni suojeÄidin kasvot selkenivät.
-lusenkeli,
sanoi hän hiljaa;
nyt ymmärrän sinut. Se
luoti, joka oli aiottu äitisi sydämmeen, ei ole surmaava, niinkuin tänään, viatonta riemuasi. Voi hyvin! Jumalan pyhät
enkelit siunatkoot ja varjelkoot sinua, rakas lapseni!
Lausuttuaan tämän hiljaisen rukouksen hiipi hän pois
ja sulkeutui huoneesensa, siellä vielä »neuvotellaksensa Herransa ja Jumalansa kanssa«, niinkuin hän oli oppinut aikoja
sitten manalle menneeltä hurskaalta sisareltansa Veronikalta,
jonka mukaan Vera oli saanut nimensä, vaikka hiukan lyhennettynä.

—

Kreivi Kaarle VikTor Bertelsköldvietti unet-

toman, levottoman yön.
Hän ei ollut tottunut näkemään vaimossaan naisen
oikkuja. Voimakas, etevä
ja kuitenkin nöyrä nainen
oli oppinut itsensä hillitsemisen vaikean taidon, ja
kuitenkin näytti hän nyt

horjahtaneen jalosta tasa-

painostaan. Minkätähden? Hän ei sitä tiennyt. Hän koki
turhaan keksiä siihen selitystä. Hän aikoi nousta vuoteeltaan, kiiruhtaa puolisonsa luo, ja vielä kerran rukoilla häntä
uskomaan hänelle kaikki huolensa. Mutta nyt oli yö
hänen vaimonsa nukkui; hän oli luvannut hänelle selityksen,
pitäisihän hänen kärsivällisesti odottaen antaa vaimolleen uusi

...

...

todistus rajattomasta luottamuksestaan
Tuskin oli kuitenkaan kesäaamu koittanut ja palvelija
alkanut salissa liikkua siivoten sitä eilisen juhlan jäleltä, ennenkun kreivi nousi vuoteeltaan, ja hiipi varpaillaan puolisonsa huoneesen, joka oli toisessa kerroksessa ja jonne kapeat
rautaiset kiertoportaat veivät kreivin huoneesta. Hän huomasi huoneen tyhjäksi. Kreivittären sänky oli koskematon.
Yksi piirongin laatikko oli vedetty auki, se oli tyhjä. Kreivi
Bertelsköldin sydän tykytti nopeammin. Kummallinen epä-
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määräinen pelko valtasi
hänen mielensä.
Hän on ehkä
— ajatteli
hän rauhoittaakseen itseään.
mennyt puistoon,
Hän haki häntä puistosta; vaimonsa ei ollut siellä.
Kreivi palasi linnaan; hän ei kysellyt palvelusväeltä, ett'ei
kukaan huomaisi hänen levottomuuttansa. Ei kukaan virkkanut kreivittärestä sanaakaan. Luultiin kai hänen menneen
tavanmukaiselle varhaiselle aamukävelylleen jonkun sairaan
tai köyhän luo. Kreivin korvissa soivat nyt kuitenkin yhä
vaan nuo selittämättömät, merkilliset sanat, jotka puolisonsa
oli sanonut hänelle heidän eilen erotessaan. Kauhistuttavat
aavistukset kouristelivat hänen sydäntänsä. Kalpeana, mutta
ilmoittamatta kenellekään jäädyttävää pelkoaan, riensi hän
takaisin kreivittären huoneesen.
Vaimonsa kirjoituspöydältä löysi hän nyt sinetillä suljetun kirjeen, jota ensi sekaannuksessaan ei ollut huomannut.

Päällekirjoitus oli hänelle. Hän aukasi kirjeen vapisevalla
kädellä ja luki:
»Rakastettuni!
Lue nämä rivit levollisella mielellä ja luo no yksinäsi! Ole mies, rakas Kaarieni, ja kaikkivaltias Jumala,
joka meitä koettelee, on antava sinulle rohkeutta elää ilman
■

vaimoasi.

Sinä, Kaarieni, et ole minua koskaan väärin tuominnut,
et koskaan väärin ymmärtänyt. Sinä, joka minua kohtaan
aina olet ollut lempeä ja luottavainen, josta olen sinulle kii— sinä tiedät,
tollinen niin kauvan kuin sydämmeni sykkii,
ett'en milloinkaan ole pyytänyt sinun arvoasi, nimeäsi, rikkauksiasi, vaan ainoastaan rakkauttasi. Mutta muistatko, mitä
sanoin sinulle kerran isäni puutarhassa, kun pyysit minua
avioksesi? Se oli onnettomuus, sanoin minä ett'emme päässeet yhteen nuoruudessamme; silloin olisimme raivanneetitsellemme tien jäämuurienkin läpi. Myöhemmin ei meillä ole

ollut voimaa eikä oikeutta uudistamaan maailmaa. Välillämme
oli nyt kaksi, joilla oli sinuun vanhemmat oikeudet, ja nämä
kaksi lasta asettivat kokonaisen maailman välillemme. Heidän täytyi katsella aikansa silmillä, heidän täytyi ajatella
aikansa ennakkoluulojen mukaan, ja sentähden en voi heitä
moittia, en kantaa heitä vastaan vallintakaan vihamieltä siitä,
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ott'eivät he nähneet selvemmin, eivätkä ajatelleet ylevämmin
kuin se aika, jossa elävät. Olen rehellisesti koettanut heitä
kohtaan täyttää äidin velvollisuuksia. Olen kauvan toivonut,
että rakkauteni lopulta murtaisi sen muurin, jonka sukuperän
ennakkoluulot ovat välillemme pystyttäneet. Mutta minä petyin. Kuinka heikko nainen voisi muuttaa sitä maailmaa,
jossa niin monet viisaat ajattelijat eivät ole kyenneet saamaan
aikaan tasa-arvoa ihmisten välillä! Vanhempain lastesi, armas
Kaarieni, täytyy siis aina ylenkatsoa sitä alhaista naista, jonka
sinä olet korottanut heidän äidikseen. Mutta jos tämä alhainen äiti onkin voinut luopua kaikista omista kunnioituksen
ja arvonannon vaatimuksista, niin ei hän olisi ansainnut kutsuttaa sinun vaimoksesi, jos hän olisi sallinut itseänsä maahan tallattavan. Hänen kunniansa on sinun, ja hänen omat
lapsensa saavat kerran . tietää, ett'ei heidän ole oikeus halveksia äitiänsä.

Sentähden, rakkaani, on minun, kahden velvollisuuden
jouduttua ristiriitaan, täytynyt uhrata toinen niistä. Suo anteeksi, rakas ystävä, että luovun sinusta, ett'en menettäisi
sinun, omaani ja lastemme kunnioitusta! Minun kanssani
katoaa kaikki eripuraisuus, kaikki rauhattomuus tästä talosta.
Alhainen porvarityttö palaa siihen huomaamattomaan asemaan,
jota hänen ei koskaan olisi pitänyt jättää, eikä ole hän ikinä
lakkaava rukoilemasta siunausta sinulle ja koko sinun perheellesi. Ijlä ilmoita maailmalle meidän perheellisiä murheitamme. Sano minun matkustaneeni ulkomaalle terveyteni
tähden. Elä myöskään koeta tiedustella, mihin olen paennut:
päätökseni on järkähtämätön. Mutta en voi elää, tietämättä
teidän vielä minua rakkaudella muistelevan, ja sentähden olen
aika-ajoin kirjoittava sinulle ja lapsillemme sekä kyynelsilmin
suuteleva niitä rivejä, joita minulle lähetätte. Elä onnellisena, sinä sieluni lemmikki! Voi, että voisin olla puolisonasi,
punastumatta lapsiesi edessä. Tervehdä Pauliani, Veraa.ni.
Tervehdä myös Bernhardia, tervehdä Louisea, ja pyydä heitä
antamaan minulle anteeksi, rakkauteni tähden, kaiken sen
(

surun, minkä olen teille tuottanut.

Ester Larsson,
entinen kreivitär Bertelsköld.«

- Isäni, -- sanoi kreivi Bernhard, joka samassa astui
huoneesen, suvaitsetteko tulla alas? Veljeni Paul on
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juuri saapunut opettajansa, erään vähän hajamielisen kirjajoka kutsuu itseään Eerikki Ljung'iksi.
toukan seurassa,
- Paul! Tulen
heti! Mitä vastaan hänelle, kun hän

kysyy äitiänsä?

7. Paimentytön laulu.
Yksi päivä on Herralle kuin tuhat vuotta ja kansoille

kuin viisikymmentä. Heidän päivänsä kuluu, heidän
iltansa tulee, niinkuin kaikkien muidenkin. Ja eräänä
aamuna herätessään huomaavat he kummastuksella,

että kaikki on uudeksi muuttunut.

Vapaudenajan kellotaululla pohjolassa osoitti viisari
yhdettätoista tuntia vuorokaudesta, ja sen pitkä, myrskyinen
päivä oli melkein lopussa, kun monet vielä uskoivat sen olevan keskipäivänsä auringon paisteessa. Ainoastaan siellä
täällä seisoi vartija korkeassa. tornissa, jossa ihmisten häärinä
ei näköalaa sulkenut, ja tarkasteli, sydän täynnä levotonta
odotusta, merkkien tarkoitusta.

Ne olivat kyllin selvät niille, jotka tahtoivat ymmärtää, ja kuitenkin ei niitä ymmärretty. Asiain nykyinen tila

ei voinut kauvan semmoisenaan pysyä. Valtakunta sairasti
sisällistä eripuraisuutta, ja ohuen poskimaalauksen takaanäkyivät ajan kasvot kuolon kalpeina. Toinen käsi painiskeli
toista vastaan; minne toinen jalka tahtoi, sinne ei toinen tahtonutkaan lähteä. Toinen silmä katsoi ja toinen korva kunteli vasemmalle puolelle, samalla aikaa kuin toinen silmä ja
korva kääntyivät oikealle. Kaikki hermot olivat liiaksi kiihoittuneot, kaikki lihakset uupumuksesta veltostuneet. Sydän
sykki epätasaisesti; kaikki pahat intohimot näkyivät nousseen
päähän ja pimittivät katseen. Pohjolan jalojieura oli vanhalla
iällään muuttunut satapäiseksi lohikäärmeksi, ja kaikki nämä
päät purivat ja repivät toisiansa.
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Mitä

kaikki tämä? Oliko vapaus niin suuri
—
—ainoastaan
on kansojen terveys ja onni, heidän maallinen tarkoitusperänsä, heidän ylin elämän ehtonsa, jota paitsi ei mitään pysyväistä
menestystä, ei mitään todellista kehitystä ole olemassa. Mutta
vapauden menestys on sen siveellisessä pohjassa. Kakenna
se sille, ja se on lämmittävä ja valaiseva kuin tuli. Tempaa
tämä perustus pois sen alta, ja se on kuin tuli polttava ja
hävittävä. Vapaus on ilman kaltainen, jonka näkymättömät
joukot aina pyrkivät tasapainoon. Missä tasapaino rikotaan,
siinä syntyy myrsky. Vapauden aika Ruotsissa ja Suomessa
sortui syystä; että vapaus oli kadottanut siveellisen perustuksensa, ja samalla oli se huomaamatta mennyt yli määränsä
ja muuttunut vastakohdakseen. Vapaudenaika sortui syystä,
että valtakunnan kultamalja, joka oli kahdelle jalalle perusvarten

onnettomuus, että paremmat päivät voivat koittaa
sen haudalla? Ei, vapaus
todellinen vapaus!

tettu, asetettiin seisomaan vaan toiselle niistä.
Myöhään eräänä kesäkuun iltana vuonna 1771käveli

kaksi miestä tammien ja kastanjain suojassa Ekolsundin
puistossa.

Vanhempi heistä oli kookas, komea herra, iältään noin
viidenkymmenen, puettuna silmäänpistävällä melkein turhantarkalla huolella sen ajan hovipukuun, joka pysyi samanlaisena maaelämän vapaudessakin, ja kuunteli kunnioittavasti
nuoremman sanoja, samalla kun huolien pilvet näyttivät
synkistävän hänen korkeaa otsaansa. Kun hän joskus virkkoi muutamia sanoja vastaukseksi, tapahtui se lyhyesti ja
määränperäisesti ikäänkuin jonkun kaavan mukaan, mutta
hänen sanansa ilmaisivat hänet kokeneeksi valtiomieheksi ja
osoittivat yhdellä haavaa sekä selvää älyä että järkähtämätöntä mielenmalttia.

Nuorempi mies oli ainoastaan viidenkolmatta ikäinen,
hänkin kirjavassa puvussa sen aikaisen ranskalaisen muodin mukaan. Lyhyiden, mustain, punaisilla nauharuusuilla
solmittujen samettisien alusvaatteiden, keltaisen silkkiliivin
ja sinisen samettitakin päälle oli hän huolettomasti heittänyt
lyhyen espanjalaisen, mustasta verasta valmistetun viitan.
Hänellä oli pitsihuivi, kalvoiset, valetukka, hiuspussi ja kolmikulmainen hattu, mutta kaikkea tätä kantoi hän mitä luontevammalla ja hempeimmällä somuudella, ja puhuessaan teki
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hän erittäin vilkkaita liikkeitä, väliin kiirehtien askeleitaan,
väliin äkisti seisahtuen, toisinaan tarttuen seuraajansa käsivarteen, toisinaan vetäytyen taapäin ja viittoen käsillään,
ikäänkuin tarvitsisi hän kaikkia näitä kaunopuheliaita merk-

kejä täydentääksensä kielen köyhyyttä. Hänen kauniissa,
avonaisissa ja älykkäissä kasvoissaan liikkui alinomaa joka jäntere mitä vaihtelevimpia mielialoja ilmaisten, ja erittäinkin
oli hänen suurilla, sinisillä kiiltävillä silmillään ihmeellinen
voima kuvastaa jokaista vaihdosta hänen sielunsa tunteissa,
niinkuin meri tyynenä ollessaan vuorotellen kuvastaa auringon loistoa ja hattaroita. Ja kuitenkin oli näistä silmistä
sanottu, että ne olivat yhtä käsittämättömät kuin elävät, yhtä
selittämättömät kuin viehättävät, sillä semmoinen oli tämän
nuorukaisen koko olento. Luonto oli muodostanut hänet
avoimeksi kuin päivän valon, mutta elämä oli tehnyt hänestä
suljetun kirjeen. Hän oli kasvanut niin vehkeilevänä aikana
ja oli niin alinomaa salaisten vihollisten ympäröimänä, että
teeskentely hänelle tuli välttämättömyydeksi, johon hän pienestä lapsesta jo oli harjautunut, eikä koskaan ole nähty
näennäisesti luontevamman vilpittömyyden salaavan salatumpaa sielua.
Oli kuitenkin hetkiä, tosin ani harvoin, jolloin tämäkin
salaperäinen luonne selvisi ja avautui niille harvoille uskotuille, joiden sallittiin luoda silmäys sen kätköihin. Kreivi
Schefferille, kuninkaan entiselle kasvattajalle, Kustaa 111
juuri nyt tuollaisena hetkenä paljasti, jollei koko sydäntään,
niin kuitenkin kolme neljännestä siitä.
Asema oli molemmille selvä. He katselivat sitä kuin
shakkilautaa, jolla kuningas, kaikilta puolin vallanhimoisten ja
vallitsevain vastustajain piirittämänä, ei voinut paikaltaan
hievahtaa, panematta kruunuaan, kenties henkeänsäkin alttiiksi. Pakoitettuna pysymään liikkumatonna, oli hän tässäkin
asemassa hitaasti, vaan varmasti menettävä kruununsa, ja
ainoana neuvona oli panna toisia napeloita liikkeelle ja siten
valmistaa kuninkaalliselle shakkinukelle tilaisuutta vapaampiin liikkeisiin ja suurempaan itsenäisyyteen.
Ollessaan juuri Pariisin iloisimpien, nerokkaimpien ja
loistavimpien piirien ihailun ja ylistelyn esineenä, oli nuori
kuningas kolme kuukautta sitten saanut tiedon isänsä äkillisestä kuolemasta ja omasta raskaasta, voimattomasta kruu-
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nustaan. Sen jälkeen oli hän kiiruhtanut hankkimaan varmuutta Ludvig XV:nnen myötätuntoisuudesta ja avusta: hän
oli arvelematta allekirjoittanut sen kuninkaan-valan, minkä
Ruotsin neuvoskunta hänelle joutuin esitti: hän oli kotimat-

kallaan käynyt mainion ja vaarallisen enonsa, kuningas Fredrikin puheilla Potsdamissa, ja nyt oli hänen avaaminen Ruotsin valtiopäivät, joilla hänen leppymättömät vihollisensa
Myssyt, tappionsa perästä kaksi vuotta sitten, olivat jälleen
saaneet vallan käsiinsä ja joilla Venäjä ja Englanti täysin
kourin kylvivät rahoja estääkseen kaikki yritykset valtakunnan kohottamiseksi sen syvästä alennustilasta.
Tästä kaikesta oli kuningas neuvotellut uskottunsa
kanssa, ja asema oli niin toivoton, ettei muuta pelastusta
näyttänyt olevan odotettavissakaan kuin ehdoton nöyrtyminen
puolueiden mahtisanan alle. Oli ollut puhetta siitä, että aluksi
koetettaisiin rakentaa sovintoa puolueiden kesken ja mielitellä
kiukustuneita myssyjä, ottamalla heistä muutamia neuvoskuntaan.

Hallituksen alkaminen tällä tavoin olisi ollut katkera
nöyryytys, sitä katkerampi, kun myssyt vaativat kuningasNuoren kuninkaan
vainajan neuvonantajia kanteenalaisiksi.
posket hehkuivat vihasta. — Voi, — huudahti hän, lyöden

- -

otsaansa,
onko maailmassa onnettomampaa kuningasta
kuin se, joka ei voi muuta kuin joko hävetä itseään tai jät-

tää valtakuntansa
alttiiksi?
—
—

—

On, Sire,

vastasi kreivi Soheffer arvokkaasti,

on onnettomampikin, nimittäin 86, jonka täytyy taipua

molempiin.

—

—

—

Se on totta,
virkkoi kuningas tyynemmin.
Valtakuntani on voimaton, jokainen tuulenhenkäys saa kruununi horjumaan, enkä kuitenkaan tahtoisi vaihtaa Ruotsia
Puolaan, enkä kruunuani Slanislain kruunuun. Vielä on
kolmas keino ja vielä voin vapaasti valita.
--

Sitä uskallan epäillä,
sanoi kreivi.
Mitä? Jos kaikki hankkeeni menevät mitättömiin;
jos näen minulle käyvän niin kuin Stanislaille, enkö voi luopua hallituksesta?
— Teidän majesteettinne tietää paremmin kuin minä,
että Ruotsin kohtalo silloin vallan varmaan on oleva sama
kuin Puolan.

—

Paimen tytön laulu.
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Kunniani pelastuu jälkimaailman

silmissä.

—

Ei mikään kunnia voi teidän majesteetillenne olla
suurempi kuin se, että olette— valtakuntanne pelastanut.
Niinkö luulette?
kysyi kuningas miettiväisenä.
Voi, hyvä kreivi, pahanpäiväinen Myssy on tällä hetkellä
enemmän arvoinen kuin koko minun kruununi.
Puhellessaan olivat he tulleet lähelle puiston aitausta,
ja ennenkun Scheffer ennätti vastata, kaikui sen toiselta
puolelta paimentytön raikas laulu, kun hän polkua pitkin
ajoi lehmiään laitumelta. Kävelijät kuulostivat. Se oli muuan
noita sulosointuisia lauluja, jotka Ruotsissa ikäänkuin leikittelevät lehdissä ja puunlatvoissa:
■

Ja kun morsian oon, kun kruunun saan,
Mä kukissa loistan,
Min sorjana tanssin mä, valio maan,
Pois huoleni poistan.
On kruununi kaunis ja vihanta,
Mä kukissa loistan.
Ei kruunua toista sen vertaista,
Pois huoleni poistan.
Mua kumoon ei tanssi poikaset nuo,
Mä kukissa loistan,
En kruunuain kultaista kouvolle suo,
Pois huoleni poistan.

—
—

Kas siinä ennustus! — naurahti kreivi Scheffer.
Niinpä todellakin, — .vastasi kuningas Kustaa
hymyillen. Minäkin olen pitävä huolta siitä, ett'ei kukaan
minua kumohon tanssi, ja toivonpa silloin, ett'eivät kouvot
saa kruunuani.

8. Isänmaa huutokaupalla myytävänä.
Valtiopäivät Tukholmassa puhallettiin alettaviksi Kesäkuun 13 p:nä 1771, ja jokainen valtiopäivämies
valmistautui, jolPei juuri hyödyttämään isänmaatansa,
niin kuitenkin siitä itse hyötyäksensä.
Samana päivänä tuli myös porvarien ja talonpoikien
valita puhemiehensä.
Nuori valtiopäivämies Jonas Perttilä Isosta-Kyröstä oli
noussut vuoteeltaan, ja istui juuri lukemassa raamatusta aamulukuansa, kun joku koputti hänen köyhänpuoleisen,kaupungin
eteläosassa olevan asuntonsa ovelle, ja sisään astui sievästi
käheröidyssä valetukassa muuan nuori varatuomari, Hattujen
päällikönparooni Höpken'in kirjuri.

— Oletteko valtiopäivämies Perttilä? — kysyi käheröity mies mielittelevällä äänellä.
— Olen. Millä voin teitä palvella?
— Tahdoin vaan kysyä, kuinka on terveyden laita,

kun valtiopäivämies ci ollutkaan eilen illalla Punaisen Kukon
ravintolassa. Kunnia-arvoisen talonpoikaissäädyn useimmat
jäsenet olivat siellä saapuvilla ja pakinoivat valtakunnan menestyksestä Rostokkin oluella täytetyn haarikan ääressä, oluella
parhaalla, mitä milloinkaan on hyvän asian onneksi tyhjennetty. Arvelen valtiopäivämiehen tuntevan asian. Äänestetään Eerikki Anderssonia, ja rahallinen kiitollisuuden osoitus
on sata plootua, jotka pyydän saada tässä suorittaa.
Mitä tämä merkitsee?
kysyi nuori, vielä kokematon valtiopäivämies, kun käherretty vieras pitemmittä mutkitta alkoi lukea seteleitä pöytään.

—

—

—

Hieno herra ymmärsi kysymyksen väärin.
Summa
ei kyllä ole niin iso kuin minkä päämieheni haluaisi maksaa
mies kuin valtiopäivämies olisi oikeuja mitä niin vaikuttava
— jatkoi
tettu odottamaan,
vähintäkään hämmästymättä,
- mutta ajat ovat ahtaat, hän
ja valtiopäivämies voi olla vakuutettu siitä, että häntä ensi tilassa erittäin muistetaan. Meidän

ISÄNMAA HUUTOKAUPALLA MYYTÄVÄNÄ.

173

kesken sanoen, on meillä kuningas ja vapaus puolellamme!
Siis äänestätte Eerikki Anderssonia, sehän on päätetty?
— Niin, kyllähän minä olen ajatellut, äänestää Eerikki
Anderssonia, mutta ei herran eikä kenenkään muun tarvitse
— vastasi rehellinen Jonas, jonka hidas
sitä korvaani soittaa,
— Mitä
suomalainen veri nyt vihdoinkin rupesi kiehumaan.
herra tarkoittaa noilla viheliäisillä setelitilkuilla?
Aikooko
herra ostaa minun ääneni?
— Arvasin heti, että se on liika vähän! Suomalaispitää
konna tulee kalliimmksi kuin luulinkaan, mutta täytyy
- - mietti
häntä hyvällä tuulella, hän voi vaikuttaa toisiin!
Hattujen asiamies harmitellen, ja veti esille, nyt toki hiukan
enemmän kursaillen, toisen setelitukon.
Olen varma, että

--

kaikki kunnia-arvoisen talonpoikaissäädyn suomalaiset jäsenet
niinkuin valtiopäivämies Perttilä hyvän asian puoäänestävät
— lisäsi
lesta,
mies, merkitsevästi paukauttaen setelit pöytään.
Tämä oli jotenkin selvää. Perttilä oli kyllä harvinaisen
viattomana tullut tähän huutokauppa-konttoriin, jota kutsuttiin valtiopäiviksi, mutta hän olisi ollut suorastaan pölkkypää,
jolPei olisi käsittänyt näin kaunopuheliasta merkkikieltä. Hän
oli myös vähitellen ehtinyt tehdä päätöksensä, ja seuraus siitä
oli se, että hän tarttui hienoa herraa käsivarteen, taluttihänet
ovelle ja- nakkasi setelitukot hänen jälkeensä portaille.
Tuossa on herralle repaletilkkunsa! huusi vihastunut
— Toisella kertaa herra tietätalonpoika hänen peräänsä.
köön huutia, kun puhuu vapaille talonpojille.
- Lempo soikoon, ett'ei minulla ollut kultarahoja, murisi Hattujen lähettiläs pahoilla mielin, portaita alas mennessään. Ajat huononevat huononemistaan, ja nuo talonpoikaislurjukset käyvät päivä päivältä yhä röyhkeämmiksi. Ennen
sai heidät tanssimaan pillinsä mukaan oluthaarikasta. Nyt ei
edes sekään riitä, että tukkii heidät setelirahoilla täyteen kuin
makkarat; pitää, mukamas, olla hopeakannu, tai rannerengas
emännälle, tai kukkaro täynnä oikeita tukaatteja! Olen varma,
että Myssyt ovat ehtineet meitä ennen ja antaneet tyhmän
suomalaistolvanan kuulla kullan helinää. Hän äänestää vastustajaamme, se on päivän selvä, ja sen saa kuningas siitä,
että kitsastelee.
— Jos Hattujen rehellisyyden laita on tuollainen,niin

heitän heidät helkkariin, -- ajatteli puolestaan Jonas Perttilä,
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istuutuen päivän kunniaksi kaapimaan pois partaansa omassa
pajassaan taotulla partaveitsellä. — Myssyt ovat varmaankin
rehellisiä ihmisiä, jotka eivät salateitä konttaile päämääriinsä.
Siirryn Myssyjen puolelle; saammehan mc köyhät suomalaiset
talonpojat silloin edes. elää rauhassa venäläiseltä.
Tuskin oli hän tullut tähän mielestään viisaasen
päätökseen, kun taas koputettiin ovelle, mutta tällä kertaa
melkoista jykevämmällä nyrkillä. Ovi aukeni, ja sisään
saapasti eräs entinen valtiopäivämies talonpoikaissäädyssä,
joka, sittenkun talonsa oli joutunut myytäväksi, oli perustanut

viinapolttimon kenraali Pechlinin tilalle ja jota käytettiin juoksemaan Myssyjen johtajain asioita vanhojen ystävien luona
talonpoikaissäädyssä. Mies oli röyhkeä ja raaka ja omansa

vaikuttamaan talonpoikiin tungettelevalla käytöksellään, joka
oli olevinaan suoruutta, ja verrattomalla hävyttömyydellään,
joka oli
perehtymistä asioihin.
— olevinaan
No, kuinka on laita, äijäseni, — sanoi tämä arvoisa
asiamies, ja istuutui toiselle noista kahdesta maalatusta tuolista, sillä useampia ei huoneessa ollut. - - Terveys hyvä ja
runsaasti rahaa? Mitä hittoja, Perttilä, aiotteko laittautua
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keikariksi? Antakaa parran kasvaa, ukkoseni, ja antakaa
kuninkaan lellikkien nuolla leukojaan. Me olemme vapaita
talonpoikia, jotka emme osaa sanojamme sieviksi sommitella,
ja naamamme saa kelvata semmoisena kuin on. Onko tapanne ottaa ryyppyä aamutuimaan? Minä puolestani juon
mieluummin ruotsalaista olutta.
Kuka te olette? — kysyi Perttilä, joka ei ollut
miestä ikinä nähnyt ja jota hänen röyhkeytensä harmitti.
Kukako olen? Sepä oli kysymys. Kuuluupa,
että olette vielä nahkapoika valtiopäivillä. Muutoin tuntee
koko Ruotsi rehellisen vanhan Hallbergin, joka ei ilmoisna
ikänään ole kumarrellut ylhäisiä eikä alhaisia. Mutta sama
se; jos tahdotte ystävän, johon voitte luottaa ja joka on talonpoika sekä sielun että ruumiin puolesta, niin sanokaa vaan
sana. Miksette tulleet eilen Auringon ravintolaan? Me talonpojat neuvottelimme siellä valtakunnan parhaasta, niin että
nurkissa natisi. Tässä on tuleva toinen ääni kelloon, saattepa nähdä, ja nyt me aiomme pistää kuninkaan oikeaan
saappaasemme ja herrat vasempaan. Aiomme äänestää Jooseppi Hanssonia Elfsborgin läänistä; se on miesten mies, ja
senpätähden äänestettiin hänet pois säädystä kaksi vuotta
sitten, kun Hatut syöttivät meille ranskalaista konvehtia.
Lyönpä vetoa juottoporsaasta tulevaksi jouluksi, että ajattelette samoin kuin minäkin. Köyhiä ovat he kuin heinäsirkat
ja lumihuttua he meille tarjoilevat; mutta rehellinen mies ansaitsee päivärahansa, se on minun katkesmukseni, ja te olette
saava, mitä teille on tuleva, Perttilä. Mitä sanotte viidestäkymmenestä plootusta? Sillä saatte kyllä aika härän ja sitäpaitse silkkihuivin tervetuliaisiksi emännälle.
— Viisikymmentä plootua? — vastasi Jonas, joka nyt
— Täällä oli
rupesi oivaltamaan, mihin päin puhe kääntyi.
äskettäin herra, joka tarjosi sataa.
Vääriä seteleitä, pelkkää peijattua varkaan kalua,
uskokaa se, Perttilä, niin totta kuin olen talonpoika ruumiiltani ja sielultani. No, olitte kai niin viisas, että annoitte
hänelle— matkapassin alas portaita.

-

—

Niin tein.

Sanoinhan minä sen! Te olette valtiopäiväimme

kaunistus, ja senpätähden saatte seitsemänkymmentä plootua
oikeata käypää rahaa, josta ette joudu hirteen.
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—
—

Mistä hyvästä?
Mistä? Rehellisyydestänne, kunnollisuudestanne ja

siitä, että puollatte valtakunnan etua.
jos nyt en myykään ääntäni?
— Mutta
Jos? Niin, te olette hauska veitikka, Perttilä. Kuul-

kaapa, sanon teille sanasen, tässä meidän kesken. Saatte sata
plootua ehdolla, ett'ette hiisku siitä kellekään kristitylle sielulle. —Mitä sanotte siitä, häh?
Tietäkää huutia! Minä en ole mikään varas.
Vai niin. Jos sitä nuottia vedätte, on se oma vahinkonne. Minun puolestani voitte kernaasti antaa varkaiden
ja roistojen valtakuntaa hallita. Minä sanon suoraan ajatukseni ja neuvon teitä ystävänä. Ette suinkaan voi sataa
viittäkymmentä vaatia? Täällä on kyllä muitakin, jotka katsovat isänmaansa parasta. Ja sitten kuiskasen teille jotain
korvaan: kuningas on meidän puolellamme! Niin, mitä arvelette, eikö se ole saakelia? No, menköönsadasta viidestäkymmenestä, te itsepäinen suomalainen !
- Onko huutokauppa jo loppunut? - kysyi Perttilä,
pannen pois partaveitsensä ja nousten uhkaavasti seisoalleen.
Tepä vasta turkkilainen olette! - - vastasi kaupantarkoituksen väärin ja kopeloi irvishieroja, joka taas ymmärsi
— Tosiaankin,
äijäseni, olette hiukan
tellen povitaskuaan.
koiramainen. Mutta jos ei vähemmästä apua ja jos lupaatte
tehdä totta puolestanne, niin - olkoon menneeksi kaksisataa! Se on viimeinen sanani, niin totta kuin olen talonpoika ruumiiltani ja sielultani.
- Ja niin totta kuin olon talonpoika ruumiiltani ja
sielultani, opetan minä teille, kuinka rehellinen mies vastaa
tuommoisiin konnankujeihin!
vastasi Perttilä, tarttuimiestä
ja heitti hänet ulos ovesta.
kaulukseen
- Kirottu suomalaistolvana! - - mutisi asiamies, hieroen selkäänsä.
Hatut ovat tarjonneet hänelle' kaksisataa
viisikymmentä.
— Myssyt ja Hatut näkyvät olevan yhtä hyviä! sanoi Perttilä ylenkatseellisesti. - Voi onnetonta isänmaata!
■

-

--

—

-■

9.

Suurin tarjous.

Mieli harmia kuohuen meni Jonas Perttilä sukulaisensa, porvarikuninkaan pojan, Tuomas Larssonin
luo, joka edusti Vaasan kaupunkia, sittenkun Grön=■ berg oli kieltäytynyt siitä toimesta. Vielä oli aikaa
tunti tai pari, ennenkun oli mentävä säätyihin äänestämään,
ja nuori talonpoika tahtoi kuulustella porvarin mielipidettä.
Tuomas Larsson oli jäykkä, harvapuheinen mies, iältään
noin 40 vuotias ja, niinkuin isä ja isoisä, kauppias kiireestä
kantapäähän. Hän oli toimellinen, ahkera, ymmärtäväinen,
niinkuin koko sukunsa, eikä siitä syystä lainkaan taipuvainen
tuhlailemaan isänsä omaisuutta, mutta se rautasuoni, joka tähän
saakka oli tämän suvun selkää tukenut ja isoisässä kovennut
teräväksi teräkseksi, oli alkanut pehmetä kahdessa viimeisessä
polvessa. Tuomas Larssonista ei tiedetty sen pahempaa kuin
muistakaan rikkaista pikkukaupunkien ylimyksistä, joita kateus
mielellään hämmästelee; arveltiin kuitenkin, ett'ei hän ollut
niin vaikeasti ostettava kuin olisi voinut luulla hänen varallisuuteensa nähden, ja sentähden menikin Jonas hiukan epäilluo, häneltä neuvoa pyytämään.
len tämän
— Teepikku-serkkunsa
—
tahtosi, — sanoi varovainen kauppias. Minä
äänestän Myssyjen puolella. Sukumme on ollut Myssyjä viisivuotta, ja sentähden minut valittiin.
kymmentä
— Oletko
— kysyi Jonas, synsaanut makson siitä?
keillä mielin.
- Maksosta taikka maksotta, minä äänestän sitä, minkä
parhaaksi.
katson Ja omatuntosi sallii sinun ottaa venäläistä rahaa!
— Taikka
englantilaista, r- naurahti Tuomas nyreästi
hymähtäen. - - Sitä ei niin tarkoin tiedä: eivät ne haiskahda
anturanahalle eivätkä kivihiilellekään. Ei haittaisi sinunkaan

asioitasi, jos olisit vähemmän ulkokullattu. Jos et sinä ota,
niin ottaa joku toinen. Rahat tulevat maahan, ja se on pääasia.
- Onko se pääasia? Mihinkäs sitten joutuu kansan
kunnia ja menestys? Mihinkä joutuu omatuntosi?
Välskärin kertomuksia.

V.

12
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—

Kauppias pudisti maltittomasti päätänsä.
Semmoista
-se on, kun lähetetään poikia valtiopäiville!
hän.
— .Korupuheita ja taaskin korupuheita, eikä murahteli
mitään muuta
kuin korupuheita! Kansan kunnia? Maan menestys? Se
kuuluu kaikki kauniilta, mutta semmoista saamme kuulla aamusta iltaan jokaiselta veijarilta, kutsuipa hän itseänsä Hatuksi tai Myssyksi. Omatuntoni on kymmentä vuotta vanhempi kuin sinun, ja kun omatuntosi tulee kymmentä vuotta
vanhemmaksi, opit valvomaan maan etua samassa kuin omaa
talouttasikin.

Sen pituinen se. Ja sen vastauksen saatuaan meni
nuori talonpoika säädyn kokoushuoneesen, ja katso, siellä pidettiin todellakin mitä kauneimpia puheita valtakunnan menestyksestä, isänmaan todellisesta hyödystä ja kansalaisten
velvollisuuksista, jotka puheet paikoittain olivat höystetyt kauniilla lupauksilla laajennettujen oikeuksien saamisesta kunniaarvoiselle talonpoikaissäädylle. Kaikki puhujat käyttivät samoja
lauseita, ainoastaan sillä eroituksella, että Hattujen ystävät kuvasivat myssyjä mitä ilkeimmiksi maankavaltajiksi, samalla
kun Myssyt puolestaan vakuuttivat, että kaikki valtakunnan
onnettomuudet lähtivät noista pahasisuisista Hatuista, sekä
ett'ei maa milloinkaan pääsisi rauhaan, ennenkun nämä hirviöt olivat perinpohjin hävitetyt. Häpy ja inho täyttivät rehellisen Jonas Perttilän mielen: tiesihän hän, että kaikki nämä
puheet olivat kirjoitetut näkymättömäni johtajain kanslioissa.
Hän tiesi nyt, että kaikki tai melkein kaikki noista isoäänisistä isänmaanystävistä olivat myyneet isänmaallisuutensa
puhtaasta rahasta, yksinkertaisemmat viidestäkymmenestä plootusta, viekkaammat sadasta, sadasta viidestäkymmenestä tai
kahdesta sadasta, aina sen mukaan, miten taitavia olivat olleet
peijaamaan asiamiehiä, jotka summakaupalla olivat ottaneet
toimittaakseen niin tai niin monta ääntä, ja joilla oli oikeutettu ansionsa siitä, mitä voivat tinkiä.
Toisilleen vihamieliset puolueet näyttivät alussa melkein
tasaväkisiltä, s. o. yhtä hyvin lahjotuilta. Mutta kohta tuli
ilmi, että. Myssyt olivat maksaneet runsaammin, ja he voittivat siis äänestyksessä 84 äänellä (il vastaan. Jonas Perttilä oli kuulunut vähemmistöön. Hän ei rakastanut Hattuja,
mutta vielä vähemmän rakasti hän Myssyjä.
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Samalla tavalla kävi porvarissäädyssä. Myssyt voittiolleet puolueet olleet hävyttömämpiä, eivät ikinä rohkeammin käyttäneet kaikkia mahdollisia keinoja temmataksensa voittoa puoleensa. Englannin ja Wenäjän ministerit ammentavat kultaa
täysin kamahloin, turvataksensa Myssyjen voittoa, ja Ranskan
ministeri, Hattujen suojelija, käänsi turhaan koko kukkaronsa
nurin. Samaan aikaan kuin kreivitär Du Barryn sylikoiralla
oli kalliista kivistä tehty kaularengas, ei hänen herransa ministerillä parooni Vergennes'illä ollut enempää kuin 200,000
frangia syötettävänä noille ahnaille valtiopäivämiehille, ja kuningas Kustaa oli pakoitettu lainaamaan Vergennes'iltä.
Nyt tuli pappien valita puheenjohtaja. Heitä oli vähän
ja siitä syystä olivat he kalliita ostaa. Mutta heillä oli neljäs osa vallasta: miksi möisivät he maansa polkuhinnasta?
Nuo kunnon hengenmiehet, joiden valtakunnan ei kuitenkaan olisi pitänyt olla tästä maailmasta, möivät itsensä semmoisella taidolla, että heidän pöytänsä pitkät ajat sen jälkeen
oli raukeamaisillaan hopeiden painosta, samoin kuin he itse
vatsansa painosta.
Omituinen sattumus oli sovittanut niin, että Larssonin
suvun jäseniä näillä valtiopäivillä istui kaikissa kolmessa
aatelittomassa säädyssä: talonpoikaissäädyssä Perttilä, porvarissäädyssä Tuomas Larsson ja pappissäädyssä hänen setänsä,
rovasti Bertel Larsson, porvarikuninkaan nuorempi poika.
Tämän papin luo meni Jonas Perttilä päivää ennen puhemiehen vaalia. Jonaan oli käynyt niinkuin monen muunkin
miehen myrskyisinä aikoina: hän oli päättänyt olla mihinkään puolueesen kuulumatta ja oli kuitenkin vähitellen pakoitettu liittymään jompaankumpaan taistelevista puolueista.
Hän oli koetteeksi ruvennut Hatuksi, hän niinkuin muutkin,
ja meni nyt rovastin luo, joka oli hänen äitinsä nepain, pyytääksensä neuvoa tältä arvossa pidetyltä mieheltä, jota Jonas
hamasta lapsuudestaan oli kuullut mainittavan säätynsä etevat 72 äänellä 55 vastaan. Eivät milloinkaan

vimpänä.

Rovasti Larsson oli kuitenkin niin täydellinen vastakohta hurskaalle tyttärellensä Sesilialle kuin maan tomusta
muodostunut vatsa voipi olla taivaan kirkkaallesilmälle. Hän
oli jättiläisen kokoinen vanhus, kahden seitsemättä vanha,
leppeä ja muhoileva, hyvin harras kuin tarvittiin, mutta ei
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milloinkaan ajatellut muuta kuin omaa etuaan. Hän oli nyt
kolmatta kertaa valtiopäivämiehenä, ja siitä hän oli saanut
maksaa kauniit rahat säätyveljilleen kotiseudullaan, mutta se
olikin tuottava toimi, jota hän osasi hoitaa erinomaisella taidolla. Kun Hattujen asiamies tarjosi 500 plootua, kohautti
hän vaan olkapäitään ja selitti, ett'ei hän halunnut mitään
ajallista voittoa, vaan aikoi äänestää Myssyjen kanssa, jonka
jälkeen tarjousta nostettiin aina 3,500 plootuun, jotka paikalla puhtaassa rahassa luettiin hänen pöydälleen ja mitä
kainoimmalla katsannolla pyyhkäsi hän ne suureen laatikkoonsa. Silloin tuli rovasti vihdoinkin vakuutetuksi siitä,
että Hatuilla oli oikein. Ja kun Myssyjen lähettiläs seuraavana päivänä tuli tarjoamaan hänelle yhtä suurta rahallista
palkkiota, selitti rovasti Larsson,
uusien periaatteidensa mukaisesti,
ettfei hän suinkaan tahtonut
vastaanottaa mitään syntirahoja,
koska hänen omatuntonsa käski
häntä äänestämään Hattujenpuolella. Seuraus siitä oli se', että tarjousta korotettiin aina 500 plootua kerrallaan, ja kun sillä
tavoin oli päästy tuohon sievään
summaan, 5000 plootuun, jakun

alkoi näyttää siltä, että mitta
oli täysi, rupesi rovasti suureksi

kummastuksekseenhuomaamaan,
että Myssyt eivät olleetkaan aivan väärässä. Pitäisi vaan
ajatella sitä surullista mahdollisuutta, että vanha, puolisokea
tuomiorovasti Pryss jonain kauniina päivänä menisi kaiken
maailman tietä, ja niin surkuteltavan tapauksen varalta olisi
tärkeätä, että hänen paikkansa joutuisi isänmaallis-mieliselle
miehelle, joka ymmärtää valvoa säädyn etua, jonkatähden

hän, Larsson, olisi valmis uhrautumaan tähän raskaasen ja
painavaan virkaan, jos hän sen saamisesta saisi kirjallisen
vakuutuksen. Sitoumus annettiin, sillä Myssyt voivat antaa
mitä tahansa, — ja nyt vihdoinkin huomasi tuo kunnianarvoisa mies, että Hatut olivat ihan väärässä ja Myssyt sitävastoin isänmaan ainoat todelliset pylväät. Kauppa ei ollut
huonoimpia. Mikä verraton aarre moinen vakuutus, joka
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ensin yhdellä, sitten toisella tavalla tuottaa yhteensä 8,500
plootua ja tuomiorovastin arvon!
Jonas Perttilä tapasi sukulaisensa mitä mainioimmalla
tuulella ja rohkeni viattomuudessaan lausua paheksumisensa
tuosta hävyttömästä lahjomisjärjestelinästä, joka valtiopäivillä
vallitsi.
Eovastin leveät huulet vetäytyivät mitä suloisimpaan
— Elähän muuta sano! - - huokasi hän ja loi harhymyyn.
- - Maailma on täynnä pahuutta ja
taasti katseensa kattoon.
Mammonan orjat eivät ajattele muuta kuin lihallisia himojaan.
Meidän täytyy varustautua kovaan sotaan emmekä myöskään
saa halveksia maallisia aseita. Meidän tulee katsoa, että edes
vähäinen osa tämän maailman hyvyyksistä joutuu hyviin
käsiin, hyvän asian hyödyksi. Me emme saa lykätä luotamme niitä ajallisia lahjoja, joita taivas meille voi lähettää,
edistääksensä
kirkon ja maamme menestystä.
— Se on
tietty, mutta ei suinkaan arvoisa isä ottane
lahjoja? - - kysyi talonpoika viattomasti.
-- vastasi rovasti, hiukan hämilTaivas varjelkoon!
lään, vaikkei hänen tapansa suinkaan ollut hävetä. Kuka
nyt toki lahjoja ottaisi? Tarkoitan vaan, ett'ei pidä halveksia
pientä ropoa, joka voi tulla köyhän seurakunnan hyväksi,
olletikin, kun tietää siten maatansa hyödyttävän.
— kysyi Jonas vielä
Arvoisa isä ottaa siis lahjoja?
kerran, sillä hän luuli tuntevansa pahan omantunnon haikua
noissa kiertelemisissä.
— Ei pidä olla ylen ankara, poikaseni, — varoitti ro- — Me olemme kaikki heikkoja kuovasti isällisellä äänellä.
■

—

levaisia; meidän tulee ajatella köyhiä lapsiamme eikä hylkiä
sitä, mitä taivas näistä maallisista hyvyyksistä meille suo.

-

Ja arvoisalla isällä on kuitenkin suuret tulot ja
suuri perintö! — huudahti Jonas närkästyneenä.
— Minä olen köyhä Herran palvelija, joka vaivoin
ansaitsen jokapäiväisen leipäni, tiedäthän sen vallan hyvin,

rakas poikani!
—

Perkeleen palvelija sinä olet, kirottu pappi, joka myöt
isäinmaasi! - - huudahti Jonas Perttilä raivoissaan, paiskasi
oven lukkoon, ja syöksi ulos.

10. Kustaa III:nnen puheilla.
Kaikki Hattujen rahat olivat turhaan käytetyt; nuo
kaksisataa tuhatta frangia olivat kuin kaivoon heitetyt. Myssyt voittivat pappissäädyssä yhden äänen
enemmistöllä, ja piispa Porsenius Skara'sta tuli heidän puheenjohtajakseen. Voitto oli maksanut heille kolme
tynnyriä kultaa ruplissa ja punnissa, mutta heillä olikin nyt

kolme, neljännestä

vallasta. Viimeinen neljännes oli jälellä:
aateliston oli valittava maamarsalkkansa. Se oli tekevä voiton toisella puolen ja tappion toisella täydelliseksi.
Ruotsalaisessa ritarihuoneessa, vanhoine loistavine sukuineen, oli siis huutokauppa päätettävä. Kaikki varustausivat
voittamaan tai kuolemaan -- isänmaanko puolesta? Ei, oman
saalisosuutensa puolesta.
Rehellinen Jonas Perttilä oli nyt viikon kuluessa nähnyt ja kuullut paljon, jota ei ollut voinut uneksiakaan, mutta
yhtä asiaa hän ei käsittänyt, nimittäin sitä, mitä kuningas
kaikesta tästä arvelisi. Jonas ymmärsi vallan hyvin, että
herrat riitelivät saadakseen hallita valtakuntaa, että toinen
sääty tahtoi hankkia itsellensä etuoikeuksia toisen kustannuksella ja että toinen oli toistansa ahnaampi rahoja anastamaan; mutta hän ei ymmärtänyt, mitä kuninkaalla, josta kukaan ei julkisesti välittänyt, mutta jota kaikki salaa sanoivat
puoluelaisekseen, oli noiden vehkeiden kanssa tekemistä.
Vanha peritty kunnioituksensa maan isää kohtaan ei sallinut
hänen muuta uskoa kuin että kuningas Kustaa ei tietänyt
siitä ilettävästä kaupanteosta, jota täällä joka taholla harjoitettiin, ja hän katsoi velvollisuudekseen uskollisena alamaisena
ilmaista petetylle hallitsija-paralle, kuinka pahoin hänen säähäpäisivät maan kunniata.
tynsä —
— Tuo hyvä kuningas on vielä
— niin nuori ja tottumaton,

mietti Jonas mielessään.

Hän ei tiedä mitään,

hän luulee, että kaikki käy rehellisesti, ja hänen hoviherransa
varovat kyllä, ett'ei hän saakaan mitään tietää. Mutta minä
tahdon mennä hänen puheilleen ja sanoa hänelle suoraan,
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kuinka asia on, vaikkapa rakas orpanani porvarissäädyssii
kiukkuunsa pakahtuisi ja vaikka kunnian-arvoinen enoni pappissäädyssä manaisikin minut takimmaiseen helvettiin.
Sanottu ja tehty. Jonas oli äskettäin lukenut Posttidningistä, että kuninkaallinen majesteetti armossa suvaitsi
kaikkien alamaistensa, niin ylhäisten kuin alhaisten, persoonallisesti esittää hänelle valituksensa tai toivomuksensa joka
maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona kello 4 ja 5 välillä
jälkeen puolen päivän kuninkaallisessa linnassa. Nyt oli juuri
keskiviikko ja Jonas lähti suoraa tietä majesteetin luo.
Kun hän lähestyi linnanporttia, kun hän näki vartijat
ja tuon suuren, majesteetillisen kivirakennuksen, joka ikäänkuin muserti hänet alleen, silloin tunsi Jonas ensi kerran
sydammensä sykkivän tavallista kiivaammin. Mitä hänellä
Eiköhän olisi viisainta palata takaisin?
oli täällä tekemistä?
— näkihän
Mutta ei
hän pääskysten lentävän, sisään
tuosta korkeasta portista yhtä pelottomina kuin oli nähnyt
niiden lentävän hänen matalan katonharjansa alle IsossaKyrössä, ja olihan hän toki pääskysiä parempi! Olihan hän
valtiopäivämies ! Tulihan hän rehellisissä aikomuksissa! Hän

...

astui sisään!

Etuhuoneessa sai hän vartoa, silPaikaa kuin päivystävä
kammarijunkkari saattoi anojia kuhinkaan puheille siinä järjestyksessä kuin olivat ilmoittautuneet. Täällä oli raajarikkoisia puujalkasotilaita Poinmerin sodan ajoilta, virkamiesten
leskiä, joilla oli 8 plootua eläkettä, köyhiä kirkkoherroiksi
pyrkiviä kappalaisia, vararikkoon joutuneita kauppiaita, jotka
tahtoivat perustaa saippuatehtaita, matammeja, jotka harjoittivat
kapakkaliikettä ja valittivat poliisia vastaan,ruudin sokaisemia
kivenporaajia, virkaheittoja näyttelijöitä, jotka lausuivat kappaleita Don Ramido di Colibrados'esta, nälkäisiä runoilijoita,
joilla oli taskussa kyynärän pituisia ilorunojen sepustuksia,
suutarin oppipoikia, joilla oli korvat lukossa mestareinsa korvapuusteista, nuohoojia, jotka olivat romahtaneet alas takanpiipusta, sanalla sanoen, siinä oli näytteitä kaikesta todellisesta
tai luulotellusta viheliäisyydestä, ja kaikki nämä olivat edeltäkäsin oppineet ulkoa pitkiä läksyjä, joilla aikoivat herättää
kuninkaan sääliä. Mutta kun lyhyt tunti tällä tavoin olisi
riittänyt tuskin useammalle kuin yhdelle tai kahdelle, käskettiin jokaisen ajaa asiansa kahdessa minuutissa, jolPei hänen
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majesteettinsa suvainnut heiltä jotain erittäin kysellä, ja sentähden seisoivat nyt kaikki hiessä päin, miettien, miten voisivat puhua lyhyesti ja selvästi, kammarijunkkarin seisoessa
taipumatonna kello kädessä valmiina keskeyttämään puhelun.
Ihmeellistä oli kuitenkin nähdä, kuinka useimmat menivät
sisään tyhmistyneinä ja tulivat takaisin ilosta loistaen, sillä
kuningas Kustaan kuuluisa taito voittaa ihmissydämmet jollain ystävällisellä sanalla tai armollisella silmäyksellä olitämmöisissä tiloissa yhtä suuri kuin muulloinkin, ja hänellä oli
nyt enemmän syytä kuin koskaan voittaa sydämmiä puoleensa,
sillä kaikki ne olivat pääomana hänen liikkeessään. Hän ei
hylkinyt halvintakaan, hän tarvitsi noita ihmisiä ehkä enemmän kuin he häntä.
Jonas luuli tuntevansa yhden anojista. Se oli Myssyjen juoksija Hallberg. — Maltahan mies! - - ajatteli rehellinen talonpoika.
Vihdoin tuli Jonaan vuoro, ja ennenkun hän oli ajatuksissaan saanut valmiiksi sen merkillisen puheen, jonka
aikoi pitää kuninkaalle vallattomuudesta valtiopäivillä, seisoi
hän jo Ruotsin, Suomen ja Ison-Kyrön hallitsijan edessä.
Kuningas Kustaa istui tavallista hiukan yksinkertaisemmassa puvussa vähäisen ebenpuisen työpöydän ääressä, ja
hänen vieressään seisoi vartioivan ajutantin kanssa kirjuri,
joka otti anojien hakemukset vastaan.
Odottaen kuulevansa, että nuori sarkatakkinen talonpoika tahtoi jättää jonkun anomuksen verojen helpottamisesta,
loi kuningas sisääntulijaan pikaisen, kysyvän katseen. Mutta
Jonas ei ollut niin paikalla valmis; minuutti kului ja samalla
puolet hänen käytettäväkseen määrätystä ajasta.
- Kuinka on laitasi, ystäväni? - kysyi kuningas,
osoittamatta vähintäkään maltittomuuden merkkiä. Hänellä
oli erityiset syyt pysyäkseen talonpoikain suosiossa.
Vaikka asuikin Isossa-Kyrössä, puhui Jonas Perttilä,
joka oli Munasalossa syntynyt, yhtä sujuvasti ruotsia kuin
suomeakin, ja tämä kielitaito oli ollut hänelle hyvänä apuna
valtiopäivillä, joilla ne talonpojat, jotka taisivat ainoastaan
suomea, olivat pahemmassa kuin pulassa ollessaan tavallisesti
yksi kahdeksaa tahi kymmentä vastaan yhdistetyssä Ruotsin
ja Suomen talonpoikaissäädyssä. Jonas raapasi siis jalallaan
■

ja vastasi:
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- Jumala varjelkoon teidän majesteettianne!

Huonosti on laita.
— Mitä sinulla on valittamista ? Joutuuko talosi ryöstettäväksi kruununrästeistä, vai onko sinua rasitettu pitkillä
maanteillä? — kysyi kuningas.

—

Kiitän kysymästä, -- vastasi Jonas, joka nyt pääsi
puheen alkuun. - - Minä tulen välttävästi toimeen, vaikka
manttaali rasittaakin, vaan pahempi on valtakunnan laita.
Sen asiat menevät päin mäntyyn, sanon armolliselle majesteetille.

Kuningas hymyili ja viittasi kammarijunkkarille, joka
jo oli katkaisemaisillaan tämän uhkaavan
kello kädessään
— Missä suhteessa
—
alun.
ovat nyt asiat niin huonosti?
kysyi hän.
— Niin,

—

sanoi Jonas,

—

seikka on semmoinen, että
ne lypsävät toisten lehmiä oikealta ja vasemmalta täällä valtiopäivillä. Armollinen majesteetti tietäköön, että ne elävät
pahemmin kuin katsastuskirjurit. Täällä hiiviskelee ihmisiä,
jotka supisevat talonpojille ja supisevat porvareille ja supisevat papeille ja joilla on taskut täynnä seteleitä ja hopeataalereita, liirum laarum vaan, kaikille, jotka tahtovat. Ja talonpojat kumartavat, ja porvarit kumartavat, ja papit kumartavat
ja sanovat: kiitoksia paljon, ketä minun tulee äänestää?
Äänestä Hanssonia! Äänestä Sebaltdia! Äänestä Forsseniusta! vastataan, ja hullu tekee niinkuin hupsu käskee. Kas,
sillä tavoin täällä menetellään. Mutta se ei käy päinsä,
armollinen majesteetti, ja vaikka tappaisivat minut tähän paikkaan, niin sanon kumminkin: se on sulaa koiruutta. Sillä
siinä vyhdessä on vielä muuan solmu, josta eivät hevillä juttele, ja senpätähden ei armollinen majesteetti ilmoisna ikänä
voi saada vihiä kaikista koiruuksista.
- Mikähän se solmu olisi? Puhu vapaasti, rehellinen
— sanoi kuningas huvitettuna talonpojanujosteletalonpoika!
mattomasta puheesta ja oivaltaen hänen rehellisen tarkoituksensa.

—

Pyydän armoa, jos haastelen pääni poikki, sillä voi
vastasi Jonas
sattua, että puhun poikki pään muiltakin,
mutta näettehän, asia on se, että kyllä se on
varovaisesti,
ollut säkissä ennen kuin tuli pussiin. Armollinen majesteetti

—

ei voi uskoa, miten asia on?

—
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—

No, kuinka se sitten on?
Niin, että ranskalainen on ostanut osan valtakunnasta, englantilainen kaksi, ja ryssä kaksi ja puoli. On
ihmisiä, jotka ovat myöneet valtakunnan kaikille kolmelle.
Sillä näettehän, ne ovat heidän rahojansa!
:;j
Mitä, onko mahdollista? Sitä en ole koskaan tieä*
—
vastasi kuningas hyvin vakavana.
nyt,

-

—

- sanoi Jonas päätänsä nyöArvasinhan sen,
—
Ja parasta on, että armollinen majesteetti saa
käyttäen.
tietää sen aikanaan, ennenkun peijaavat häneltä kruunun.
Minusta se on hävytöntä.
— Mutta
vastasi kuningas.
Niin minustakin,
mitä pitää minun mielestäsi tehdä tuollaisille ihmisille? Enhän
voi hirttää koko valtiopäiviä.
■

-t-
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— Ei, - - arveli Jonas, katsahtaen varovaisesti ympä- - Armollisen majesteetin tulisi ottaa niiltä valta pois.
rilleen.—
tavoin?
— Millä
Sitä en minä tohdi ymmärtää. Armollinen majes-

teetti on viisaampi kuin on olevinaankaan; kyllähän hän sen
parhaiten ymmärtää. Sanon vaan niinkuin entinen pelimanni.
- Miten entinen pelimanni sanoi?
- Hän sanoi: peli kaikki, kun sormet on poikki.
Pikainen, tutkiva salama välähti noista kiiltävistä, suurista sinisistä silmistä ja iski rohkeaan puhujaan. Kenties
arveli kuningas Kustaa, että tämä talonpoika, joka kaikessa
yksinkertaisuudessaan ci ollut älyä vailla, oli Myssyjen lähettämä vakooja. Mutta hän malttoi mielensä ja sanoi entisellä
armollisella äänellään: - - Minä olen kuullut toisen sananlaskun: hätätilassa tanssin puujalallakin. Kiitos kuitenkin
hyvästä tarkoituksestasi. Haluatko muutoin jotakin omasta
puolestasi?
—

Kiitos 'kysymästä. En mitään muuta, kuin että
armollinen majesteetti ajaa Hallbergin pellolle, sillä niin minä
olen tehnyt. Toispäivänä juoksi hän Myssyjen asioita ja nyt
seisoo hän tuolla ulkona ja tahtoo kumartelemalla päästä
sisään.

—

Hyvä, hyvä, olen pitävä sinua mielessäni!
Puheilla-010 oli loppunut, ja Jonas astui ulos. Suurimmaksi kummastuksekseen näki hän, että se, joka hänen
jälkeensä pääsi kuninkaan puheille, oli juuri
Hallberg.

—

