11. Paul Bertelsköldin kotiintulo.

Vallan samaan aikaan kuin puolueet
Tukholmassa kiivaimminampuivat
toisiaan kultaisilla luodeilla, oli
se aivan odottamaton tapaus, josta
puhutaan tämän kertomuksen

alussa, synnyttänyt sanomatonta

häiriötä Bertelsköldin kreiviliisessä perheessä sen omistamalla
Falkbyn tilalla Itägöthhimaalla. Muistamme, että perheen
päämies sai kauhean tiedon puolisonsa paosta samalla hetkellä kuin hänen nuorin poikansa Eerikki Ljungin seurassa
saapui kotiinsa.
Jaloon, mutta heikkoluontoiseen mieheen teki tämä
uutinen sellaisen vaikutuksen kuin olisi maa vaipunut hänen
jalkainsa alla ja hän perheellisen onnen kodista äkkiä olisi
heitetty autioon erämaahan. Ensimmäinen epätoivonsa ilmaus
kääntyi vanhinta poikaa Bernhardia vastaan, joka tietämättä
mitä oli tapahtunut, lisäsi hänen suruansa puhuen kylmällä
ivalla —hänelle Paulin eroittamisesta yliopistosta.
Kelvoton poika, - - sanoi onneton kreivi, — sinä
olet särkenyt isäsi sydammen; olet kärkoittanut hänen talostaan jaloimman naisen maailmassa!
Tässä syytöksessä oli jotain, joka sai kopean nuoren
miehenkin posket kalpenemaan. Hän otti äänetönnä kirjeen,
jonka isänsä hänelle antoi ja joka sisälsi selityksen hänen
äitipuolensa päätökseen.
Kreivi Bernhard luki ja hänen poskensa kävivät yhä
kalpeammiksi. Tätä hän ei ollut odottanut. Hän oli arvos-
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tellut äitipuoltansa tavallisten ihmisten kannalta, älykkääksi,
jonka julkean vaatimuksen
yhdenvertaisuudesta hänen kanssaan hän tahtoi tehdä tyhjäksi ja
rangaista häntä ei ainoastaan itsensä, vaan myös isänsä ja sisarensa vuoksi, jotka saivat maailman silmissä kärsiä tästä epäsäätyisestä avioliitosta. Jos hänen isänsä heikkoudessaan oli
joutunut tämän kunnianhimoisen porvaritytön pauloihin, niin
oli hänen, vanhimman pojan ja perillisen, velvollisuus ylläpitää
perheen kunniaa. Ja vaikkei hän enää voinutkaan tehdä
tehtyä tekemättömäksi, niin tahtoi hän ainakin tehdä sen vaarattomaksi, antamalla äitipuolen tuntea oman riippuvaisuutensa
— pakoittamalla hänet ainoastaan
ja hänen etevämmyytensä,
suvaitun henkilön nöyrään asemaan, jota korkeammalle kreivittären ei ollut tavoitteleminenkaan. Että hänen äitipuolensa
niin kauvan kuin mahdollista koettaisi säilyttää asemaansa
vertaisena, siitä oli kreivi Bernhard ollut varma; mutta että
hän vaatisi kaikki tai ei mitään, ja että hän ennen kuin
nöyrtymällä ostaisi itselleen arvonimen, noin rohkealla päätöksellä katkaisisi sen solmun, jota ei muuten voinut avata,
se ei ikinä ollut hänen mieleensä johtunut. Liian myöhään
huomasi hän nyt erehtyneensä tämän jalon naisen suhteen,
joka oli yhtä ylpeä kuin hän, mutta häntä ylevämpi, ja katumuksen tai oikeastaan hämmästyksen tunne valtasi hetkeksi
- Minun olisi pitänyt toimia varovammin,
hänen mielensä.
- ajatteli hän itsekseen.
- - Jos tämä tapaus tulee tunnetuksi, synnyttää se pahennuksen; karanneesta tehdään kohta
hurskas marttyyri, perheemme kunnia joutuu vaaraan, itse
voin sen johdosta joutua ikävyyksiin, eikä ole hauskaa tällaisen riidan jälkeen tavata tuota rajupäätä Paulia. Sanalla
sanoen, nyt ovat hyvät neuvot tarpeen; pitää käyttää kaikkia
keinoja tämän tyhmyyden salaamiseksi.
— RauPian oli kreivi Bernhard tehnyt päätöksensä.
hoittukaa, isäni!
sanoi hän kunnioittavalla, melkein hel- Tämä
lällä äänellä.
kaikki on tapahtunut valitettavasti
väärinkäsityksestä, jonka kohta toivon saavamme korjatuksi.
Erehdys saadaan pian korjatuksi. Sallitteko minun toimia
mutta kunnianhimoiseksi naiseksi,

sijastanne?
— Tee niinkuin tahdot, - - sanoi sortunut isä. — Elä
vaan ryhdy mihinkään, joka voi häväistä äitiäsi, sillä hänen
kunniansa on meidän!
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on minunkin ajatukseni. Jättäkää vaan asia
minun huostaani, ja minä lupaan, että kaikki on taas kor-

jautuva.
Nämä sanat sanottuaan kiiruhti kreivi Bernhard alas
yläkerrasta ja lausui tiuskaisevalla äänellä isänsä kammaripalvelijalle, joka tuli häntä vastaan portailla:
- Mikset ollut toimessasi yöllä, kun kreivitär lähti
matkalle?

— Kun kreivitär lähti matkalle? — kysyi palvelija
hyvin hämmästyen.
— Onko tapanasi nukkua, nahjus, kun herrasi sinua

tarvitsee? Tännehän tuli sana yöllä, että kreivittären tuota
pikaa piti matkustaa Norrkööpinkiin; laiva, jonka tuli viedä
hänet terveyslähteille Pyrmonttiin, oli lähtöön valmiina.
Vakuutan armolliselle herra kreiville, ett'en minä
eikä
kukaan
muukaan palvelijoista ole tiennyt siitä mitään,
- vakuutti kammaripalvelija
vielä enemmän hämmästyneenä.
— Ja semmoisille lurjusmaisille
unikeoille tässä vielä
palkkaa maksetaan, - - jatkoi kreivi Bernhard yhä vihaisemHänen armollansa ja minulla ei ollut
maksi tekeytyen.
muita kuin espanjalainen Joséni auttamassa kreivitärtä vaunujen tullessa häntä noutamaan. Mutta jos hänen armonsa
on ollut liian leväperäinen teitä kohtaan, olen minä paneva
toimeen täällä toisen järjestyksen. Muista se toiseksi kerraksi,
hyvä Söderlund, jos haluat pysyä palveluksessasi, ja sano
■

■

samat sanat tovereillesi. Missä kreivi Paul on?

- Hän meni ruokasaliin ja kysyi kreivitärtä.

Mutta
tuollahan nuori kreivi tuleekin!
Paul tuli samassa juosten rappuja ylös, syleili innokkaasti veljeänsä ja huudahti kahdeksantoista vuotiaan sydämmensä koko ihastuksella:
— Tässä olen nyt Bernhard! Oi, kuinka iloinen olen
ollessani taas luonanne! Missä on äitini? Ja kuinka isämme voi, Bernhard?
- Onpa hauska nähdä sinut taas; olethan pitkä kuin
krenatööri! Isämme ei voi oikein hyvin, mutta—ei pahoinkaan, ja
on hän ihastuva saadessaan sinua syleillä,
vastasi kreivi
Bernhard, taitavasti kiertäen sitä kysymystä, johon oli vaikea
vastata.
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Entä äitini,Bernhard, äitini? Toivon hänen voivan
hyvin? Missä hän on, sano? Miksi en ole häntä vielä saanut
syleillä? Minä kysyin heiltä tuolla alhaalla, mutta sain epäselviä vastauksia.

— Toivon, että äitimme voi hyvin, — vastasi veli
tekeytyen hyvin osanottavaksi.
— Sinä toivot? Mitä se merkitsee? Onko hän ki-

peä, vai minkätähden sinä toivot, sano? Mutta missä hän
sitten on
—?

Et siis tiedäkään, että kreivitär on matkustanut
pois! Olet kulkenut kirjeen ohitse! Mutta miksi et kirjoittanut tänne tulostasi? Jos äidillämme olisi ollut vähintäkään
aavistusta siitä, niin olisi hän varmaan siirtänyt matkansa
tuonnemmaksi, sillä niin kiirettä ei hänellä suinkaan ollut;
olisihan hän voinut lähteä toisessa laivassa.

—

—
Lähtenyt matkalle? Äitini lähtenyt matkalle!
kyynelten noustessa hänen
huudahti Paul
— Jahämmästyneenä,
silmiinsä.
minä kun olin niin sydämmcstäni iloinnut saa-

dakseni nyt nähdä hänet! Voi, Bernhard, mikä onnettomuus
juuri nyt, kun niin hyvin olisin tarvinnut saada suudella

hänen —kättänsä ja

avata

hänelle koko sydämmeni!

Minä tiedän sen, kuulin sen vastikään Ljungilta,
että olet eroitettu yliopistosta. Et tehnyt oikein, käyttäytyessäsi niin ajattelemattomasti ; mutta me neuvottelemme yhdessä jostakin keinosta ja siitä, mihin sinun nyt on ryhtyminen. Neuvottelemme isämme kanssa tulevaisuudestasi.
— Tulevaisuudestani! Se on minulle yhdentekevä, se
kyllä selviää. Mutta äitini, Bernhard, taivaan tähden, miksi
on äitini matkustanut pois? Ja mihin on hän matkustanut?
Viimeisessä kirjeessään ei hän maininnut siitä sanaakaan.
— Se oli luonnollista, hän ei tahtonut saattaa sinua
levottomaksi. Kenties et tiedä, että hänellä jo muutamia
vuosia on ollut heikko rinta.
— Hänelläkö heikko rinta? Se on mahdotonta. Olen
tutkinut anatomiaa, ja vakuutan sinulle, Bernhard, että äitini
on ruumiiltaan niin luja kuin niin soreavartaloinen nainen
voi olla. Kituipa hän mitä hyvänsä, mutta rinnan heikkoutta
hän ei voi kitua.
— Et ole nähnyt häntä kahteen vuoteen. Hänestä
on tullut hyvin heikkohermoinen.
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Hänestäkö heikkohermoinen? ■ Mutta sehän on hullutusta. Luuletko, että hän on hemmoiteltu ja heikko niinkuin meidän aikamme muotinuket. Ei kellään ole niin voihermoja kuin äidilläni.
makkaita
— jaEnterveitä
tiedä. Ratkaiskoon sen lääkäri. Tohtori Winge
puhui myöskin jostain maksataudista. Lyhyesti sanoen, hän
sanoi, että matka Pyrmontiin olisi välttämätön hänen terveydelleen. Me tiedustelimme hänelle laivan, ja viime yönä tuli
arvaamatta sana, että laiva on valmiina lähtemään ja tuuli
myötäinen. Sentähden täytyi kreivittären lähteä semmoisella
kiireellä, että tuskin palvelijatkaan siitä tiesivät, ja siinä syy,
minkätähden sinä sait epäselviä vastauksia.

.

12. Vaarallinen kysymys.
Eikö mitään kirjettä minulle? — kysyi Paul mietteisiinsä
— mennen.
,
Luultavaa on, että kreivitär on kirjoittanut postissa; hänen lähtönsä tuli niin odottamatta

odottaa sinua.
... Mutta-Eiisämme
riviäkään

minulle!
valitti helläsydämminen
poika. -- Kuinka kauvan viipyy hän Pyrmontissa?
- Se riippuu siitä, miten parannuskeino häneen vaikuttaa. Lääkärin mielestä voimme toivoa parasta ja luultavasti tulee hän takaisin jo Syys- tai Lokakuussa. Pyydän sinua, Paul, elä ruikuttele noin lapsellisesti vähäpätöisestä asiasta, jolla ei ole mitään merkitystä. Isämme täytyy
saada nähdä iloisia kasvoja; voithan arvata, että hän on piintynyt tapoihinsa ja kaipaa nyt tavallista seuraansa. Huvitelkaamme häntä, saattakaamme hänet toisiin ajatuksiin.
Louise—on ihastuva nähdessään sinut jälleen.
Suo anteeksi, Bernhard, vielä yksi kysymys! Mikä
oli syynä siihen, että äitini matkusti niin yksinään
ett'ei
yksikään hänen likeisimmistään, ettfei kukaan ystävä häntä
saattanut, vaikka hän, kuten sanot, oli sairas ja kituva?

...
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että Louise tarjoutuivat seuraamaan
Sekä isämme
— vastasi
häntä Pyrmontiin,
kreivi Bernhard rohkeasti, —
mutta hän epäsi tarjouksen niin päättävästi, että meidän viimein täytyi myöntyä. Mitä minuun tulee, niin tiedäthän,
että minun aivan ensi tilassa on matkustaminen valtiopäiville edustamaan sukuamme ritarihuoneessa. Sanotaan, että

siellä tulee esille hyvin tärkeitä asioita, ja minä olen, niinkuin
muistat, kerrassaan Hattujen puolella. Meidän tulee, maksoi
mitä maksoi, estää Myssyjä pääsemästä valtaan, ja uuteen

kuninkaasen ei ole luottamista. Hän halunnee lentää korkeammalle kuin siivet kantavat.
— Ymmärrän, — sanoi Paul surullisesti. — Mutta ei
mikään olisi estänyt minua seuraamasta äitiäni. Miksi en
Välskärin kertomuksia. V.

13
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niin, niin se on. Nyt tiedän. Tule, mentullut jo eilen?
käämme isämme luo.

Hetken kuluttua lepäsi Paul isänsä sylissä. Vilpitön
rakkaus oli aina yhdistänyt kreivi Kaarle Viktor Bertelsköldin
ja hänen nuoremman poikansa. Jälleen näkemisen riemu oli
nyt kumminkin varsin sekava. Kreivi katseli sydämmellisellä mielihyvällä kaunista nuorukaista, jonka koko muoto,
olletikin nuo mustat, loistavat silmät, muistuttivat hänen
äidistänsä; mutta juuri tämä muisto täytti hänet kaiholla ja
hämmästyksellä, jota hän turhaan koki salata. Paul puolestaan iloitsi isänsä hellyydestä, mutta hän huomasi hänen
vanhentuneen niiden kahden vuoden kuluessa, jotka olivat
vierineet siitä kuin he viimeksi kohtasivat toisensa, ja pian
huomasi hän myöskin tarkalla silmällään, että kreivi jostain
oli hämillään. Molemmat odottivat he ja toinen pelkäsi selitystä tähän hämärään tapaukseen, joka niin paljon katkeroitti heidän yhtymisensä hetkeä.
- Paul tietää jo kaikki, -- virkkoi kreivi Bernhard,
— Olen puhunut hänelle
luoden pikaisen silmäyksen isäänsä.
tohtori Wingen määräyksestä, joka pakotti äitimme niin kiireesti jättämään meidät, hakeakseen parannusta maksataudilleen Pyrmontista, ja olen hänelle sanonut, kuinka kernaasti
isäni olisi halunnut seurata madamea, jolPei tämä niin päättävästi olisi sanonut tarvitsevansa matkustaa yksin. Paul ei
ole enää mikään lapsi, isäni; elkää siis pelätkö hänen joutuvan epätoivoon. Hän osaa malttaa mielensä näin tavallisessa
asiassa, ja me olemme päättäneet toivoa parastamme. Onnettomuutensa^ joka häntä Turussa kohtasi, aikoo hän korvata
edistymisellä Upsalassa tai Lundissa. —
sitä suuremmalla
— Kerro minulle
pelkäämättä hairahduksestasi,
sanoi isä iloissaan, kun voi johtaa puheen pois tuosta vaa— Mitä hyvänsä jokuBertelsköldlierallisesta kysymyksestä.
neekin rikkonut, siitä olen varma, ett'ei hän ole voinut menetellä kunnian
vaatimuksia vastaan.
— Kiitän
teitä, isäni. Olette arvannut ihan oikein;
vastasi Paul ja kertoi nyt lyhyesti Turun tapahtumista, salaamatta sitä malttamatonta tekoaan, johon oli antanut hurmata
itsensä. — Mutta, — lisäsi hän, — pyydän saada korvata
erehdykseni toisella tavalla kuin veljeni on ehdottanut. Tukholmasta lähtee pian luonnontieteellinen retkikuntaEspanjaan
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ja Afrikaan. Ystäväni Ljung on jo ennen tarjoutunut arkiaatteri Linnen kautta hankkimaan minulle tilaisuuden ottamaan siilien osaa. Hylkäsin silloin tämän tarjouksen, koska
en odottanut niitä tapauksia, jotka sitten sattuivat; mutta nyt
matkustaisin mielelläni, varsinkin kun siten saisin käydä
äitini luona Pyrmontissa.
Kreivi Bernhard vilkasi taas merkitsevästi isäänsä ja
riensi vastaamaan:

- Mutta, hyvä Paul, mahdotontahan

on, että heti paikalla taas tahdot jättää isämme, joka niin hyvin tarvitsee
sinun seuraasi, kun ininäkin matkustan pois. Odota nyt sopivampaa tilaisuutta, ja jos välttämättömästi tahdot matkustaa,
niin jätä matkasi ainakin tulevaan syksyyn.
- Suostun isäni tahtoon, — vastasi Paul. — Mutta
jos voin olla äidilleni joksikin hyödyksi, jos voin valmistaa
hänelle pienintäkään iloa, hänen nyt ollessaan yksinään ja
kenties sairaana vieraalla maalla, niin olen vanna siitä, ett'ei
isäni hylkää pyyntöäni.

- Sinä olet hyvä poika,

Paul, ja voimmehan me tarkemmin miettiä ehdotustasi, " sanoi kreivi
kovasti hämil- Mutta
huomanlään tästä vaarallisesta puheonaineesta.
nethan kohtuulliseksi, ett'en heti paikalla tahdo päästää sinua
luotani, saatuani sinut takaisin. Unhottakaamme täksi päiväksi kaikki huolemme ja ajatelkaamme vaan hetken iloa.
Missä on Eerikki Ljung? Ei ole vieraanvaraista näin unhot■

■

taa hänen täällä oloansa.

Huolet, joita sanoi tahtovansa unhottaa, kuvautuivat
liiankin selvästi hänen otsallaan, kun hän meni tervehtimään
puolisonsa sukulaista, joka vaatimatonna ja tottumatonna olemaan näin suuren komeuden keskellä, odotti salissa, kunnes
joku näkisi hyväksi muistaa hänen olemassa oloansa.
Kreivi Bertelsköld puristi sydämmellisesti rehellisen ystävän kättä ja kiitti häntä lämpimin sanoin niistä kahdesta
vuodesta, jotka Paul oli hänen talossaan viettänyt kuin kotonaan. Kohta olivat he innostuneet puhumaan tästä asiasta,
ja Paul lähti hakemaan pientä Vera sisartaan, joka yöllisten
tapausten häiritsemättä, ja aavistamatta, että ne olivat vieneet häneltä äidin, oli nukkunut viattomuuden unta veljensä
saapuessa.
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Kello oli vasta kahdeksan aamulla, ja Paul aikoi hiipiä Veran makuuhuoneesen, kun ovella tapasi paroonitar
Louisen, joka oli vasta puoleksi pukeutunut ja jonka kammarineiti juuri oli herättänyt kertomallahänelle oudon huhun,
joka puhui kreivittären katoamisesta.
- Mitä näen? Paul? - - huudahti hän.
—Ja missä
on

äitisi?

— Ah, Louise, - - sanoi hän. - - Miksi kysyt sitä
minulta?
— Luulin sinun tietävän ... vastasi hän hämmästyneenä. Eikö kreivitär ole lähtenyt sinua vastaan?
— Minua vastaan? Hyvä Jumala, mitä tämä merkit-

see? Onhan äitini lähtenyt matkalle; pitäisi kai sinun tietää

—

se paremmin kuin minun.

oikeassa; niin tuota,
Matkalleko? Niin, sinä olet-kai on hän matkustanut Tukholmaan,
vastasi paroonitar,
joka kyllä huomasi, että tässä kaikessa oli jotakin salaperäistä, mutta ei tietänyt, mitä ajattelisi tai sanoisi siitä. Onneksi tuli samassa kreivi Bernhard, jolla oli syynsä olla päästämättä veljeänsä hetkeksikään näkyvistään.
Mutta Louise, en ymmärrä, mitä tarkoitat!
huudahti Paul
tästä tietämättömyydestä.
säikähtäneenä
- Erehdyt, ystäväni, - - kiiruhti kreivi Bernhard keskeyttämään. — Madame ei viime yönä lähtenyt Tukholmaan,
vaan Norrkööpingin kautta Pyrmontiin. Ja kun hän nimenomaan kielsi herättämästä sinua, niin voi Paul ymmärtää
hämmästyksesi tuosta odottamattomasta lähdöstä, — lisäsi
hän vilkaisten sisareensa ja tietämättä, missä määrin tämä jo

-

oli tässä vaarallisessa asiassa sotkeutunut sanoihinsa.

—

13. Selittämättömiä arvoituksia.
Paul ei vastannut mitään, mutta jotakin selittämätöntä
jäi hänen mieleensä. Hän meni sisarensa Veran

luo ja tapasi pienokaisen juuri heränneenä, mutta
vielä makaamassa ja katselemassa pientä sievää

jalkaansa, jonka hän oli pistänyt esille peitteen alta.
Kun Vera huomasi tuon pitkän, vieraan nuorukaisen
ovella, veti hän peitteen korvilleen eikä saatu häntä millään
muotoa tulemaan näkyviin tästä rauhoitetusta satamastaan.

Mutta kun veli lempeällä väkivallalla veti esiin hänen ruskeakutrisen päänsä verhosta ja hän vihdoinkin tunsi tuon
rakkaan äänen, jota ei pitkään aikaan ollut kuullut, silloin
säteilivät Veran silmät niinkuin hänen äitinsä silmät olivat
säteilleet hänen nuorena ollessaan, eikä kestänyt kauvan,
ennenkun hän lensi ylös vuoteesta ja kavahti, väliin nauraen,
väliin itkien, rakastetun veljensä kaulaan. Olihan Bertelsköldin perhe aina nuorempain lasten syntymästä saakka
ollut kuin kaksi saman omenan halaistua puoliskoa, ja nämä
molemmat olivat aina liittäyneet yhteen vanhempain sisarusten
kylmäkiskoisuutta vastaan. Nyt oli Veralla jälleen Paulinsa,
he taas niinkuin
nyt oli taas kaikki hyvin, nyt leikittelisivät
— siitä
ennenkin vihannassa puistossa, ja nyt
hän varma
- ei tuo häijy Bernhard enää tohtinut ampuaoli
hänen pieniä
vuoniansa. Muutamien minuuttien kuluessa oli hän kertonut
ja kysellyt tuhansia asioita,
— vastausta odottamatta, ja lopuksi
tuli aina
äidin ilosta.
— ilonhuudahdus
Mutta olethan pitempi kuin äiti, - - keskeytti hän
äkkiä pakinansa, punastuen ja häpeissään hiipien takaisin suo-

jelevan peitteen alle. Nyt saat siivosti mennä matkoihisi,
kunnes olen pukeutunut, eikä siihen mene viittakaan minuuttia. Tahdon nähdä, miltä äiti näyttää katsellessaan sinua.
Miksei hän tullut kanssasi, sano? Miksei hän ole tullut
lukemaan rukoustani kanssani, niinkuin hän joka aamu tekee?
Eräänä aamuna viime talvena unohtui se häneltä, kun isä
oli kipeä, ja' sinä aamuna jäi rukous lukematta, mutta sinä
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päivänä kävi pahoin. Minä löin rikki Bergflyktin kauneimman kukkaruukun, nyrjäytin jalkani, olin hammastaudissa,
riitelin pitkän Kaisan kanssa kyökissä ja sain ankaria toria.
hyvä, kun unhottaa aamurukouksensa.
Ei ole milloinkaan
— kysyi
- Etkö tiedä,
että äiti on matkustanut pois!
Paul, joka tunsi itsensä kummallisen levottomaksi.
Vera katseli häntä suurin ihmettelevin silmin
— Matkustanut pois? — sanoi hän, — Sitä ei kukaan
saa minua uskomaan; luuletko, että minä olen niin helposti
narrattava kuin ennen?
Ymmärrän. Hän ei tahtonut herättää sinua, kun
hänen —viime yönä täytyi niin äkkiarvaamatta lähteä matkalle.
Niinkö luulet? Kuinka saatat olla niin yksinkertainen? Äitinikö matkustaisi pois, sanomatta minulle hyvästiä?
Ei, sitä ovat he uskotelleet sinulle, tehdäksensä sinulle jonkun kepposen. Saatpahan nähdä, että ulos mennessäsi äiti
on oven takana piilossa ja panee molemmat kätensä silmiesi
eteen ja sanoo: arvaapas kuka olen! Kas, silloinpa he nauravat sinulle, kun annoit narrata itseäsi.
Ihmeellinen on lapsellisen uskon voima! Pikku
Veran lujassa luottamuksessa oli jotakin niin tarttuvaa, että
Paul nopeasti aukasi oven katsoakseen, eikö tämä kaikki
ollut ainoastaan häijyä pilaa ja eikö hänen äitinsä seisonut
hymysuin oven takana, valmiina molemmilla käsillään peittämään hänen silmiänsä ja sanomaan nuo rakkaat sanat,
joita hänen oli tapana sanoa, Paulin lapsena ollessa: arvaa
kuka olen!
Mutta oven takana ei seisonut ketään, ja hän istahti
taas alakuloisena Veran vuoteen laidalle.
— Sanoi kai äitimme kumminkin joskus, että hänen
täytyisi matkustaa pois terveytensä tähden? kysäsi hän.
— Sitä ei hän milloinkaan sanonut. Miksi olisi hän
sanonut semmoista, jota ei koskaan aikonut tehdä? Äitini ei
- - vastasi tyttö vakavasti.
voi valehdella,
— Muistelehan
kuitenkin! Ehkä sanoi hän jotakin,
esimerkiksi eilen, että sinun tulisi olla tottelevainen hänen
poissa ollessaan, tai ett'et saisi unhottaa aamu- ja iltarukoustasi, vaikka hän joksikin aikaa olisikin estetty sitä kanssasi
lukemasta.

Selittämättömiä arvoituksia.
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—

Sitä hän ei sanonut. Näin vaan, että hän oli toisinaan kovin pahoillaan, kun Bernhard oli ilkeä hänelle ja
kutsui häntä madame'ksi. Äidistä ei ollut mieleen, että
häntä kutsuttiin madame'ksi, vaikka se on kohtelias sana,
sanoi hän, ja vaikka sitä käytetään keisarinnoja ja kuningattaria— puhuteltaessa.

Bernhard ollut kohtelias äidille?
— Eikö
Olipa kyllä. Hän on aina kohtelias, kun on oikein
pilkallinen.
— Mitä äiti sanoi, kun tulit sanomaan hyvää yötä?
— Minä suutelin hänen kättänsä, ja hän painoi suudelman—otsalleni. Nuku makeasti, sanoi hän.
Eikä muuta mitään?

Niin, sitten sanoi hän: sano Beatalle, että muistaa
kynttilän. Yöllä on pimeä, vaikka nyt onkin
kesä; meillä oli vieraita ja menimme levolle tavallista myöhemmin. Kun äiti meni, kääntyi hän ovessa ja sanoi: Jumala sinua varjelkoon!
sammuttaa

—
—

Mutta ei mitään matkasta?
Sinä siinä matkoinesi! Mene tiehesi,, että pääsen
vuoteelta, niin saatpa nähdä, että kyllä löydän äitini!
Paul lähti hänen luotansa ja meni puistoon, etsiäkseen
—
luonnosta sitä selvyyttä,— jota ei löytänyt omasta itsestään.
—
sanoi hän itsekseen.
Niin se kuitenkin on,
Hän on

matkustanut jäähyväisiä heittämättä, säästääksensä sekä itsel-

tään että Veralta eron ensi kaihon.
SilFaikaa sai kreivi Bernhard kutsun isänsä luo.
- Tämä teeskentely käy kärsimättömäksi ja inhoit— sanoi vanha kreivi, jonka avonainen, ritarillinen
tavaksi,
luonne ei voinut suostua näihin salaisiin vehkeihin,
— En voijoihin
hän vastoin tahtoansa näki kietoutuneensa.
kauvemmin teeskennellä levollisuutta Paulin edessä, kun epäilys
ja rauhattomuus mieltäni kalvaa. Meidän täytyy tehdä tästä
loppu, ja minä olen valmis sanomaan hänelle kaikki.
— Rukoilen teitä, isäni, malttamaan mielenne, — pyysi
— Ennenkun varmuudella tiedämme mitään
kreivi Bernhard.
kreivittären katoamisesta ja millä keinoin hänen tekonsa on
parannettava, panisimme kaikki alttiiksi, jos uskoisimme tämän

perhesalaisuuden tuolle tuittupäiselle pojalle, tuommoiselle
Gillblas'ille ja Don Quixotelle, joka on paneva taivaat ja maat
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liikkeelle löytääkseen äitinsä. Vielä hiukan kärsivällisyyttä,
isäni; Louise tuntee nyt jutun juonen, ja me kolme koetamme
kaikin keinoin löytää pakolaisen ja palauttaa hänet. Jos se

onnistuu, niinkuin minulla on syytä luulla, niin on meidän
sitten helppo sanoa, että madame esim. oli tullut liian myö-

hään Norrkööpinkiin. Laiva oli jo lähtenyt ennen hänen
tuloansa sinne, ja hän palaa takaisin, koska joku mainiolääkäri on määrännyt hänelle toisenlaisen parannuskeinon, esim.
Ramlosassa. Taivaan tähden, ei mitään levottomuutta, ei
mitään kysymyksiä, jotka voivat ilmaista asian oikean laidan,

sillä palkolliset ovat vielä epäilevällä kannalla! Mutta nähdessään meidät aivan tyyninä ja rauhallisina, uskovat he
vihdoin sepittämäni selityksen; me voitamme aikaa, ja siitä

riippuu kaikki.
— Mikä häpeä, kun täytyy kuin pahantekijä karttaa
ja kavaltaa omia palvelijoitaan, omia lapsiaan!
—

Ja kenen tähden sen teemme? Eikö se ole kaikki
hänen —tähtensä, joka meidät on tähän pulaan saattanut.
Unhotat oman osuutesi siinä, sinä,
olet ajanut
— joka
toisen äitisi kurjuuteen ja maanpakoon!
huudahti isä

—

närkästyneenä.

Voisin minäkin, isäni, vastata teille tähän jotakin,
oi ole nyt aikaa moitteihin siitä, mitä on tapahtunut; meidän täytyy yksissä neuvoin koettaa korjata sen seurauksia. Vielä kerran, sallikaa minun toimia, ja kaikki on
muuttuva hyväksi; mutta jos te ennen aikojanne turmelette
minun toimeni, niin on rikkoumus auttamaton ja pahennus
mutta meillä

mahdoton välttää.
—
— sanoi kreivi vastahakoisesti.
sitten, mitä voit,
— MuttaTee
kolmen päivän kuluessa olkoon kaikki selvillä.
Kauvemmin en voi näytellä petturin osaa.

Ilkkuva, tuskin huomattava hymy väreili kreivi Bern-

hardin huulilla, kun hän lähti isänsä luota ja meni antamaan espanjalaiselle kammaripalvelijalleen, jolla yksin oli
hänen luottamuksensa, tarpeellisia ohjeita. Itse kävi hän

suurimmalla varovaisuudella ja viekkaudella tiedustelemaan
jälkiä, mitkä voisivat johtaa kreivittären paon ja nykyisen

olopaikan perille.
Hänen pakonsa on nähtävästi tapahtunut yöllä klo l:n,
jolloin hän lähti puolisonsa huoneesta, ja kello 4:n välillä

LÄHENEVIÄ

MYRSKYJÄ.

203

aamulla, jolloin palvelusväki rupesi liikkumaan. Hän oli ottanut mukaansa osan vaatteistaan, tosin ainoastaan vähän
liina- ja pitovaatteita, mutta kuitenkin enemmän kuin hän

itse on kyennyt kantamaan. Hänellä on siis täytynyt olla
auttaja; mutta kuka?
Kreivi Bertelsköld tuli siihen vakuutukseen, ett'ei yhtään verestä rattaanjälkeä johtanut Falkby'n kartanosta maantielle, lukuunottamatta niiden kärryjen jälkiä, joilla Paul ja
hänen opettajansa olivat tulleet. Kreivittären oli siis täytynyt
joko kävellä maantielle tai paeta järven poikki, ja viimemainittua arvelua näkyi vahvistavan se seikka, että yksi niistä
venheistä, jotka eilen oli laituriin kiinnitetty, oli tietymättömissä. Mutta ei ollut mahdollista, että hän yksinään olisi
uskaltanut järven poikki. Joku oli arvatenkin soutanut hänet
yli, eikä kenties vieläkään tullut takaisin. Kuka oli tämä

soutaja?
Kreivi Bernhard kuulusteli salaa, oliko kukaan talon
palvelijoista sattumalta poissa. Ei kukaan ollut poissa. Hänen epäluulonsa kääntyivät Bergflyktiin: vanha puutarhuri
tavattiin areana, mutta levollisena askaroimassa kukkainsa
kanssa, niinkuin ennenkin.

14. Läheneviä myrskyjä.
Iltapäivällä tuli espanjalainen José takaisin tiedusteluretkiltään ja kertoi havaintonsa. Hän oli kuleksinut halki

koko seudun, ollen muka hevosia ostelemassa, mutta

kaikki turhaan. Hän oli lupaillut suuria palkintoja sille,
joka pääsisi erään luulotellun varkaan jälille, joka viime yönä
oli varastanut hänen isäntänsä pyssyn, ja hänelle oli osoitettu
muuatta kuljeksivaa länsigöötiläistä, joka samana yönä oli
ollut niillä seuduin.

—

--

—

Sinä olet taitamaton pöllö, sanoi hänen herransa
suuttuneena.
Minä olen nähnyt enemmän kuin sinä: yksi
laiturin luona olevista venheistä on poissa.
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- - sanoi espanjalainen, tahdon
Per dio, signore,
mennä hirsipuuhun, jos kukaan muu on purtta käyttänyt
kuin minä itse, soutaessani järven poikki teidän armonne
käskystä.
— Tässä, — sanoi
Kreivi Bernhard puri huultansa.
hän,
on kymmenen taaleria siitä, että jotakin toimitat ja
sata, kun hankit minulle täyden varmuuden etsittävästämme.
- Gratias, signore, tulette olemaan minuun tyytyväinen, - - vastasi katnmaripalvelija viekkaasti silmää iskien.
Falkbyssä oli vielä toinenkin, joka kulutti koko päivän tiedustuksiin, ja se oli Vera. Häntä ei millään tavalla
voitu saada uskomaan, että äitinsä oli matkustanut hänen
luotaan jäähyväisiä sanomatta. Hän alotti tutkimalla läpi
koko talon, vinnistä kellariin, suuresta vaatekaapista aina
oman nukkekaappinsa laatikoihin. Kun hän ei siellä mitään löytänyt, toimitti hän tarkastuksen puutarhassa ja kasvihuoneissa
siinä salaisessa toivossa, että tapaisi äitinsä jonkun pensaan
tai kukka-astian taakse kätkeytyneenä. Puutarhasta meni
hän puistoon, sieltä Bergflyktin luo, sieltä työmiesten majoille
ja hovin alustalaisten luo, alinomaa kysellen, eikö kukaan
ollut nähnyt hänen äitiänsä, joka oli häneltä varastettu. Ja
kun ei kukaan kyennyt vastaamaan tähän eriskummaiseen
kysymykseen, selitti Vera, että hän aikoi kulkea »niin kauas
kuin tie ulottui», kunnes viimein nälkä yhdessä hänen hoitajattarensa Beatan kanssa sai hänet palaamaan kotiin.
Ellei kreivi Bernhard niin suuresti olisi halveksinut
niitä kuolevaisia, jotka eivät vapaasukuisina maailmaan synny,
olisi hänellä ollut syytä kuulostaa kaikkia niitä kuiskeita,
jotka vaan yltyivät Veran lapsellisista tiedusteluista. Palvelusväki Falkby'ssä uskoi, niinkuin, hän itse aivan oikein oli
huomauttanut, vaan puoleksi tuota kummallista matkaa Pyrmontiin ja N-orrkööpinkiin, josta näihin saakka ei kukaan ollut
sanaakaan tietänyt; ja mitä oli heidän ajatteleminen, kun
nuorin neiti, kreivittären hellikko ja lempilapsi, tiesi siitä
vielä vähemmän kuin he. Ennenkun päivä oli lopussa, oli
huhu kreivittären äkillisestä katoamisesta, liioiteltuna ja senkin seitsemällä tavalla selitettynä levinnyt Falkbystä koko
ympärillä olevalle laajalle hovintilalle.
Mutta nyt olivat mielipiteet kreivittärestä hyvin erilaiset. Hänen suuri hyväntekeväisyytensä kaikkia kohtaan ja

—
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hänen arvokas käytöksensä oli hankkinut hänelle monta harrasta ystävää, jota vastoin toiset eivät olleet unhottaneetniitä
olivat liikkeessä hänen suomalaisesta noituuhuhuja, jotka
— Hän
destansa.
oli enkeli taivaasta ja sentähden ei hän
- - huudahtivat
- Hän oli noitasaanut elää!
muutamat.
akka, hornasta kotoisin, ja hänen aikansa oli loppunut, arvelivat toiset.
Sillä se huhu tuli kohta yleiseksi, ett'ei kreivitär enää
ollut elävitten ilmoilla ja että hän viime yönä äkkiä oli kadonnut, ei tiedetty minne; ja kun jotkut otaksuivat hänen
viskauneen järveen, uskalsivat
toiset lausua arveluita väki- - kenen
valtaisesta kuolemasta,
käden kautta, sitä varoi
jokainen ääneensä sanomasta, mutta kullakin oli omat ajatuksensa. Sanalla sanoen, koko tienoo joutui yleisen häm-

mästyksen valtaan. Sillä olihan kreivitär kuitenkin ollut
hyvä äiti kaikille alustalaisilleen, eikä edes noitakaan, joka
oli niin hyvä ja herttainen, voinut kadota maailmasta niin
pian ja niin salamyhkäisesti, kaipuuta ja katkeruutta herättämättä.

Kaikesta tästä mitään aavistamatta, lähti Paul illalla
käyskontelemään ystävänsä Eerikki Ljungin seurassa, näyttääksensä tälle linnan ihania ympäristöjä ja nähdäksensä
itse taas ne paikat, jotka olivat olleet hänelle rakkaita aina
lapsuuden ajoilta. He kulkivat puiston kautta järvelle ja
sieltä niittyjen poikki pienelle kirkolle ja kirkonkylään, jotka
olivat ihanassa laaksossa sen kukkulan juurella, jonka huipulla kreivillinen linna loisti kaikessa komeudessaan. Ilta
oli leuto ja poutainen, maisema lepäsi vaalean vihantana kesän ensi kukoistuksessa. Molemmat vaeltajat olivat ihastuksissaan: Paul unhotti surunsa, iloiten nähdessänsä niitä kauniita viljelyksiä ja uudisrakennuksia, joilla hänen sukutilaansa
oli kaunistettu näinä viimeisinä vuosina, ja hänen kasvitieteesen innostuneessa ystävässään herätti seudun runsasaarteinen kasvisto iloa, joka voitti kaikki sen muut ihanuudet.
Tule, - - sanoi Paul, — lähtien kirkolle päin, nyt on lauvantai-ilta, ja silloin on kylän poikien tapana olla
pallosilla kirkkomäellä.
Kohta seisoivat he kirkon läheisyydessä laakson rinteellä, jossa oli nuorison tavallinen leikkipaikka; mutta leikkivien sijasta nähtiin nyt kahteen- tai kolmeenkymmeneen
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nouseva parvi kylän asukkaita, jotka tavallista aikaisemmin
olivat jättäneet työnsä. He näyttivät hartaasti haastelevan
jostakin tärkeästä asiasta; huolten pilvi varjosti useimpain kasvoja, ja jotkut naisista vuodattivat kyyneleitä.
- - sanoi Paul ystävällensä,
Nuo hyvät ihmiset,
heillä on varmaankin jotain mielessään, joka saattaa heidät

—

—

levottomiksi. Tule, kysykäämme heiltä syytä heidän huoliinsa; ehkä voimme antaa heille hyvän neuvon.
Paul Bertelsköld oli samoin kuin sisarensa Vera ollut
hovin alustalaisten erityisessä suosiossa. He olivat jo äitinsä kautta rahvasta lähempänä kuin heidän korkea-aateliset
sisaruksensa, ja he olivat pienestä pitäen oppineet tunnustamaan ihmisarvon matalain majojenkin asukkaissa. Usein oli
Paul ottanut osaa kylän poikien leikkeihin; kaikki hänet
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tunsivat, kaikilla oli tapana sydämmellisesti vastata hänen
ystävälliseen tervehdykseensä,
ja nyt, kun hän palasi niin
— nyt
pitkän poissa-olon jälkeen,
vaikenivat yhtäkkiä kaikki
hänet nähdessään; ei kukaan tervehtinyt häntä, ei kukaan
toivottanut häntä tervetulleeksi, kaikki olivat hämillään, ja
taisi, hiipi hiljaisuudessa tiehensä.
jokainen,
— joka
— sanoi Paul nuorelle rengille,
Mitä nyt, Pekka,
joka oli hänen entisiä leikkitovereitaan, ja joka vastahakoi- oletko tullut sokeaksi tytsesti tarttui siniseen lakkiinsa,
töllistellessäsi,
töjä
kun et enää tunne minua, vaikka viimeksi tavatessamme löimme kiekkoa tienristeykessä?
Renki kyhni tukkaansa ja pyörähti selin, mitään vas-

-

—

— jatkoi Paul, kääntyen
Ja sinä, Mårtensson,
päin rotevaan
talonpoikaan, joka muinoin oli ollut hovissa
työvoutina, — kuinka on laitasi, ukkoseni? Vieläkö vanha
ruunasi elää, se, joka heitti minut mäkeen, kun tahdoin taitoani näyttää, ja joka aina potkasi, kun kutkutleli sitä
taamatta.

kaulaan.

- Kiitän kysymästä, - - vastasi talonpoika silmät
lällään, -- meille ei ole mitään pahaa tapahtunut.

se-

Sanassa meille oli äänenpaino, joka vaikutti, että Paul

taas kysyi:

—

Mistä syystä seisotte täällä jurottaen, ikäänkuin vihollinen olisi maassa. Mistä tärkeästä asiasta te nyt tänä

iltana neuvottelette?
— Mistäpä me neuvoteltaisiin? — oli vastaus. — Kun
suuret herrat ratsastavat, väistyy talonpoika tiepuoleen.
— Jos minä olisin talonpoika, ratsastaisinminäkin, —

laski nuorukainen leikkiään. — Ja te Risa-muori, joka valmistatte parhaat juustot koko kylässä, oletteko unhottaneet,
että minä olin parhaita ostajianne?
— Jumala varjelkoon nuorta armollista herraa kaikesta
pahasta näinä pahoina aikoina! — vastasi ämmä ja niiasi
aina maahan asti, kyynelten vieriessä pitkin hänen kuihtuneita poskiansa.

—

Oletteko niin pahoilla mielin siitä, että näette mijälleen vai onko Märtenssonin koira hoklinut kaiken
taalepiimänne?

nut

208

ILTA-MYSRKYJÄ.

- Katso,

kun on nuori, niin voi olla iloinen, vaikka
- - huoon tapahtunut, mitä ei ikinä olisi pitänyt tapahtua,

ja
kasi akka
vielä katkerammin.
- No, itki
mitä on sitten tapahtunut?
- Jumala varjelkoon sen koskaan tulemasta minun
suustani. Hän oli niin sydämmellisen lempeä ja kaunis katsella; hänen laistaan emme enää ikinä saa. Mutta me olemme
kaikki viheliäisiä ihmisiä. Ei kenkään tiedä aikaansa eikä
hetkeänsä, milloin Herra meidät kutsuu.
— Eukko parka! Onko tyttärenne kuollut? Muistaakseni hän meni manalle jo neljä vuotta sitten.
Vanhus ei virkkanut mitään. Paul huomasi kummastuksekseen kaikkien muiden pujahtaneen pois, ja olevansa
kahden kesken eukon kanssa; hänen toverinsakin oli käyttänyt tilaisuutta tutkiakseen muutamia sammallajeja.
— Mitä tarkoitatte? Ja minkätähden hiipivät kaikki
pois, ikäänkuin heillä olisi paha omatunto?
Eukko katseli varovaisesti ympärilleen, ja kun luuli
olevansa varma siitä, ett'ei kukaan häntä kuulisi, nojausi hän
olkapäähän ja kuiskasi hänen korvaansa:
nuorukaisen
- Kavahtakaa
tuota Espanjan mustalaista!
—

—
—
—

José' tako. Mitä se merkitsee?
Se on hän!
En ymmärrä teitä.

Jumala suokoon teille avoimet silmät ja korvat, armollinen herra, sillä me elämme pahassa maailmassa, eikä
kenkään ole turvassa pimeyden nuolilta. Kavahtakaa teitänne ja muistakaa minun sitä sanoneen. Sama kirves, mikä
on kaatanut täysikasvuisen puun hänen voimansa iässä, voi
kaataa taimenkin hänen ihanuudessaan. Katso, vihollinen
on käynyt tuleentuneiden tähkäpäiden ylitse:
" miksi ei tallaisi
hänen —jalkansa hentoa orastakin?
Mutta, Risa-muori, en ymmärrä sanaakaan tuosta!
— Niin,
suokoon Jumala, ett'ette ikinä ymmärtäisi siitä
sanaakaan, - - jupisi akka ja lähti niiattuaan tallustelemaan
takaisin kylään.

15.

Jään halkeama.

on toisinaan verrattu jäätyneesen järveen, jota
huoleton ihminen astelee kevein jaloin ja jota myöten
reet liukuvat kenenkään ajattelematta sillan heik-

Elämä

koutta tai veden syvyyttä, kunnes jää joko hitaasti
sulaa tai äkkiä murtuu, ja tuo huoleton joukko hukkuu.
Toisinaan myöskin, luistelijan kiidellessä välkkyvää rataansa, kuuluu kumea jyminä, ja kun hän kääntyy katsomaan,
on jäähän Hinautunut halkeama. Ajattelematon jatkaa huoletonna matkaansa; viisas pyrkii rantaan.
Paul Bertelskökl oli nyt tuommoisella jäällä, ja ne selittämättömät viittaukset, ne salaperäiset varoitukset, joita hän
oli kylässä saanut, olivat hänen nyreytyneesenmieleensä tehneet syvemmän vaikutuksen kuin mitä hän itsekään tahtoi
myöntää. Mietteissään ja sanatonna käveli hän Eerikki
Ljungin rinnalla takaisin linnaan, kun hän sillä kapealla
tiellä, joka vei rantaan ja jota tallirengit tavallisesti ajoivat
hevoisia juottamaan mennessään, näki skoonelaisen Rasmuksen tulevan oudolla tavalla hevosen selässä roikkuen.
Poika ei ollut juomariksi tunnettu, ja Paul kysyi, mikä
häntä vaivasi.
Vastausta antamatta rupesi Rasmus nyyhkimään hullummin kuin silppukone, - - jos sellaisia siihen aikaan olisi
käytetty.
Hänen nuori isäntänsä ei ollut hyvällä tuulella ja kohotti uhkaavasti ratsuruoskaansa.
— Pidä hevosesi paikallaan, eläkä riuhdo päitsistä!
Vastaa— minulle, oletko kipeä? —
nyyhki poika.
olen riivattu?
— Minä
Mitä
se
merkitsee?
— Olen noiduttu.
—
on sinut noitunut?
— Kuka
Lempo vie, sitä en uskalla sanoa. Armollinennuori
herra on niin kiivas.
Välskärin kertomuksia.

V.

14
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—
—

—

Aiotko vastata?
Ja ratsuruoska kohosi.
Lupaako nuori
herra
olla vihastumatta, niin totta
—
sen,
jatkoi
poika
sanon
tehden hurjan yrityksen
kies'avita

saadakseen silppukoneen vaikenemaan.
— Lupaan sinulle selkäsaunan, jos olet vaiti, ja ploo-- vastasi Paul, joka aavisti, että pojan
tun, jos puhut totta,

hurja nyyhkiminen oli jossain yhteydessä ihmisten eriskummaisen—käytöksen kanssa tuolla kylässä.
niin kies'avita juttelen minä kaikki niin kuin
— Niin,
se on,
sanoi Rasmus,
sillä nuori herra saa sen kuitenkin tietää, eikä se ole minun syyni, että armollinen kreivitär vainaja osasi loihtia niin hyvin. Sillä nähkääs, kyllä hän
oli kristitty ihminen, vaikkei asianlaita kuulu olevan aivanoikein

—
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Suomessa ja Venäjällä, mistä hän kuuluu olleen syntyisin,
niinkuin ihmiset hokevat. Jumala sieluansa siunatkoon!
— Kuka armollinen kreivitär?
- Niin, siinäpä solmu oli, sanoi suutari, kun sai kirpun pikilankaansa. Hitto vie, kuka muu se olisi, kuin kreivitär vainaja, äitinne?

- Oletko hullu, vai onko paksu Hansu houkutellut
kapakkaan?
sinut mukaansa
- Kas, nyt
kiivastui herra taas, - - sanoi poika ja

siirtyi varovaisesti syrjään.
— Näethän, että olen levollinen! — sanoi Paul, vaikka
hänen —verensä kuohuivat.
Kah, minähän luulin, että se jo tiesi sen, jatkoi
Rasmus yhä vielä valmiina pakenemaan, jos hätä tulisi. Silla,
näet sen, minä jaarittelin eilen jotakin kreivitär vainajan noituudesta, ja siitä sain palkkani mestarilta. Mutta kieli on
paha kappale, sanoi akka, kun nautti lääkkeitä, ja viime
yönä ahdisti minua painajainen. Ylös noustessani oli pääni
kuin lyijystä, ja paholainen on nipistellyt minua koko päivän
yksin sakarisormestakin. En minä voi seista, enkä minä voi
käydä, ja kun koetan ratsastaa, tanssivat aidan seipäät niinkuin kuokkavieraat pidoissa. Näet sen, se tuli minulle siitä,
kun en osannut suutani hillitä.
- Mene makaamaan, sinä olet kipeä! - - sanoi Paul,
joka nyt
ymmärtää, että poika puhui— houreissaan.
— alkoi
En minä ole häntä tuhonnut,
jatkoi Rasmus
yhä sekavammin. -- Sen on Jooseppi tehnyt. Yöllä, kun en
saanut nukkua, menin ikkunan luo ja oli vielä hämärä, kun
näin armollisen kreivittären menevän kartanon poikki, aivan
niinkuin kulki näillä ilmoilla ollessaan, ja mies oli hänen
seurassaan, joka kantoi hänen kapineitaan, ja järvelle päin he
menivät. Mutta järveltä ei hän koskaan palannut, ymmärrättehän. Ihmiset hokevat, että sellaiset ihmiset uivat jonkun
aikaa vedessä kuin lastut, ja sitten, kun heidän aikansa on
lopussa, uppoavat he äkisti kuin kivet pohjaan.
- Laittau kotiisi, - - huudahti Paul, tarttui hevosta
marhamintaan ja talutti sen pihaan, josta Rasmus toimitettiin
huoneesen lukon taa ja vietiin vuoteesensa.

Hänen houreissansa oli pari sanaa, jotka olivat kuin
jään halkeama, ja ne sanat olivat »kreivitär vainaja».
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Vera odotti veljeänsä- -rappujen luona.--- - Minulla on
Minä seisoin
sinulle jotakin sanomista,
kuiskasi hän.
kyökin ovella, kenenkään huomaamatta, ja kuulin pitkän
Kaisan kertovan toisille, ett'ci täällä ole ollut mitään vaunuja yöllä. Ei ole totta, että äiti on lähtenyt matkalle,
sanoi hän. Ei täällä ole käynyt mitään vaunuja, eikä kukaan
koko talossa ole niistä mitään tiennyt. En voinut kuulla,
mitä muuta hän kertoi, mutta hän puhui pahoja sanoja Bernhardin Josésta.

- Oletko sinä neiti Bertelsköld ja kuuntelet kyökin
- - torui veli, tuntien väristyksen kaiovella piikojen loruja?
kissa jäsenissään.
— Suo anteeksi! — rukoili tyttö. -- En enää toiste
tee sitä. Nyt kuulet, ett'ei äitimme ole matkustanut pois;
hän on kätkeytynyt, säikähdyttääksensä meitä, että sitten
oikein ilostuisimme, kun hän tulee takaisin.
Paul suuteli sisartaan mitään vastaamatta. Nyt oli hänen vuoronsa menettää malttinsa. Hän kiiruhti hakemaan
isäänsä, lujasti päättäen hankkia valoa tähän hirvittävään
pimeyteen, josta nuo kamalat sanat: »kreivitär vainaja», alinomaa kuin hautauskellot soivat hänen korviinsa.
Kreivi oli ratsain lähtenyt katselemaan erästä uudisviljelystä eikä ollut vielä palannut. Paul tapasi sen sijaan sisarensa Louisen, joka säpsähti hänen riutunutta muotoaan.
- Hyvä Jumala, kuinka olet vaalea! Etkö voi hy—
vin ?
kysyi paroonitar, joka rakasti kaunista nuorempaa
veljeänsä kaikella sillä hellyydellä, jota hänen huikenteleva,
maailmaan mieltynyt sydämmensä voi tuntea ja jota hän ei

jo ollut—

antanut

vanhemmalle veljelleen.

- - kysyi Paul.
on äitini?
- Missä
Madame?
vastasi Louise hämillään ja hämmäs— Miksi kysyt
sitä minulta? Mitä minä siitä
tyksissään.
tiedän?
Tämä sana »madame», jota hänen äitinsä ei ollut voinut
kärsiä lapsipuoliltaan, oli kuin öljyä tuleen.
— En kysy sinulta madame'a, minä kysyn sinulta:
missä on äitini! huudahti Paul ja tarttui sisartansa kiivaasti
käsivarteen.
-

Mutta, Paul, rakas Paul, rukoilen sinua maltta-

maan mielesi. Sinä olet sairas; olet vilustunut matkalla.
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Kuule minua, Louise; en ole sairas, en ole mielipuoli, vaikka olisin saattanut siksi tulla kaikesta siitä, mitä
nyt tunnin kuluessa olen kuullut. Tahdon olla levollinen;
näethän, että olen levollinen. Kaikki on niinkuin ennenkin:
aurinko loistaa, Falkby on paikallaan, minä en revi maahan
sen muureja, en kule miekalla ja pistooleilla varustettuna,
niinkuin rosvojen luolassa. Kysyn sinulta ainoastaan: missä
on äitini? Olethan sisareni, ja Bernhard on veljeni, ja isäni
on isäni ja minä olen minä itse; mutta missä on äitini?
Tahdon -tietää, mihin olette äitini panneet?
Päästä käsivarteni. En ymmärrä, mitä sanot;
valitti paroonitar, melkein yhtä kalpeana kuin veljensä ja
pyörtymäisillään.
Samassa astui sisään kreivi Bernhard, joka laajan kirjevaihtonsa vuoksi ei ollut voinut vartioida Paulia, niinkuin
olisi tahtonut.
- Pelasta minut! Pelasta minut! Paul on tullut
vaikeroi Louise ja vaipui tainnoksissaan
mielipuoleksi!
kreivi Bernhardin syliin.
Paul hellitti hänen käsivartensa ja kääntyi säihkyvin
puoleen:
silmin veljensä
- Ota hänet! Säilytä lasikaapissa häntä, tuota naisparkaa, jolla ei 010 rohkeutta vastata minulle:minä olen valehdellut! Nyt on sinun vuorosi!
■

16. Myrsky puhkeaa raivoamaan.
Bernhard Bertelsköld ei ollut turhaan tutkinut valtiomiesten ylistettyä taitoa pysyä tukalimmissakin
oloissa järkähtämättömän kylmäverisenä ja mitä suurimmalla tyyneydellä väittää mustaa valkoiseksi;
väliin ärsyttää, väliin lepytää, ja viimein väsyttää vastustajansa, saattaaksensa hänet ensimmäisessä sopivassa tilaisuudessa aseettomaksi ja anastaaksensa menetetyt maat takaisin.

ILTA-MYRSKYJÄ.

214

- Rakas Paul — sanoi

hän,

—

jos olet oppinut Suo-

messa tuommoisia rajuja kotitapoja, niin ei minua laisinkaan
ihmetytä, että oppineet ystäväsi Turussa ovat lähettäneet sinut
tänne sivistymään
Kas tässä, Louise, lasi vettä! Elä
mene enää tainnoksiin, armas ystäväni, vaikka näytätkin siinä
niin miellyttävältä. Kas niin
istu alas! Paul odottaa
vaan saadakseen suudella kättäsi ja pyytää anteeksi.
- Elä ole levoton, se on jo ohi, soperti paroonitar,
tointuen taidolla sellaisella, joka osotti, ettfei hän ensi kertaa
- - Läsnäoloni lienee tarpeeton, ja minä pyydän
pyörtynyt.
saada jättää herrat kahden kesken.

...

...

—

- - Ole
Kreivi
Bernhard tarjosi- -hänelle käsivartensa.
—
varoillasi,
sisar,
hän on hirveän raju.
— vas- Olenkuiskasi
tottunut kesyttämään virmoja varsoja,
tasi diplomaatti.
Paul sai aikaa rauhoittuakseen. Mutta yhä edelleen
kuohui raivo hänen rinnassaan. Hän oli kuin astia täynnä
palavaa öljyä, joka pienimmästäkin liikahduksesta läikähtää
yli laitainsa.
- Olen kysynyt Louiselta, missä äitini on, - - sanoi
hän synkän päättävästi, luoden tummat silmänsä vaarallisella,
turmiota ennustavalla tyyneydellä veljeensä.
- Vai niin, vastasi kreivi Bernhard; käyttäen tuota
mainiota »vai niin» sanaa, joka voi olla kiehuvan kuuma tai
jääkylmä, ystävällinen tai vihamielinen, kohtelias tai ivallinen, aina sen mukaan, kuinka se lausutaan. - Ja mitä
-■-

-

sisaremme vastasi?
- Ei mitään. Ja ei mitään on kovin vähän.
- On kysymyksiä, joihin ei mitään on paras vas- Ole
vastasi kreivi Bernhard välinpitämättömästi.
taus,
järkevä, hyvä Paul, ja karkoita mielestäsi tyhjät haaveesi.
Toivon, että madame voi vallan hyvin.
— Missä?

- Norrkööpingissä tietysti, jolFei hän, niinkuin arvelen,

jo ole —mennyt laivaan.

—

Valehtelet.

Mitä? Taas näyte suomalaisesta kasvatuksestasi.
Pyydän sinua, nuori herra, vähän paremmin punnitsemaan
sukkeluuksiasi. En aio mennä tainnoksiin niinkuin Louise,
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mutta minä en rakasta kohteliaisuuksia, jotka hajahtavat
hollituvalle.
— Minäkin tahdon pyytää sinulta jotain, " sanoi
Paul. — Jätä pois tuo mahtavan huoleton ääni, jota voitkäyttää puhutellessasi lapsia tai naisia tanssiaisissa. Minuun se
ei tee mitään vaikutusta. Et tunne minua. Minä en ole
enää sama kuin olin viimeksi erotessamme. Minussa on jotain,
joka sanoo, että meistä täytyy tulla viholliset, ja se olisi ikävää, Bernhard; olemmehan veljekset! Rukoilen sinua, puhu
rehellisesti, puhu suoraan, puhu minulle kuin veljelle, ja vastaa minulle: missä on äitini?
— Vallan mielelläni. Soyons amis, China, en halua
parempaa. Vaan täytyykö minun välttämättä olla yhtä tunteellinen ja haaveksivainen kuin sinä itse, saavuttaakseni armollisen hyväksymisesi? Mitä huudahduksia tulee minun
käyttää, puhuakseni mielesi mukaan? Mitkä valat tulee minun vannoa, että minua uskoisit? Vannon Jupiterin nimeen,
että olet erehtynyt! Vakuutan ()din'in, Thor'in ja Freya'n
kautta, että olet saanut päähäsi joukon hullunkurisia houreita. Tyydytkö siihen, vai täytyykö minun vielä etsiä toisia
jumalallisia olennolta? Pelkään, että olympoa lukuun ottamatta, jossa olen kuin kotonani, jumalani joutuvat tappiolle
sinun —jumalaisi rinnalla.
Eikö sinulla ole minulle mitään muuta vastaamista? Asettau minun asemaani. Ajattele, että sinulla on,
niinkuin minullakin äiti, jota rakastat enemmän kuin kaikkea
muuta maailmassa, ja että hän äkkiä katoaa, kenenkään tietämättä minne. Etkö pakottaisi vaikka kiviäkin puhumaan
kysyessäsi heiltä: missä on äitini?
— Mene kysymään leiviltä tien varrella, ja he vastaavat sinulle, kivikirjaimilla tietysti : hän matkusti Norrköö■

piukiin.—
siis

Äitini ei ole matkustanut Norkööpinkiin.
— Hyvä,
sinä vastaat itse kysymyksiisi. Mitä tahdot
minulta?
— Tahdon tietää totuuden. Tahdon tietää, minää äitini

nyt on. Minulla on oikeus sitä vaatia, eivätkä mitkään liukastelevat
verukkeet voi minua enää pettää.
— Rakas
Paul, täytyneehän sinun myöntää,että minä
mitä ihmeteltävimmällä kärsivällisyydellä kuuntelen järjetöntä
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puhettasi. Tule nyt järkiisi ja sano minulle taivahan nimessä:
niitä voin minä enää muuta vastata? Madame on matkustanut, meidän tietääksemme, astuakseen laivaan siellä ja siellä,
ja nyt vaadit sinä, että minun pitäisi olla näkijä, tietäjä,
Svedenborg, jonka tulee kertoa sinulle, missä hän tällä hetkellä katsoo hyväksi oleskella. Myönnä, ystäväni, että se
on naurettavaa.
Paul oli vaiti. Eihän hänellä ollut mitään todistuksia.
Hänhän joutuisi naurunalaiseksi, jos kävisi kertomaan veljelleen niistä kulkupuheista, joihin perusti epäluulonsa.
Mutta kreivi Bernhard luuli liian varhain päässeensä
voitolle ja pilasi asemansa.
Tahdon osoittaa suurempaa
suvaitsevaisuutta kuin olet ansainnutkaan,
sanoi hän. Lähetän Josen jo tänä iltana Norrkööpinkiin,hankkimaan tarkkoja tietoja madamen lähdöstä ja huomenna ennen päivällistä
tulee hänen
olla jo kotona. Oletko siihen tyytyväinen?
- José?
ja kaikki hänen synkät epäluulonsa tulivat takaisin. -- José, sanot sinä? TSTyt käsitän minä sinut.
Tässä on siis kuitenkin jotain, jota tahdot salata, ja saadaksesi minut harhaan tahdot sinä saada minut uskoinaan roistoa, joka on sinun kuuliaisin juhtasi ja valmis mihin tahansa.
Taivahan kautta, jota huudat todistajaksesi, Bernhard, nyt
rupean uskomaan, että sinä olet suurin roisto, mitä maa pinnallansa kantaa! Mutta minua ot ole pettävä. Vannon,
en kurjain jumaliesi nimessä, vaan kautta kunniani ja aateliskilpeni, joka on omasi vertainen,
että jos et heti tässä
tuokiossa puhu minulle totta, niin matkustan itse Norrkööpinkiin, ennenkun aurinko on laskenut, ja voi sinua, jos
tapaan sinut valheesta! Sillä jos vähimmälläkään sanalla
olet uskaltanut loukata äitini henkeä tai kunniaa tai onnea,
niin ei se, että olet isäni poika eikä mikään mukaan maailmassa
ole suojeleva sinua, ja minä olen pakoittava sinut siitä edesvastaukseen, vaikka maksaisi se sinun, minun ja kaikkein meidän elämämme ja onnemme. Tahdotko nyt vastata minulle?
Palava öljy oli läikähtänyt yli laitojensa. Paulin mustat silmät säkenöivät, hän tarttui veljeänsä käteen,
hän oli
kaunis ja kauhistava sillä hetkellä.
Mutta ennenkun kreivi Bernhard ehti keksiä uuden
kelvollisen tekosyyn, väistääksensä tuota raivoavaa, hullua
varsaa, joksi hän olisi häntä kutsunut, jos olisi ehtinyt, kuului

—

—

—

—

—
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ulkoa rappusilta ihmisten hälinää, ja huoneesen syöksi espan-

jalainen kammaripalvelija José, verissään, rikkirevityin vaattein, hurjasti tuijottavin silmin ja laihat, ruskeat kasvot säikähdyksestä väännyksissä, samalla kun hänen pitkä, musta
tukkansa hurjassa epäjärjestyksessä liehui hänen otsallaan.
- Pelastakaa minut! Pyhän neitseen ja kaikkien pyhimysten nimessä, pelastakaa minut, sennor! - - änkytti hän
ja syleili suurimmassa tuskassa herransa polvia.
Syy tähän selvisi pian, sillä avonaisessa ovessa näkyi

kiljuva, riehuva ja meluava väkijoukko, joka pysähtyi huomatessaan molemmat kreivit ja jäi seisomaan kynnyksen taa,
uskaltamatta tunkeutua sisään. Paul ymmärsi kohta heidän
tarkoituksensa. Uutinen kreivittären katoamisesta oli aluksi
vaan herättänyt äänetöntä hämmästystä hovin alustalaisissa.

Päivän kuluessa olivat sitten huhut, toiset toisiaan liioitel-

lummat,

muuttaneet

hämmästyksen kuohuvaksi kiihkoksi, joka

oli saanut uutta sytykettä Paulin käynnistä kylässä ja vihdoin viimein saanut nuo muutoin rauhalliset itägööttiläiset
täyteen raivoon. Suusta suuhun lensi kertomus rakastetun
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kreivittären surkeasta kuolemasta, ja hetikohta kääntyi epäluulo luullusta ilkityöstä vastatullutta Espanjan mustalaista
kohtaan, joksi rahvas häntä nimitti ja jonka ruskeat, vieraat
kasvot ja eriskummniset silmät jo heti ensi näkemässä olivat
herättäneet kammoa, inhoa, ehkä kateuttakin. Kaikki olisi

luultavasti kumminkin jäänyt paljaisiin uhkauksiin, jolPei
José, noita epäluuloja aavistamatta, olisi näyttäytynyt kylässä,
jossa kiukustunut rahvas heti paikalla hänet ympäröi ja alkoi

häntä pahoin pidellä.

17. Vanha tarina kahdesta veljestä.

Hävyttömät moukat, mitä he tahtovat? Miten ovat he uskaltaneet

tehdä väkivaltaa
— kysyikammaripalvelijalleni?
kreivi Bernhard, koneentapaisesti ottaen
esille pari ladattua pistoolia,
joita hän Espanjassa oli tottunut
aina pitämään povellaan.
— Siinä ovat kivet tien
— kuiskasi Paul
varrella, jotka puhuvat, kun sinä olet vaiti,
-He eivät voi käsitsurusta ja vihasta vapisevalla äänellä.
tää, että ihminen katoaa ilman syyttä, ja he arvelevat kai,
että Josélla on ollut siinä jotain osaa.

VELJESTÄ.
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- Siis sinun liittolai siasi!
virkkoi Bernhard kylMene tiehesi, José! Ei kukaan rohkene sinua
mästi.
"

enää loukata, ja cnnenkun lähden Tukholmaan, aion rangaista noita uppiniskaisia lurjuksia niin, että tuntuu. Söderlund, - - ja hän kutsui kelloa soittaen isänsä vanhan uskollisen palvelijan saapuville, — sulje ovet ja sano tallirengeille,
että he ruoskilla ajavat tuon häpeämättömän roistoväen takaisin kylään!
— Sitä ennen on sinun näytettävä toteen, että he ovat
- - keskeytti Paul hänet uhkaavasti.
väärässä,

- Mainiota! Minun pitäisi siis hieroa sovintoa talon-

poikien kanssa! Ja mistä, jos saan kysyä? Tiedätkö, ystäväni, että alan saada yhtä huonon ajatuksen ymmärryksestäsi
kuin muista viehättävistä ominaisuuksistasi. Mutta eihän minun pitäisi kummastella myötätuntoisuuttasi roskaväkeä kohtaan. Sehän on luonnollista: olet vaan tullut sukuusi.
Tuskin oli hän saanut tämän sanoneeksi, kun Paul
puristi niin rajusti hänen vasenta kättänsä, että kolme
sor— Olen
mea nyrjähti sijoiltaan ja veri tunki esille kynsien alta.
sanonut, että sinun tulee vastata pienimmästäkin häväis- sanoi nuorukainen hammasta
tyksestä äitiäni kohtaan!
purren.

Onneksi olivat he kahden salissa, sillä se verisen vihan
ilmaus, joka yhtäkkiä leimahti kreivi Bernhardin ylpeissä ja
tylyissä kasvoissa, oli niin hirmuinen, että Paul itsekin väistyi ja heitti irti sijoiltaan menneen käden. Vihan leimahdusta kesti vaan sekunnin verran, mutta sekin jo riitti valaisemaan sitä pohjatonta kuilua, joka tästä hetkestä alkaen
toisistaan.
ainaiseksi- olisi eroittava veljekset
Mieletön poika! - huudahti kreivi Bernhard, joka
nyt tarvitsi kaiken mielensä lujuuden voittaakseen vihansa
raivoa ja ruumiillista kipuaan.

-

Vielä on minulla oikea
käteni tallella kurittamaan sinua vasemmankin puolesta, ja
jolPen minä onnettomuudekseni olisi pakoitettu kutsumaan
kurjaa sukupattoa veljekseni, ei minua mikään pidättäisi vastaamasta sinun kädenpuristukseesi niin, kuin jokainen aatelismies tekisi minun sijassani. Mutta täksi kertaa voi jo siinä olla
tarpeeksi, että saat tietää, minkätähden sinä kuin hullu olet
rynnännyt ulos huutamaan omaa häpeätäsi. Se olkoon minun
kostoni ja sinun rangaistuksesi.

220

ILTA-MYRSKYJÄ.

- Enhän ole puoleen tuntiin tahtonut muuta kuin kuul- - vastasi Paul yhtä
lakseni totuutta
valheellisilta huuliltasi,
ylpeästi,
ja sinä olisit voinut säästää itsesi minun käden-

puristukseltani, jos olisit suostunut pyyntööni. Sano pahinta,
mitä tiedät, herjaa minua niin paljon kuin tahdot, mutta elä
vaan herjaa äitiäni, ja puhu totta. Mistään häpeällisestä
teosta et ikinä voi minua moittia.

—

ja heittäysi
Tuomitse itse, — sanoi kreivi Bernhard
— Suvaitsetko
olkapäitänsä kohauttaen lähimpään nojatuoliin.
istua, sillä sinun hyväilysi ovat sitä laatua, että ne uuvuttavat.

Paul istahti hänen viereensä. Ainoastaan jalan pituus
eroitti heidät toisistaan, ja kuitenkin oli matka heidän välillään sitten muutamien minuuttien kasvanut moneksi penikulmaksi.

—

—

-- olkaamme nyt,
Niin,
alkoi kreivi Bernhard,
vaihteen vuoksi, suoria ja vilpittömiä toisiamme kohtaan. Enkähän oikeastaan tiedä, mitä varten näihinkään saakka olen
vaivannut itseäni osoittamalla sinulle hienotunteisuutta, koska
luonto näyttää niin emintimän tavoin varustaneen sinua tällä
ominaisuudella. Mutta emintimästä puhuessamme, niinmuistanet
ehkä, että äitisi

oli kerran kammaripiikana Falkbyssä, jossa
hän sai turvapaikan muutamain pienten seikkailujen perästä
Tukholmassa, joista ei maksa vaivaa kertoa.
- Sinä unhotat sopimuksemme! — huudahti Paul
— Alotat valheella ja jatkat solvauksilla.
uhkaavasti.
- Pyydän
päästäkseni kaikista enemmistä hyväilyistä,
herraseni. Mutta paina puuta, minä pyydän, ja palatkaamme

asiaan. Niinkuin tietänet, oli isäni niin heikko, että kahdenkolmatta vuoden vanhana rakastui erääsen halpasäätyiseen
- - en muista nyt tällä hetkellä hänen nimeänsä
tyttöön,
— ja tämä hauska
suhde keskeytyi, kun hän meni naimisiin
äitini kanssa. Pahaksi onneksi ei hänen kauvan suotu elää

puolisonsa kanssa, joka oli hänelle kaikin puolin sopiva:
kreivitär kuoli ja jätti jälkeensä kaksi lasta, sisareni ja minut.
Joku aika sen jälkeen seurasi isäni kuningasvainajata hänen
matkallaan Suomessa, ja tuo mainittu tyttö --on tosiaankin
kiusallista, että olen unhottanut hänen nimensä; joko se oli
tai Äppelros, mutta se nyt on oikeastaan yhdenteÖsterlund
— oli
miten oli, hänellä oli vähän omaisuutta, voista
kevä
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ja talista sulatettua, ja kun isäni sattui taittamaan jalkansa,
hoksasi tämä älykäs, jo hieman elähtänyt neito, että hyvää
tilaisuutta ei saisi jättää käyttämättä. Hän pani palsamia
isäni hellälle jalalle, isäni taas hänen hellälle sydämmelleen.
Sanalla sanoen: hän saavutti tarkoituksensa ja tuli kreivittäreksi.

—

Kurja herjaaja!

- Ei, herran

...

tähden, ei mitään kohteliaisuuksia. Minä

olin siihen aikaan ainoastaan kuuden vuoden ja sisareni neljän vuoden vanha, mutta me olimme kuitenkin siksi vanhat,
että tunsimme itsemme onnettomiksi tästä avioliitosta, joka
teki isämme naurunalaiseksi. Mahdollisesti oli meidän ja
äitipuolemme väli hieman viileä; sydämmelliseksi se ei koskaan tullut. Mutta kaikkeen tottuu ja me totuimme vihdoin
siihen kunniaan, että saimme lukea pappeja, talonpoikia ja
kauppiaita, lyhyesti sanoen, koko joukon halpasukuisia moukkia läheisimmiksi sukulaisiksemme.
kreivitär lahjoitti
— mielilapsiaNuori
-- ja
isällemme kaksi lasta,
niinkuin mekin,
näytti siltä kuin välimme tulisi hyvinkin ystävälliseksi. Sillä
välin matkustin minä ulkomaille, sisareni joutui, naimisiin, ja
isämme, joka on erittäin myöntyväinen mies
— Sinä parjaat isäämmekin!
— Hiukan kärsivällisyyttä, jos saan pyytää. Isämme,
joka on myöntyväinen mies perheellisissä asioissaan, tottui
vähitellen poissaolomme aikana antamaan urhoollisen äitipuolemme hallita ja vallita Falkbyssä, niinkuin itse tahtoi.
Eräänä päivänä tulen minä takaisin ja näen joukon typeriä,
epäaistikkaita laitoksia, jotka maistuvat puolittain kanakopilta,
puolittain markkinakojulta, ja rohkenen minä niiden suhteen
lausua alamaisen ajatukseni. Tämä ei tietysti olemieleenentiselle kammaripiialle, nykyiselle kreivittärelle
- Jos sanot sen vielä kerran, niin minä, niin totta
kuin olet ilkeä valehtelija, lähetän oikean kätesi tekemään
vasemmalle
seuraa.
— Paljon
kiitoksia; minulla on korvaukseksi tuollaisista
ystävyyden osottoista pari leikkikalua polvellani. No niin,
nykyinen kreivitär piti minun makuani varsin ala-arvoisena
verrattuna omiin yleviin mielipiteihinsä kanakoppi-arkkitektuurista, ja muistelenpa, että vaihdoimme sen johdosta muutamia
sydäinmellisiä sanoja. Rohkeninpa päälle päätteeksi epäillä

...

...
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hänen ehdotonta itsevaltiuttaan tässä talossa, ja sellaista majesteetinrikosta ei kyökkikeisarinna katsonut uudelle arvolleen
sopivaksi. Ja silloin teki hän meille pienen odottamattoman
kepposen: hän karkasi Falkbystä viime yönä.
- Mitä? Äitinikö? - - huudahti Paul ja hypähti vaaleten istuimeltaan.
— Juuri hän. Arvatenkin katsoi hän toisen meistä
kahdesta jotenkin tarpeettomaksi, ja kun ei minun mieleeni
juolahtanut arvella sitä itsestäni, piti hän minua kapinoitsijana
ja päätti luopua hallituksesta.

—

Äitini?
■

Niin, sanopas, eikö se ollut aate, jota Maria The-

resia tai Katariina toinen olisi häneltä kadehtinut? Hän
lähti, käveli, souti tai ratsasti, en tiedä oikein kuinka, vaan
kaikissa tapauksissa hän riisti meiltä suloisen seuransa, jäähyväisiä sanomatta. Hän karkasi kuin karkasikin ja teki sen
taidolla semmoisella, joka osoitti, ett'ei hän ensi kertaa tällä
tavalla kunnioittanut maantietä läsnäolollansa.
— Voi äitini, surkuteltava, hylätty äitini! - vaikeroi

-

Paul, väännellen käsiänsä.
- Malta mielesi; kaikki itsevaltiaat ovat arkoja val-

lastaan, ja ennenkun hän tahtoi luovuttaa pykälääkään oikeuk-

sistaan, ennenkun laskeutui valtaistuimen toiselle astimelle,
jättääksensä isällemme ensimmäisen, piti madame parempana
luopua kodistaan ja talostaan melulla, joka ei voi olla pahennusta aikaansaamatta ja häpäisemättä sitä perhettä, joka on
tehnyt madamelle sen kunnian, että on korottanut hänet puotineidistä kreivittäreksi. Minä olin kuitenkin turhanpäiten niin
jalomielinen, että koetin peittää hänen hairahdustaan sillä, että
sanoin hänen matkustaneen Pynnontiin, mutta oiva veljeni on
ponnistanut kaikki voimansa repiäkseen rikki tätä suojelevaa
huntua ja paljastaakseen äitinsä kaiken luonnollisen suloisuuden. Se on onnistunut hänelle roskaväen avulla, johon
— ja kas tässä,
häntä vetää syntyperäinen taipumus,
nuori herraseni, mitä minulla on vastattavaa haaveiluihisi.
Olet tahtonut kuulla totuuden ja olet saanut, mitä olet
tahtonut.

Kiitän sinua, - - vastasi Paul murtuneella äänellä.
Solvaustesi välistä ammottaa liiankin selvään kauhea
todellisuus. Hän, jota rakastan enemmän kuin elämääni,

-

-
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hän, jonka ylevätä sielua sinä kaikkine kokemuksinesi olet
kovin halpa ymmärtämään, hän harhailee nyt hylättynä, onnetonna ja yksinäisenä maailmassa. Nyt tiedän kaikki; olen
toimiva sen mukaan.

18. "Svenska Botten."
Sortuvat vallat, sortuvat kruunut, aina on kohtalonne

samanlainen! Siteet irtautuvat, voimat murtuvat,
tahdot riitaantuvat, itsekkäät renkaat murenevat ketjuista ja lyömistään lyö ajan vasara vasten lain
kuolleita muureja, jotka aitana ympäröivät kokonaisuutta.
Puu on laho,
nesteet ovat kuivuneet, myrsky tulee, oksat
ryskivät - - suhisee vihuri! Jyminällä sortuu vanha tammi
ja sen lankeemus on suuri.
Vanha tammi oli Ruotsin valtakunta keväällä 1772.
Vielä seisoi se pystyssä vielä näytti se tietämättömille komealta ja kunnioitusta herättävältä sillä kunnaalla pohjolan
lumessa, jota se vielä kutsui omakseen ja jossa sen syvimmät
juuret levisivät maanpinnan alle. Vaan madot kalvoivat sen
lakastuvia lehtiä, tuuli ravisti sen kuivia oksia! Valtakunta
oli kuin rintatautinen, jonka veren tähteet virtailevat poskihin, luodakseen niihin terveyden varastettuja ruusuja, silPaikaa kun sydän sykkii epätasaisesti ja kädet ja jalat kylmenevät!

Valtiopäiviä jatkettiin. Nyt oltiin jo kappaleen

mat-

kaa Huhtikuussa eikä vielä näkynyt mitään loppua noista
loppumattomista riidoista. Päinvastoin kävivät ne yhä uhkaavammiksi, sittenkun kansanvaltaiset olivat päässeet voitolle
ja uhkasivat niellä aatelin, niinkuin aateli ennen oli niellyt

Nyt oli puolet vanhan porvarikuninkaan
kuninkaanvallan.
aatteesta yksi kuningas, yksi kansa - - toteutunut eikä
ollut kysymys vähemmästä kuin koko aatelisen neuvoston
viralta panemisesta.
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Korkea-aateliset Myssyt seisoivat epäröivinä ja polosta
kalpeina sen peikon edessä, jonka he itse olivat avukseen
loihtineet. Vielä korkeampi-aateliset Hatut vapisivat kauhistuksesta ja käpristäytyivät suonenvedon tapaisella innolla valtiolaivan mastoon, jota he sitä ennen olivat olleet niin valmiit
kumoon hakkaamaan ja mereen syöksemään. He eivät huomanneet enää pelastusta muualla kuin pilkatun, sidotun ja

kidutetun kuninkaanvallan turvissa.
Tähän aikaan kokoontui muutamana iltana erääsen
Tukholman ravintoloista se nuorten aatelismiesten perustama
klubi, joka oli tunnettu nimellä »Svenska Botten« ja joka

suurimmaksi osaksi eli ranskalaisista apurahoista. Klubissa oli
kirjava kokoelma kaikenlaisia aineksia. Siellä oli kaiken asteisia täysiverisiä ylimyksiä, nuorempia poikia, joilla ei ollut
perintöä eikä tulevaisuuden toiveita ja joista useimmat olivat
virkaatekeviä alempia upseereja, rehellisiä, vaan helposti kiivastuvia miehiä ja nuorukaisia; *) ja näiden rinnalla taas hävinneitä kortinlyojiä ja maatilain omistajia, virkanimityksissä
—
syrjäytettyjä virkamiehiä, tyytymättömiä vehkeilijöitä sanalla
sanoen: kummallinen kokoelma hyviä ja huonoja aineksia,
joita kaikkia yhdisti tyytymättömyys vallitsevaan valtiomuotoon ja joiden tarkoituksena oli kuninkaan avulla kumota
vallitseva järjestys, kuitenkaan son selvemmin ajattelematta,
mitä sijaan asetettaisiin. On nimittäin lisättävä, että kaikki
klubin jäsenet alkujaan olivat Hattuja, jotka ennen
— siiskaikkea
jotakin
olivat halukkaat lopettamaan Myssyjen vallan
sellaista, mitä Puolassa olisi kutsuttu konfederatsioniksi.
Klubin johtaja oli sittemmin niin kuuluisa Jaakko Maunu
Sprengtporten.
Nuorimmat ja innokkaimmat herroista olivat kokoontuneet höyryävän maljan ympärille ravintolan saliin, jossa savu
viidestäkymmenestä savupiipusta tupruili kattoa kohden; hienommat herrat, jotka inhosivat tupakan savua, väittelivät päi*) Näiden joukossa tavataan Suomessa tunnetut nimet :De Carnall,
Stålhandske, Pinello, Nordensköld, von Becker, Creutz, Ramsay, Gripenberg, Boije, Finkenberg, Aminoff, Kuhlefelt, Rehbinder, von Kothen, Lagerborg, Jägersköld, Essen, Wadenstjerna, Tigerstedt, Döbeln, Sprengtporten (J. M.), Ehrenrooth, Ehrenström, v. Gerdten, Tandefelt, Uggla,
Konow, v. Schantz, De la Mötte, Cedersköld, Cremer, Nassokin, Cronhjelm, v. Ghristierson, Armfelt, Edelfelt ja Benzolstjerna.

»Svenska Botten.«
Välskärin kertomuksia.

V.
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vän kysymyksistä reininviinin tai limonaati-lasien ääressä sivuhuoneissa. Aika oli täynnä tulenarkoja aineita, jotka pieninkin kipinä voi sytyttää, ja semmoisia ei suinkaan puuttunut
tässä nuoressa ja kuumaverisessä klubissa, jonka tarkoitus oli
tehokkaasti ja, jos tarve vaati, väkivaltaiscstikin sekaantua
päivän valtiollisiin kysymyksiin.
Vilkkaasta, joskus kiivaastakin sananvaihdosta päättäen
oli nyt maljan ääressä jotakin erittäin tärkeääkeskusteltavana.
Aluksi luottiin sanomalehden »Svenska Uppsyningsmannen«

uusin numero, jossa aatelisia varsin peittelemättä kutsuttiin
maankavaltajiksi, ryöväreiksi, tuhlaajiksi ja Ruotsin kansaa
neuvottiin niin pian kuin mahdollista seuraamaan Sweitsin
esimerkkiä ja luomaan niskoiltaan tuon maanvaivan.
Vihan ja ivan sekainen nauru, johon sekaantui uhkauksia, kaikui äänekkäästä seurasta.
"
Vapaasyntyisillä on nyt sanan vuoro! - - puhkesi
eräs nuori luutnantti puhumaan, heittäen halveksivasti lehden
luotaan. Kuului nimittäin aatelittomanitapoihin kutsua itseään
vapaasyntyisiksi eroitukseksi vapaasukuisista.
— Varo itseäsi, Pfeiff, - - virkkoi eräs toinen,

-- ko-

siskelemasta rikasta porvarintytön tallukkaa Skeppsbron luona.
Muista pormestari Sundblad'in esitystä, että semmoinen on
hyvin sopimatonta; porvariveri on pysytettävä puhtaana.
- Ja sinä, Gripenmark, - - huusi kolmas, — varo

hakemasta tuomarin virkaa Göinge'ssä; talonpojat tahtovat,
että vertaisensa tuomitsevat heille 40 paria!
- Minä esittelen, — lausui neljäs, - - että me tästä
puoleen heitämme pois miekan ja ripustamme kyynärän kupeellemme. Se on uudenaikaista ja voihan sitä käyttää
■

ainakin koiria kolhiakseen.

- Ja

minä,

- - virkkoi eräs

vänrikki, joka turhaan

oli kahdesti viikossa ajanut partaansa,

saamatta

—

sittenkään

hanhenhaiveniaan versomaan maidonkarvaisillaposkillaan,
minä ehdotan, että koristamme itsemme puukengillä kannusten
asemasta ja ripustamme papinkauluksen viiriksi selkään.
- Ja yömyssyn peruukin päälle! - - lisäsi eräs sotaoikeuden auditööri, jolla oli irtotukka niin tuuhea, että olisi
sopinut— malliksi Göthan jalopeuran harjalle.
Lempo vieköön kaikki Myssyt! - - huusi punaverinen kapteeni, joka oli tottunut käymään suoraan asiaan.

-
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Menkäämme huomenna suoraan kuninkaan luo ja pyytäkäämme loppua akkain loruille! Jos se ei auta, tiedän keinon, jota meidän sopii käyttää Myssyjä vastaan.
- Olkaa hyvä ja saattakaa meidät osallisiksi viisaudestanne. Mihin toimiin on meidän ryhtyminen Myssyjen
— kysyi eräs pisteliäs asessori, joka enemmän
suhteen?
rakasti mutkateitä.

Tämmöisiin! - - virkkoi kapteeni, veti esiin taskustaan sinisen nuuska-nenäliinan ja solmisi sen nurkat kiinni,
niin että siitä tuli myssy, teki sillä sitten liikkeen, jota ei
voi kuvata, ja heitti sitten tuon tilaisuutta varten kyhätyn
lakin suureen avonaiseen uuniin, jossa liekit sen tuossa tuo"

kiossa nielivät.

Äänekkäillä hyvä-huudoilla vastasi osa seurueesta tähän
temppuun, joka liiankin hyvin sopi kiihoitettuun mielentilaan,

jota vastoin toiset menivät päällikön luo pyytämään, että hän
estäisi ajattelemattomien päätöksien tekemistä.
Översti Sprengtporten istui sivuhuoneessa kiintyneenä tuttavalliseen keskusteluun kreivi Bernhard Bertelkanssa, joka — ollen rikas, korkeasukuinen ja älysköld'in
—
käs
heti ensi esiintymisellään oli kohonnut huomattavaan
asemaan Hattujen johtajien joukossa.
— Olkoon niin, — sanoi översti matalalla äänellä
- Te teette parastanne pappien suhteen. Jos
ranskaksi.
onnistumme eroittamaan heidät toisista, on meillä kaksi säätyä kahta vastaan ja voitto on meidän. Jos se ei onnistu,
niin koetatte talonpoikia; jos ei sekään onnistu, on asemamme
epätoivoinen ja meidän täytyy ryhtyä muihin keinoihin.
- Unohdatte, hyvä parooni, että on vielä kolmaskin
virksääty käytettävänämme, jota raha hallitsee ja vallitsee,

—

koi Bertelsköld.
—
toivokokaan voivanne vaikuttaa porvareihin,
- virkkoiElkää
taas, olkapäitään kohauttaen, Sprengtporten.
Porvarissäädyssä on kansanvallan varsinainen ahjo, se ei koskaan ole tyytyvä vähempään kuin koko valtaan ja tahtoo
yksin nauttia koko voitosta. Mitä teihin itseenne, hyvä kreivi,
tulee, niin voitte olla varma neuvoksen paikasta, vaan ei vielä!
- Niinkuin suvaitsette. Olen nöyrin palvelijanne.
Herrojen puhelu keskeytyi tähän, kun muutamat maltillisemmista tulivat pyytämään puheenjohtajaa tyynnyttämään
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salissa syntynyttä myrskyä. Sprengporten meni sinne. Hänen kotkansilmänsä kiiti yli aaltoilevan väkijoukon ja oivalsi
heti aseman vaarallisuuden.
Hyvät herrat, - - sanoi hän tyynesti, vaan voi-

—

äänellä, jonka kuuluessa puheen hälinä vaikeni,
makkaalla
- olemme täällä keskustelemassa
isänmaan pelastuksesta
emmekä puolueriidoista. Tahdotaan panna koko neuvoskunta
viralta ja me olemme siitä yksimielisiä, että se on vievä koko
valtakunnan häviöön.
— Ynnä aatelin,

-- murahtivat

muutamat.

Ynnä aatelin, se on totta. Ja sen vuoksi valtakunta on pelastettava, ynnä aateli; eikö se ole kaikkien meidän ajatuksemme?
— huudettiin joka taholta.
on!
— Niin
11 p. Huhtikuuta on asia käsiteltävänä aatelittomissa säädyissä ja meillä on nyt jo 8. Tahtovatko herrat
syistä, joita en nyt voi ilmoittaa, vaan jotka kohta tulevat
kaikille tunnetuiksi, myöntää minulle kolmen päivän lisäajan
järjestääkseni asian, niin lupaan, että, elFemme silloin ole
onnistuneet, kaikki menemme lähetystönä kuninkaan luo ja
pyydämme valtiopäiväin lakkauttamista.
- Kolmen päivän kuluttua on se liian myöhäistä, —
väittivät moniaat.
- Kolmen päivän kuluttua on ehkä klubi lakkautettu,
—
"

nurisivat toiset.
— Päinvastoin -- hj'myili johtaja -- on minulla varma
tieto siitä, että klubin ylläpitorahat, joita on uhattu pidättää,

-

taas ylihuomenna.
maksetaan
- Olkoon
menneeksi, me odotamme! - oli vastaus,
sillä iloinen uutinen klubin ylläpidosta oli yhtäkkiä tehnyt
merkillisen rauhoittavan vaikutuksen mieliin.
- Eläköön kuningas! - - huusi johtaja.
- Eläköön kuningas! — kaikui kohtakaikkienhuulilta.

19. Vehkeilijä vehkeilijää vastaan.

Neuvoksen paikka! »Voitte
olla varma neuvoksen pai—
kasta, vaan ei vielä!»

virkkoi kreivi Bernhard Bertelsköld, huulilla tuo ivallinen
hymy, joka hänelle sopi niin oivallisesti hänen omasta mielestään ja jota hänellä nyt ei ollut vähintäkään syytä peitellä, sillä hän istui yksin työhuoneessaan, silmäillen muutamia kirjeitä,
hänen palvelijansa, José, juuri oli hänelle
— Eijoita
tuonut.
vielä? Olen teille suuressa kiitollisuuden velassa, hyvä parooni Sprengtporten. Olette epäilemättä viisaimpia miehiä ja, jos itseänne saa uskoa, paras vehkeilijä koko
Ruotsissa. Vaan te unhotatte, että teille mahdollisesti voisi
löytyä kilpailijakin. Pidätte itseänne niin voittamatonna
ja meitä muita vähäisiä kuolevaisia niin varta vasten kuonokoppaa varten luotuina, että luulette voivanne heittää meille
muille tuommoisia pieniä sokeripaloja, tuommoisia jos ja koslia,
niinkuin on tavallista, kun tahdotaan rakkikoiria istumaan.

VEHKEILIJÄ

VEHKEILIJÄÄ

VASTAAN.
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Minua todellakin haluttaa vähän vehkeillä kanssanne, jos ei
muuta varten, niin pitääkseni teille tarpeellisen luemion kainoudessa
Neuvoksen paikka! Sepä on, kautta kunniani,
pauvre offert näihin aikoihin, ilman välipuheittakin. Puuttui
vaan tuo »ei vielä«, joka teki suorastaan naurettavan vaikutuksen. Ja millä erinomaisella maltilla minä vastasin, koettaessani pysyä totisena: »Niinkuin suvaitsette; olen nöyrin
palvelijanne!» Olisipa voinut luulla minua Espanjan grandiksi,
joka pitää jalustinta tyhmälle infantille. Minun täytyy tosiaankin ihmetellä itseäni.
— Vaan katsokaamme, — jatkoi hän, avaten keveällä
kädellä kirjeen toisensa perästä.
Isältäni? Tietysti taaskin nuo vanhat valitusvirret
Oikein. Hän on sairas
surusta ja ikävästä. Madame on tietysti korvaamaton, kuka
nyt katsoisi karjaa ja hoitaisi kanoja ja lukisi illalla ääneen
mon eher papa'lle\ Hän on ottanut kotiopettajan Veralle
erään neiti Sjöblad'in. No, siinä niinessähän on toki hiukan
sointua. Saadaanpa nähdä, että vanha Celadoniinme rakastuu
häneen ja vielä naipi hänet. Enhän juuri ole,par haxard,ihastunut einintimiin,vaan jos ei Pohjanmaan tervanhajua saa muuten
haihdutetuksi talosta, niin å la bonheur!
Paul on Upsalassa ja harrastaa tieteitä erään nuoren, Thorild-nimisen miehen kanssa ...
Kreivi Bernhardin katsanto synkistyi. Hän sytytti
yhtäkkiä kirjeen hehkulampusta, joka tätä varten aina paloi
hänen pöydällään. Kirjeessä oli sana, joka poltti hänen
kättänsä. Hän ei saattanut lukea veljensä nimeä.
- Mitä näen? - jatkoi hän, avaten uusia kirjeitä.
- Rakastettavalta
markiisittareltani! Ja niin tuoksuva! Hän
kutsuu minua huomenillalla soirée en— famille'en. Olisi sydänunetöntä loukata häntä refuse'\\ä,.
Lejonramilta! Hän
pyytää viittäsataa riksiä. Hyvä! Hän saa sata. Minä ehkä
Hägerflychtiltä? Hän lähettää minulle
häntä tarvitsen

...

--

...

...

■

...

miekkailuvaatinmksen pienen Lisetten vuoksi. Bagatello.
Syömme päivällistä yhdessä ja lasi tokayeria on ainoa tyyAsessori Mannelinilta.
dytys, jonka hän on vaativa
Hän pyytää puoltolausettani hovioikeudenneuvoksen virkaan.
Hyvä on! Alkavat jo aavistaa vaikutusvaltaani. Voisimmepa tehdä poikkeuksen tuon aatelittoman kirjuritahrurin suhteen, jos ei muuta varten, niin tehdäksemme klubille kiusaa.

...
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Aha, rovasti Larsson ! Hän on yksi niitä kaloja, joiden
nerokas esimieheni on kehoittanut minua nuottaani pot-

eteen

...

Arvasinhan sen: kokonainen saarna neljällä neljännessivulla. Jättäkäämme lukematta kolme neljännestä ja

kemaan

...

ottakaamme selko sens moraPista.
- Aika liukasta semmoisen paksun lihamakkaran pu—

jatkoi kreivi silmäiltyään viimeisiä rivejä.

heeksi!

Hurskas mies antaa kaikkein nöyrimmästi kumartaen tietää,
että hän on valmis julistamaan pirun pyhimykseksi, kunhan
vaan uskollisesta palveluksestaan aikoinaan saa piispan hiipan
palkakseen. Vaan tätä nykyä ei voida mitään tehdä; sääty
ei, kuule kuinka hän ylistelee arvoisia virkaon rutihullu
nykyä ulvoa susien
veljiään!- -. Ja hänen itsensä täytyy tätä
kanssa
hän tarkoittanee paimenia — kunnes hän korkeasukuisen herra kreivin y. m. eteen voi laskea alammaisen

. ....

...

kunnioituksensa kiitosuhrina uskollisuuden alttarille
Oivallista! Mies on saanut Myssyiltä paremman maksun, vaan
tahtoo pitää paluumatkan avoinna siinä tapauksessa, että
vielä sattuisimme pääsemään rahoihin. Cest fmi, hyvä parooni !
Sitä porttia ette korupuheilla murra. Mitä on minun tekeminen? Minä panen eteenne tämän kallisarvoisen, doginaatillisen mestariteoksen ja te tulette ymmärtämään, että pappien suhteen emme voi muuta kuin pyytää heiltä rippiä ja
synninpäästöä.
- Tahdon kuitenkin niin paljon kuin mahdollista on
-- mietti kreivi edelleen. — Nyt on siis tullut
totella käskyä,
talonpoikain vuoro
José!

...

Kammaripalvelija
tuli.
— Oletko kutsuttanut
tänne sen miehen sieltä Saunakadulta ?
— Hän odottaa tuolla ulkona teidän armonne käskyjä.
■

Tuo hänet sisään.

José meni ja palasi kohta, tuoden muassaan nuoren
talonpojan, hyvän, rehellisen ja päättäväisen näköisen. Kreivi
loi häneen huolettoman katseen ja näytti kummastuvan hänen
nuoruuttaan.

—
—

Nimesi? — kysyi hän.
Jonas Perttilä, valtiopäivämies Isosla-Kyröstä,
vastasi talonpoika hämmästymättä.

—
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- Olette jotenkin nuori hoitamaan noin tärkeää luottamustointa, - - virkkoi kreivi hiukan kohteliaammin.

--

—

Pitäjäläisteni mielestä olin tarpeeksi vanha
vastasi talonpoika.
- Hyvä. Tiedätkö, mistä on kysymys. On henkilöitä, jotka tarkoittavat talonpoikain parasta ja arvelevat, että
he ovat aivan liiaksi verotettuja. Kunnes kruununmaksut
vähenevät, johon eiliene enää pitkä aika, on tärkeätä estää papiston suunnattomia vaatimuksia. Nykyisten olojen vallitessa
paimenet keritsevät paljaiksi lampaansa. Nuo vastinejyvät,
ymmärrättehän

...

- Siitä oli eilen puhe.

Vaan me talonpojat kynnämme
ja kylvämme mieluummin omia peltojamme.
— Tietysti. Vaan jos joku hyvä ystävä osoittaa teille
paremman auran, joka kyntää syvemmän vaon, niin sehän on
teidän omaksi eduksenne.
- Onpa se niin ja näin. Meillä on tätä nykyä niin
monta hyvää ystävää eikä ole koiraa karvoihin katsominen.
— Vai niin. Olette Myssy.
— En. Hattu olen, jos välttämättömästi tarvitaan
päähinettä.
- Sen parempi. Silloin olemme samaa mieltä. Pertjoskus kuulleeni sen nimen.
tilä?
— Muistelen
Olettepa saattanut kuullakin, koska omistan sen

...

maatilan, josta teidän armonne suku polveutuu kuudennessa pol- - vastasi talonpoika
vessa ja josta se on saanut nimensä,

-

haikailematta.
— Se on mahdollista - lausui
Kreivi puri huultaan.
— ja sitä enemmän syytä on
hän väliäpitämättömällä äänellä
meillä vetää yhtä köyttä. Talonpojat eivät suostu esitykseen,
sanoitte?
— Eivät.
— ■- Sanon teille jotakin näin meidän kesken, ystäväni.
Siinä talonpojat tekevät varsin oikein. He ovat niin kauvan
tanssineet herrojen huilujen mukaan, että nyt vihdoin voivat
ruveta itse soittamaan.
Perttilän silmistä voi nähdä, että hän pidätti itselleen oikeuden uskoa sen verran, minkä itse tahtoi, siitä, mitä
kreivi sanoi.
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—

—

—

Kummastuttaako tämä teitä? jatkoißertelsköld.
Osoittaisitte minulle enemmän luottamusta, jos tietäisitte, että
olen elänyt ulkomailla vapaiden kansojen keskuudessa, jotka
ovat hävittäneet kaiken aatelin ja ovat siitä hyvin hyötyneet.
Niiksi meilläkin menee, rakas Perttilä. Kunhan aluksi saamme
aatelisen neuvoskunnan tieltä pois ja aatelittomia heidän sijaansa,—niin käy loppu kuin—tanssi; vai mitä luulette?
En luule mitään,
virkkoi talonpoika.
■

Voinko luottaa vaitioloonne?

nyykäytti päätään.
Perttilä
— Kuulkaa
siis. Osoittaakseni, kuinka totta tarkoitan,
tahdon kuiskata teille jotakin korvaan. Kuningas on puoltavinaan neuvoskuntaa, vaan hiljaisuudessa hän ei toivo mitään
sen hartaammin kuin että koko neuvoskunta joutuu viralta.
Ohjatkaa sen mukaan asianne, hyvät maanmiehet, elkääkä
uskoko mitään, mitä herrat tahtovat teille luulotella! Ymmärrättekö nyt minua?
— Ehkä. Ääni on Jaakopin, mutta kädet Esaun.
- Hyvästi. Jos jotakin tarvitsette, kääntykää minun
puoleeni. Ja muistakaa, mitä olen sanonut: jos talonpojat
yhtyvät pappoihin ja porvareihin, niin neuvoskunta pistää pian
pillit pussiin ja valta on teidän.
Talonpoika kaapasi jalallaan ja meni tiehensä, hämillään ja epätietoisena siitä, mitähänen oli ajatteleminen tuosta
noin odottamattomasta kehoituksesta. Bertelsköldpuolestaan
heittäysi solkäkenoon sohvaan ja nauroi niin sydämmellisesti
oli mahdollista nauraa.
kuin hänen
— Kauniita
— ajatteli hän itsekseen. —
opetuksia
Olisinpa, kautta kunniani, maksanut tynnyrin kultaa, saadakseni koko »Svenska Bottenin» kuulemaan itseäni ja nähdäkseni noiden kunnon isänmaanystäväin hämmästyksen.
Vakoillessani pappeja ja talonpoikia olen mainiosti onnistunut. Osasin panna niin kömpelön syötin, että kalat tunsivat
ongen. Nyt ovat porvarit vielä jälellä; esimieheni tulee kyllä
olemaan tyytyväinen. Tahdomme pyöritellä heitä niin, etteivät ainoastaan he, vaan koko neuvoskuntakin joutuu ymmälle. José !
Kammaripalvelija tuli.
— Nämä piletit viet sinä heti pormestarien Sebaldin ja
Sundbladin rouville sekä kauppias Larssonin rouvalle. Vaan
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varo tarkoin antamasta heidän tietää, kuka sinut on lähettänyt. Uskottele heille, että tulit suoraan piispa Forssenius'on tai jonkun muun Myssyjen johtajan luota. Sen jälkeen viet tämän pilotin Suurkirkon ensimmäisen vahtimestarin
luo ja annat hänen tietää, että parooni Höpken tai joku
muu Hattujen johtajista on sinut lähettänyt. Muista tarkoin,
että ensimmäiset kolme pilettiä tulevat Myssyiltä, mutta viimeinen Hatuilta. Ei haittaa, jos virkat sanasen kuninkaasta
vahtimestari Östergren'illä; hän on Hattu, siis nykyisin kunin-

gasmielinen. Ymmärrätkö?
- Sennor tulee olemaan tyytyväinen.
— Hyvä.
Paroonikin tulee olemaan tyytyväinen.

20. Porvarirouvat.

Voisi suuresti erehtyä, jos
luulisi, että siihen aikaan,
kun niin tärkeitä asioita
oli tekeillä, naiset olisivat
olleet välinpitämättömiä
miestensä keskusteluista.
Päin vastoin seurasivat he

puolueiden voittoja ja tappioita miltei yhtä suurella
huomiolla kuin varsinaisetkin näyttelijät päivän
näytelmässä ja varmaankin usein suuremmalla
kiihkolla. Ainakin sanottiin, että moni Myssyrouva oliriitaantunutentisenystävättärensäkanssa,

joka oli joutunut naimisiin jonkun Hatun kanssa ja päin
vastoin taas kerrottiin, että moni armollinen Hatutar piikaa

pestatessaan tarkoin kuulusteli, oliko

kysymyksessä oleva hen-

kilö palvellut oikeauskoisissa taloissa, vai voiko hänen epäillä
nielleen huonoja mielipiteitä edellisessä palveluksessa, ollessaan jonkun hänen armonsa Myssyttären luona.
Ei ollut juuri tavallista, että maalta kotoisin olevat
valtiopäivämiehet toivat rouvansa Tukholmaan, kun nämä
monessa suhteessa ehkä olisivat olleet haitallisia valtion asioita
käsiteltäessä tai vähemmän luotettavia tärkeitä valtiosalaisuuksia säilyttäessä. Vaan näillä valtiopäivillä oli tästä säännöstä tapahtunut monta poikkeusta sekä valtiopäiväin pituuden vuoksi, joka teki eron arveluttavaksi, ja varsinkin sen

PORVARIROUVAT.

237

tähden, että oli odotettavissa kaikenlaisia juhlallisuuksia uuden

kuninkaan kohta tapahtuvassa kruunauksessa. On sentähden
ymmärrettävää, että pääkaupunkiin oli saapunut tavaton määrä
uteliaita valtiopäivärouvia, ja siinä on ehkä myöskin selitys
siihen, ett'eivät valtiopäivät milloinkaan tahtoneet loppua ja
että väittelyt, joita ehkä jo edeltäkäsin oli harjoitettu pienissä
puheliaissa perheklubeissa, nyt kävivät erittäin kiihkeiksi.
Niiden valtiopäivämiesten joukossa, jotka näin jakoivat
huolensa isänmaan onnesta puolisojensa kanssa, oli myöskin
kauppias Tuomas Larsson Waasasta, jonka uskollinen emäntä
ei ollut päässyt rauhaan, ennenkun hän edellisenä syksynä
oli saanut jättää taloudenhoidon tyttäriensä huostaan ja itse
lähteä Tukholmaan, hajottaakseen siellä talven kuluessa niitä
pilviä, joita huolet maan asioista voisivat koota hänen ukkonsa otsalle. Porvarillinen parikunta asui pienessä talossa
Kungsholmissa, josta mies joka aamu soudatti itsensä virran
yli tärkeihin toimiinsa, samalla kun hänen vaimonsa seurasi
häntä Punaisten puotien luo tai tallusteli omin päinsä ohratorille, ostaakseen ruokatarpeita.
Kun nyt hänen Tuomaansa usein viipyi ulkona suurimman osan päivästä eikä aina illallakaan ollut vapaa klubeista
ja kokouksista, tapahtui niin, että aika kävi kunnon »rouva»

—

Larsson'ille pitkäksi
sillä vanha rehellinen »muorikulta»,
joka oli välttänyt hänelle —Waasassa, ei enään kelvannut
hienostuneessa Tukholmassa
ja silloin hän aina löysi jonkun rouvan porvarissäädystä, joka, ollen samassa tilassa, mielellään jaaritteli hetkisen kahden äyrin piparikakun ääressä
tai, kun piti hienosti olettaman, Arbogarinkeliä pureskellen
inkiväärisyltin ja sokerijuoman kanssa. Ja kun kunnon
porvarirouvat ensi viattomuudessaan tuskin tiesivät eroitusta Hattujen ja Myssyjen välillä, muodostuivat heidän
aamupäiväkokouksensa ensi alussa puolueettomaksi alueeksi,
jossa politiikka sai väistyä tärkeämpien kysymysten tieltä voin
ja lihan hinnasta, parhaasta palttinasta, huolimattomimmista
piiosta tai edullisimmasta ryytipuodista kunkin läheisyydessä.
Tämä ihana aika päättyi kuitenkin talven kuluessa,
kun aatelittomat säädyt alkoivat päästä valtaan. Heidän
rouvansa saivat nyt joka päivä kuulla niin paljon miestensä, ja siis oinastakin merkityksestään valtiossa, että itsekin
pian tulivat aivan vakuutetuiksi siitä, että valtakunnan koh-

238

ILTA-MYRSKYJÄ.

talo riippui heidän arvokkaasta käytöksestään. Porvarirouvat
eivät enään tahtoneet väistyä kenenkään tieltä ja alkoivat
ylhäisten tavoin käyttää pitkää triumfanttiröijyä, punakantaisia kenkiä ja leveitä myssynauhoja, ja kun he, ajaen
kareeteissään niinkuin muutkin, kohtasivat Humlegårdin
tiellä jonkun aatelisista armoista kaikessa heidän komeudessaan, oli vaikea sanoa, kumpiko käyttäytyi suuremmalla itsetietoisuudella omasta arvostaan tai kumpiko alentuvammin ja
suojelevammin toista' tervehti. Jos sattui, että porvarirouvan
pysty pää tavallista enemmän kumartui, niin tapahtui se
vaan piispan rouvan edessä, jolla oli kunnia, olla aateliton,
tai puhemiehen rouvan pormestarinna Sebaldtin edessä, joka
oli pieni ja palleroinen pikku kaupungin kuningatar ja verrattomalla itsetyytyväisyydellä esiintyi koko säädyn puolesta
semmoisissa tilaisuuksissa.
Nyt istui hyväluontoinen ja pohjaltaan siivo, vaan uudesta merkityksestään mahtava Larssonin rouva eräänä

yksinäisenä lauvantain iltapäivänä rinkelinsä ja sokerijuomansa ääressä, kiintyneenä hartaasen keskusteluun erään
hyvän ystävän kanssa siitä, mitenkä neuvoskunnan odotettu
viraltapano mahdollisesti vaikuttaisi Norrlannin palttinoihin ja
Tanskan nisujauhoihin, kun hänelle jätettiin ruusunpunaiselle
paperille kirjoitettu kirje, jonka piian puheen mukaan oli tuonut
pappissäädyn puheenjohtajan, piispa Forssenius'en kammaripalvelija. Kummastellen, mitä tällä Myssypuolueen korkeasti kunnioitetulla johtajalla on hänelle kirjoittamista, avasi Larssonin
rouva hyvälle, hajahtavan kirjeen ja luki:

»Kunnioittettu ja Hyvin arvoisa Rouva!
Kun Rouvani huomenna epäilemättä ei absenteeraSuurkirkosta profiteeratakseen rovasti Wijkmanin edifiantista saarnasta, olisi isänmaan conditioneille ja aatelittomani säätyjen
reputationille erittäin encourageraavaa, jos arvokas Rouva
ynnä Pormestari Sebaldtin rouva sekä moniaat muut precieusit
rouvat Porvarissäädystä tahtoisivat olla niin gratieusit, ett'eivät
placeeraisi itseään Säädyn tavallisiin penkkeihin, vaan Waltion neuvoskunnan jäsenten rouvain penkkiin, joka on sitä
varten disponible, ja joka niinkuin toivotaan kohta on oleva
kunnioitettujen Rouvain ja heidän hyvin arvokkaiden vertaistensa continuerliseksi dispositioniksi».
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Pisto oikä allekirjoitusta. Rouva Larsson luki ja luki
uudelleen tämän erittäin huvittavan kirjeen, vaan ei voinut
oikein ymmärtää sen sisältöä noiden monien ja koreiden
ranskankielisten sanojen vuoksi. Sen hän kyllä tunsi, että
siinä oli kuin jotain valtiollisen inkiväärin makua, samoin
kuin senkin, että porvarirouvat tästedes pääsisivät neuvoksien
arvoon, joka ei suinkaan tuntunut hänestä mahdottomalta.
Mutta kun hänen Tuomaansa oli poissa ja niin tärkeä asia
vaati perinpohjaista keskustelua, katsoi eukko parhaaksi pukeutua kaikkein koreimpaan pyhälakkiinsa ja lähteä pormestari
Scbaldtin rouvan luo pyytämään hyviä neuvoja.
Sinne saavuttuaan tapasi hän siellä pormestari Sundbladin ja pormestari llicggströmin rouvat aivan samalla
asialla. Kun sitten rouvat suuresti kursaillen, olivat asettuneet istumaan, kiivi ilmi, että puhemiehen rouva oli saanut
muutoin aivan samanlaiset kutsut, kuitenkin sillä viekkaalla
lisäyksellä, että »jos Kunnioitettu Rouva dependeeraisi hyvin
arvokkaan Pormestarin consentementistä, tahdotaan täten
ainoastaan suurimmassa confidencessä esiintuoda se obligeanti
propos, että Kunnioitettu Rouva ja muut suurimmasti precieusit Säätyrouvat tulisivat animeeratuiksi occupeeraamaan sen
arvon ja paikan kirkossa, joka oikeudella on heille cedeerattava.«

Oli siinä nyt ajattelemista! Mahtava puhemiehen rouva
oli hyvin innostunut siihen loistavaan aatteesen, että saisi
istahtaa neuvoksettarien penkkiin eikä katsonut ollenkaan
tarvitsevansa siinä asiassa kysyä herransa ja miehensä
- - . Sebaldtini, - - virkkoi hän hyvin suurella
suostumusta.
arvokkuudella, joka oli olevinaan ranskalaista, vaan joka sen—
mieheni tosin on hentään sattui olemaan smoolantilaista,
kilö, joka nykyään voi embrasscerata yhden neuvoskunnan

jäsenen kumpaankin saappaansa kaulukseen ja koko maailma

tietää, että hänestä pian tulee oikeusosaston kansleri, vaan
sillä ei ole sanottu, että hänen tulee olla talossaan mikään
Kristoffer Tyranni ja kieltää puolisoltaan pientä, viatonta
amusementiä. Aikovatko rouvat persvadeerata miestensä protectionia promeneeratakseen kirkkoon ja placeratakseen itsensä
sille paikalle, mille heitä conventioneeraa?
— Olisin tahtonut kysyä, mitä Tuomas sanoo, vaan
— virkkoi rouva Larsson sävyisästi.
hän ei ollut kotona,
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Mieheni on aina samaa mieltä kuin minäkin — virkkoi rouva Sebaldt, nakaten tulipunaisella nauharuusulla koristettua niskaansa.
— Ja minun mieheni, — virkkoi pormestari Hseggströmin rouva, — kysyy minulta aina neuvoa valtion asioissa.
Eilen juuri neuvottelimme sanoista kuninkaan vakuutuksessa.
- Koska niin on, — lausui taas puhemiehen rouva
niin juhlallisesti kuin olisi sanellut sanojaan pöytäkirjaan
pantavaksi, - niin ei kukaan meidän miehistämme tahtone
konstrueerata meidän vapauksiamme ja oikeuksiamme. Vaan
ett'ei dependeerattaisi heidän consentementistään (sanat lausuttiin hyvin ranskalaisittain) olisi ehkä execrabelia olla inventeeraamatta miehiämme asiaan, joka ei heihin koske; vai niitä
■

-

rouvat ajattelevat?

Rouva Larsson lausui muutamia epäilyksiä, vaan enemmistö yhtyi puhemiehen rouvan mielipiteesen.
- On siis instrueerattu, että me huomenna kello 9
precideeraamme itsemme— Suurkirkkoon ja confunderaamme
kysyi edelleen puhemiehen rouva.
tulevan -situationimme?
menneeksi, - - vastattiin.
Olkoon
- Haluavatko rouvat abstraheerata itsensä tänne
luokseni matkalla kirkkoon? Koska satun logeeraamaan Kauppatorin luona aivan lähellä kirkkoa, niin voimme accompagneerata toistemme conduitiä.
- Kiitämme nöyrimmästi, jos saamme luvan, vastasivat rouvat ja poistuivat syvään niiaillen.

--

21. Valtion rouvain penkki.
Menetkö tänään kirkkoon, rakas ystäväni? - - kysyi
rouva Larsson viattomimmalla katseellaan ukoltaan pyhä-aamuna, sittenkun hän koko yönä ei
ollut saanut unta silmiinsä ajatellessaan uutta
salaperäistä valtioneuvoksettaren arvoaan.
- Ei ole aikaa, — vastasi ukko jurosti.
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- Aion Suurkirkkoon, elPei sinulla ole mitään sitä vashänen uskollinen, hyvin kasvatettu puolisonsa.
taan,
- lisäsi
Vai niin.

— Rovasti Wijkman saarnaa suurimmasta taivaan valon hyvä saarnamies ja niin isänmaallinen!
takunnassa.
— VaiHän
niin.
— Kaikkien tulisi meidän muistaa olla nöyriä, kun
meille on suotu niin korkeita arvoja. Etkö haluaisi kuulla
Wijkmanin
— En.saarnaavan?
- Mikset, rakas Tuomas?
saarnaa joka päivä säädyssä.
- Hän
Onko totta, että kaikki aatelittomat valtiopäivämiehet tästälähin tulevat valtakunnan neuvosten vertaisiksi?

—
—

Tyhmyyksiä.
Mutta olen kuullut sanottavan, että kaikki valtiopäivämiesten rouvat tästälähin saavat istua kirkossa paremmilla paikoilla?

—
—

-

Tyhmää lörpötystä.
—

Mutta, rakas

Anna minun olla rauhassa.
Hyvä puoliso tiesi mitä tämä merkitsi. Hän ei
uskaltanut hiiskua enää sanaakaan siitä tärkeästä salaisuudesta, joka oli hänen sydämmellään, vaikka se kaikin mokomin pyrki esiin. Suuressa huolessaan päätti hän vieläkin
kuulustella muiden rouvain neuvoa, pukeusi koreimpaan nuttuunsa ja meni rouva Sebaldtin luo.
Täällä olivat jo rouvat Sundblad ja Hssggström uudessa
neuvottelussa puhemiehen rouvan kanssa. Kävi selville, etteivät he yhtä vähän kuin rouva Larssonkaan olleet voineet
olla puhumatta suuresta salaisuudesta miehilleen, vaan olivat
he kumpikin säikähtyneet heidän vastaväitteistään niin, että
vaikenivat, ennenkun vielä olivat kerenneet ilmoittaa asian
koko laadun ja tärkeyden. Kaikki kolme odottivat siis ratkaisevaa päätöstä puhemiehen rouvan viisailta huulilta.

—

— virkkoi suurella arvokkaisuuMinä puolestani,
della pormestari Sebaldtin rouva, - minä puolestani olen
päättänyt obstrueerata miestäni agreablilla surprisilla. Hän
on niin modifierattu, että hän mahdollisesti pelkästä modestiasta on cedeeraava sen estiméen, jonka säädyt suvaitsevat
■

Välskärin kertomuksia.

V.

16
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pretendeerata hänelle ja meille. . Minä proponeeraan, että me
possideeraamme situationimme, niinkuin jo on sanottu. Ei
itsemme vuoksi, Jumala varjelkoon, vaan sauvreerataksemme
vapauden ja isänmaan.
— yhtyivät siihen rouvat Sundblad ja
Tietysti,
—
Sen teemme sauvreerataksemme vapautta.
Haeggström.
- Larssonin
rouva oli ääneti. Hänen suunsa oli
tukittu, ennenkun hän oli ehtinyt sen avatakaan.
Ja niin lähtivät nuo neljä rouvaa, jotka olivat toinen
toistaan komeammin puetut, puhemiehen rouvan johtamina
marssimaan lähellä olevaan Suurkirkkoon, kuullakseen rovasti
Wijkmanin saarnaavan suurimmasta taivaan valtakunnassa.
Ennenkun seuraamme rouvia heidän toivehikkaalla matkallaanvaltiorouvain arvoa kohti, on meidän puhuminen eräästä
kirjeestä, jonka vahtimestari Östergren oli saanut edellisenä
päivänä ja jota hän luuli Hattujen johtajan,parooni Höpkenin
lähettämäksi. Tässä kirjeessä, tai käskyssä, jona hän sitä
piti, ilmoitettiin vartijalle, että eräät porvarissäätyyn kuuluvat
rouvat aikoivat häpeämättöniyydessään ensi puolipäiväsaarnan
aikana tunkeutua valtioneuvoksetarten penkkiin, jonka vuoksi
hänen, Östergrenin, tulisi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteihin
sellaisen röyhkeyden estämiseksi. Saadakseen varmuutta
siitä, että aatelittomain säätyjen rohkeus todellakin oli niin
suuri, neuvottiin häntä aluksi tahallaan jättämään penkinovi
auki, että nähtäisiin, ketä olivat ne, jotka tällä tavoin aikoivat rikkoa lakia ja säädyllisyyttä vastaan.
Enempää ei tarvittu. Vahtimestari Östergren oli joutunut nykyiseen ammattiinsa tosin kunniakkaasta, mutta vähemmän vapaasta kammaripalvelijan toimesta valtakunnan
suurimman ylimyksen, kreivi Aksel Fersenin luona. Tämä
kirkonpalvelija ei siis ollut ainoastaan Hattu kiireestä kantapäähän asti, vaan myöskin ylimysmielinen niin paljon kuin
suinkin mahdollista, joka vihasi kaikkia aatelittomia enemmän
kuin syntiä, varsinkin jos nuo roistot, niinkuin hänen oli tapana
sanoa, olivat niinhävittömiä,ettäkuuluivat Myssyjenpuolueesen.
Aavistamatta sitä vaaraa, joka heitä uhkasi, saapuivat
rouvat Suurkirkkoon ja astuivat rohkeasti sisään Pyhän Yrjänän ynnä Lohikäärmeen alatse.
Jumalanpalvelusta ei vielä oltu alotettu ja kuitenkin
oli kirkko jo täynnä kuulijoita, jotka olivat tulleet saapuville
■
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saadakseen kuulla valtiopäivämiehen saarnaavan. Niinkuin
tavallisesti tapahtuu näin jumalanpalvelusta odottaessa, olivat
seurakunnan ajatukset tässä tilaisuudessa varsin maallista

laatua. Useimmat viettivät aikansa töllistelemällä sisääntulevia ja tekemällä muistutuksia siitä tai siitä, joka tahtoi tunkea ennestään täyteen penkkiin, tai toisista, jotka eivät antaneet sijaa, vaikka penkki oli vaan puolillaan.
Tätä nykyä on Tukholmassa tapana, ettämelkein kaikki
istumapaikat ovat ennakolta tilatut erityistä penkkimaksua
vastaan ja vasta kuin saarnavirsi alkaa, avaa vartija osan
penkkejä, joiden omistajat eivät ajoissa ole saapuneet. Tämän
kertomuksen aikana oli semmoisia penkkejä varattu ainoastaan aatelille ja valtion korkeammille virkamiehille sekä valtiosäädyille. Kuninkaallisen lehterin alla, alttariin päin seisoessa oikealla kädellä, olivat neuvoskunnan jäsenten ja
heidän perheidensä penkit; sen jälkeen oli muilla ylhäisemmillä henkilöillä ja vihdoin säädyillä tarkoin määrätyt paik-

kansa kullakin.
Yhtä suurta huomiota herättäen kuin muutkin lähenivät rouvat puhemiehen rouvan johtamina porvariston tavallisia
penkkejä, vaan menivät kaikkien - - myöskin pormestarien
Sebaldtin, Sundbladin ja Haeggströmin -- suureksi kummastukseksi ohi ja tunkivat arvostaan ylpeillen yhä eteenpäin,
kunnes vihdoin pääsivät valtioneuvoskunnan jäsenten rouvain
penkkiin.
Pari kreivitärtä istui siellä jo kaikessa komeudessaan,
vaan kun ovi huomattiin olevan lukitsematta, tarttui pormestarin rouva Sebaldt rivakasti ripaan, avasi oven ja astui arvelematta sisään. Muut seurasivat häntä itsekin hämmästyneinä
rohkeudestaan, vaan järkähtämättömäsi päättäneinä uskaltaa
kaikki »vapauden edestä«.
Kuvaillaksoen penkissä jo istuvien armojen katseita ja
muidenkin kirkossa-olijain hämmästystä tästä Tukholman ja
Suurkirkon historiassa ennen kuulumattomasta omavaltaisuu-

desta, tarvittaisiin ainakin Hogarthin sivellin. Lähinnä olevat
katsojat uskoivat tuskin silmiään ja edempänä istuvat nousivat seisomaan penkeissään. Jos apina olisi ilmestynyt kuninkaalliselle lehterille, ei se olisi saanut aikaan suurempaa kirkkorauhan häiriötä!
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-

Ei, liyvät ystävät, menkäämme ulos,

-

rukoili
siivo rouva Larsson, hätäyksissään tästä heidän herättämästään huomiosta.

- Me

istumme, missä istumme,

"

-- vastasi puhemiehen

rouva haikailematta.
Tuskin oli hän sen sanonut, kun vahtimestari Östergren ilmaantui synkkänä ja tuimana kuin pyhän Yrjänän
lohikäärme penkinovelle.
- Matammit astuvat ulos; tämä on valtioneuvoskun- sanoi ylimyskunnan arvon
nan jäsenten rouvain penkki,
uskollinen vartija kauvas kuuluvalla äänellä.
Matammit! Se sattui puhemiehen rouvan korvaan kuin
hävyttömin solvaus. Vaan rouvat tekeytyivät kuuroiksi eivätkä
olleet tietävinäänkään.

Matammit

astuvat

ulos!

—

uudisti vahtimestari

uhkaavasti.
Puhemiehen rouva katsahti taaksensa. Porvaristo istui
liian kaukana voidakseen tulla apuun, vaan kuitenkaan ei
hän tahtonut luopua oikeuksistaan, varsinkin kun kaikki voi
olla vaan erehdystä.
- Minä olen pormestari Sebaldtin rouva, - - vastasi
hän siinä varmassa vakuutuksessa, että joskin tässä tapahtuisi
jotain hänen tovereilleen, hän ainakin saisi istua koskemattomassa —pesässä.
Se ei minua liikuta. Minä sanon, että matammit
astuvat

ulos! -- kertoi vielä kerran jäykkä palvelija ja kun

ei tämä kolmaskaan käsky näyttänyt vaikuttavan sen enempää kuin edellisetkään, tarttui hän kursailematta vastaan
karustelevia rouvia käsipuoleen ja talutti heidät toisen toisensa
perästä ulos penkistä.

Muut heistä tottelivat kuin pelästyneet karitsat, mutta
puhemiehen rouva pani vastaan. - - Tiedättekö, hävytönmies,
että mieheni on porvarissäädyn puhemies ja että minä olen
piispa Forsseniuksen inventeeraama ja että valtiosäädyt panettavat teidät ruusukammariin!

—

huusi hän kiivauksissaan.
panen matammin jalkapuuhun, jos hän seisoo lässä kirkkorauhaa häiritsemässä! Tahtooko hän mennä
tiehensä ja pitää, turpansa kiinni!
Rouvat hiipivät, harmista ja häpeästä tulipunaisina,
ulos kirkosta. Rouva Sebaldt parka, jos seurakunta Tukhol-

- Ja minä

Valtion rouvain penkki.
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man Suurkirkossa olisi voinut tietää sydätnmesi tunteet yhtä
hyvin kuin se näki äärettömän tappiosi, minkä suunnattoman
lankeemuksen se olisikaan huomannut sinun suistuessasi kunniankorkeimmaltakukkulalta nöyryytyksensyvimpäänlaaksoon!

22. Markiisitar Egmont.

Porvarien rouvilta kun
riistettiin valtioneuvoksetarten arvo

sunnuntaina aamu-

päivällä, oli iltapäivällä soirée en fa-

,
m«7femarkiisitarEgmontin luona Drottninggata'n varrella. Niinkuin loistava tähti
oli nuoriranskalainennainen kohonnut taivaanrannallehimmentääkseen kaikkien muiden valon. Leskeksi joutuneena vähän
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päälle kahdenkymmenen vuoden vanhana erään vanhan everstin jälkeen, oli hänellä vuosi sitten miehensä veljentyttären,
mainion kreivitär Egmontin luona Pariisissa ollut kunnia
tulla esitetyksi Ruotsin kruunun perilliselle. Tämä ylhäinen
tuttavuusko lienee ollut syynä siihen vaiko halu nähdä Pohjolaa vai oikkuko vaan — sillä kukapa ylhäinen nainen hänen
asemassaan ei olisi pitänyt viimeistä syytä aivan riittävänä
- oli miten oli, markiisitar oli edellisenä kesänä tehnyt huviretken Ruotsiin muutamiksi viikoiksi ja nämä viikot kestivät
yhä vieläkin. Hän vuokrasi kauniin asunnon, sisusti sen
loistolla ja komeudella, joka ilmaisi hänen omistavan äärettömiä rikkauksia ja vastaanotti vierainaan Tukholman loistavimpia ja vihaisimpia miehiä ja naisia. Kuningas Kustaa
itse, hänen ylpeä, mutta nerokas äitinsä, leskikuningatar,
koko hänen hovinsa, kaikki valtiomiehensä, sotilaansa ja etevimmät puolueiden johtajat, taiteilijat, runoilijat, kirjailijat,
kaikki kärventivät siipensä tuon etelämaisen auringon paisteessa tai ainakin kilpailivat osoittaessaan hänelle kunnioitus— kaikki muut paitsi yksi ainoa — ja tämä oli kunintaan
gatar Sofia Magdaleena, kuninkaan nuori, jumalinen, vaan ujo
puoliso. Hän yksin ei ollut suostunut esittelyttämään itselleen uutta hurmaajatarta, saati sitten kunnioittanut häntä
käynnillään. Ja aina valmiit hovijuomt luulivat hyvin tietävänsä syyn siihen. Sanottiin, että kuningatar oli mustasukkainen

—

eikä sanottu suotta.

Ja miksi olisivat kuningattaren tunteet olleet erilaiset
kuin muiden naisten? Kaikki nuoret ja monet vanhemmat
ylhäiset naiset olivat sitä mieltä, että markiisitar Egmontia
kaunisvartaloisena,
miellyttäolisi voitu pitää jotenkin
- - ellei hänellä olisi ollut jopa
se paha tapa,
vänäkin naisena
- elPeivät samat silmät olisi olleet
että räpytti silmiään
liian epämääräiset
elFei hänen nenänsä olisi ollut liian
iso, hänen suunsa liian pieni, hänen hiuksensa liian mustat,
hänen ihonsa liian ruskea, hänen vartalonsa liian täyteläinen,
hänen käyntinsä liian tanssiva, hänen hameensa liian lyhyet,
hänen jalkansa liian pienet, j. n. e., j. n. e. Voiko kukaan
kieltää, että hän oli pehmiäkielinen ? Eikö hän ollut liian
keikaileva? Eikö hän mielellään kuunnellut imartelupuhei ta ?
Ja sittenhän hän nauroi liiaksi, itki liiaksi, puheli liika paljon ja - - sanalla sanoen," hänellä olisi naisten silmissä ollut
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kaikenlaisia etuja, elPei hänellä sen sijaan olisi ollut kaikenlaisia vikoja. Suurin puute oli tietysti se, että hän rohkeni
ihastuttaa kaikkia miehiä, nuoria ja vanhoja, jotka tulivat
hänen läheisyyteensä.

Mitä kaikkea olikaan ehditty kertoa ja valehdella

tuosta

suloisesta, iloisesta ranskalaisesta naisesta sen vuoksi, ett'ei
hän kävellyt, istunut, seisonut, ajatellut, puhunut, itkenyt ja
ajatellut aivan niin kuin kaikki muut! Mitä solvauksia olikaan jo pantu liikkeelle, mitä lemmenseikkailuja olikaan jo

ehditty panna hänen syykseen, voimatta niitä vähääkään
todistaa! Ja hän tiesi sen vallan hyvin, mutta hän vaan
hymyili sille. Hän oli tuon tarujen joutsenen kaltainen,
jonka päälle kateus heitti heittämistään lokaa, vaan joka
sukelsi leikitellen kirkkaasen aaltoon ja uudestaan nousi sieltä
näkyviin yhtä valkeana kuin ennen.
Nyt oli hänen luonaan pieni seurue läheisiä tuttavia,
arviolta noin sata henkeä. Täällä Hatut unhottivat hattunsa
ja Myssyt myssynsä; puolueet luopuivat vallastaan lemmetärten valtaistuimen edessä; ajan meluava rauhattomuus näytti
pysähtyneen kuin juopunut lakeija etehiseen. Näissä valoisissa, miellyttävissä saleissa, tämän rakastettavan tenhottaren
ympärillä, joka leikkien leyhytteli kukkaistuoksua ympärilleen,
missä kulki, sarasti jo sen päiväpaisteen aamurusko, joka
kohta oli valaiseva Kustaa llLnnen aikakautta. Sen vuoksi
kuningas viihtyi siellä hyvin, niinkuin perhonen, joka hakee
auringon valoa, mutta kankeat, turhantarkat naiset, entisen
hovin ajoilta, jolloin joka askelta selitettiin politiikaksi, jolloin
vilpittömyys oli syntiä ja sovinnollinen hymyily vastalause
ne eivät viihtyneet markiisitar
valtiopäiväriitoja vastaan vaikka niissä usein kävivät joko uteliaiEgmontin saleissa,
suudesta tai — »pelastaakseen vapauden*.
Yksi tämän valitun seuran valituimmista oli kreivi
Bernhard Bertelsköld, joka oli tutustunut markiisittareen Pariisissa ja oli ollut ensimmäinen kehoittamassahäntä käymään
Pohjolassa. Ne, jotka niinkuin me ovat nähneet nuoren keikarin hänelle vähemmän edullisessa valossa, olisivat ehkä
olleet taipuvaisia oikaisemaan arvosteluansa, jos olisivat nähneet hänen semmoisessa salongissa, jonka kauniimpia miehiä
hän oli. Hän loisti siellä kaikilla niillä ominaisuuksilla,
jotka tekevät nuoren miehen miellyttäväksi seuraelämässä:
■
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hän oli iloinen, hauska, sukkela, ja kun tarvittiin, ilkeäkin,
hän kertoi hyvin, vaan ei koskaan liiaksi; hän osasi osoittaa
taota hienoa kohteliaisuutta, joka ei tunnu mielistelevän ja
kuitenkin samassa mielistelee; hänellä oli loistavat tiedot,
joista hän ei koskaan näkynyt mitään tietävän; hän näytti
koko sielunsa tarkkuudella kuuntelevan sitä, jonka kanssa
hän puheli, ja vaikka hän joka askeleella valvoikin omia etujaan, ei hän koskaan näkynyt ajattelevan omaa itseään.
Vaan joskin kreivi Bernhard kaiken tämän kautta oli
täydellinen ranskalainen, varsinkin siinä taidossa, joka silloin
oli ajan hienon sivistyksen ja seuraelämän kukka, nimittäin
puhelutaidossa, niin oli markiisitar Egmont kuitenkin siinä
häntä etevämpi. Eipä sillä, että markiisitar olisi ollut kreiviä etevämpi sanain sukkeluudessa ja muissa ulkonaisissa
avuissa; vaan hänellä oli jotakin, jota kreiviltä puuttui —
hänellä oli lämmin sydän, joka luo eloa kaikkiin kykyihin ja
lahjoihin ja jota ei kimmeltelevä pinta voi koskaan korvata.
Niinkuin kaikki muut oli kreivi alussa pitänyt häntä tuollaisena suuren maailman naisena, joilla yhtä vähän kuin kukkaisvaasilla on muuta sisältöä kuin ne kukkaiskimput, joilla
ne koristetaan. Vaan hän erehtyi; hän löysi tässä naisessa
jotakin, jonka läpi hänen terävä silmänsä ei voinut tunkea
ja se oli naisen sydän.
Olisko tämän pitänyt karkoittaa häntä hänen luotaan ?
Mitä oli hänelle naisen sydän? Eikö hän satoja kertoja ollut
pusertanut semmoisia sitruunia ja sitten heittänyt ne tyhjinä
luotaan ? Vaan tämä kummallinen ranskalainen ei antanutkaan pusertaa itseään tyhjäksi. Hänellä näytti kyllä olevan
sydän kielen käressä eikä sitä kuitenkaan voinut saavuttaa
enempi kuin lähteestä kuutamoa. Kreivi Bernhardin turhamielisyyttä ärsytti tämä uhka. Hän koetti olla vuoron sukkela ja tunteellinen, alakuloinen ja vakuuttava, vaankaikki turhaan. Hän ampui kaikki nuolet viinestään ja kaikki kimmahtivat yhtä voimattomina takaisin tuosta pienestä, vähäpätöisestä naissydämmestä, joka samalla näytti joutuvan ensimmäisen narrin saaliiksi, niin pian kuin se vaan tahtoi sen

anastaa.

Kreivi Bernhard ei ollut tottunut poistumaan voitettuna
taistelutantereelta. Hän vannoi itselleen, että hänen tulisi
omistaa tuo käsittämätön olento, joskaan ei muuta varten, niin
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ainakin rangaistakseen häntä ja kun tämä ajatus kerran oli
juurtunut hänen diplomaattipäähänsä, ei se ollut hänestä hulluimpia. Hän mietti mielessään, että lukuunottamattakaan
naisellista sulouttaan olisi markiisitar, joka oli niin ylhäistä
sukua ja niin rikas ja jolla sekä Pariisissa että Tukholmassa
oli niin inahtavia suojelijoita, hänelle varsin sopiva puoliso.
Mikä estäisi siis tekemästä markiisittaresta kreivinna Bertelsköldiä? Ei mikään muu kuin hänen oma suostumuksensa. —
— ajatteli kreivi. — Saammepa
Nous verrons,

nähdä.
Sinä iltana olivat mielet Tukholmassa niin kuohuksissa
valtiollisista asioista, että vaikutus siitä tuntui markiisitar Egmontinkin salongeissa. Kun markiisittaren lähimmässä ympäristössä laulettiin, tanssittiin, ja sekanaisella ihastuksella tai
olkapäitä kohotellen kuunneltiin säkeitä Kustaa lILn ensimmäisestä oopperasta Thetis ja Pelée, lankesi ajan synkistä
pilvistä varjo salongin ja sivuhuoneiden etäisempiin osiin,
joissa muutamat »Svenska Bottenin« herroista hiljaisuudessa
väittelivät päivän kysymyksistä johtajansa, parooni Sprengtportenin kanssa.
— Nuo kolme päivää ovat jo kuluneet, - sanoivat
— ja asema käy päivä päivältä yhä uhkaavamhe hänelle
■

-

maksi. Mitä meidän on tekeminen?
- Odottakaa, - oli vastaus.
- Fredrik Aminoff on äsken tavannut henkilöitä, jotka
ovat

tulleet Myssyjen klubeista. Kansan yllyttäjät käyttävät

mitä hävyttömintä kieltä ja sanovat julkisesti, että aateli on
hävitettävä. Talonpojat murisevat, porvarit puivat nyrkkiä
ja papit soittavat kuin hullut hätäkelloa. Johonkin on mei-

dän kai— ryhtyminen. Mutta mihin?
Odottakaamme.
Odottakaamme? He on mahdotonta. Roistoväki
raivoaa. Neuvoskunta joutuu varmaankin tappiolle huomispäivän äänestyksissä ja ylihuomenna saamme nähdä rovasteja,
pormestareita ja lautamiehiä pöyhkeilomässä heidän entisillä
istuimillaan. Uskooko parooni tosiaankin, että me voimme
kädet ristissä katsella kaikkea tuota hullutusta? Mitä herran nimessä meidän tulee tehdä?

- Odottaa!
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Tavallista meluavampi nauru vähän tuonnempana olevan seuran piiristä keskeytti heidän puheensa. Kreivi Bertelsköld kertoi juuri neljän porvarirouvan vastoinkäymisestä
Suurkirkossa.

23. Rynnäköllä sydäntä valloittamassa.
otettiin
Kertsuosiolla.
omus neljästä
Kaikista oli erinomaisen
vihdoinkin
rouvasta

vastaan

suurella

hauskaa, etta
oli mennyt niin pitkälle
Porvar'sy'peys
etta oli herättänyt yleistä kirkkohäiriölä, ja kaikki
koettivat kilvan ivata rouvaparkoja.

- Sammakko La Fontainen
--

tarussa

ei olisi paremmin

suorittanut tehtäväänsä,
arveli joku.
— Naisilla on aina etuoikeus
lausua herrojen ajatuksia,
— virkkoi toinen.
- Ja kärsiä siitä, - - lisäsi kolmas.
— Seurakunnan
olisi pitänyt nousta ylös ja laulaa Te

Dcum,

—

ilveilivät muutamat.
Siihen olisi ollut kyllä syytä, kun rovasti Wijkman
samassa tilaisuudessa kuuluu pitäneen hyvin mieltä ylentävän
--

—

saarnan suurimmista taivaan valtakunnassa,
kreivi Bertelsköld.

säesti siihen

— Porvarirouvain jälestä ovat vannaankin rovastit
suurimmat taivaan valtakunnassa.
—
miksei porvarirouvat saaneet istua paikallaan?
— kysäsi Vaan
nuori emäntä vähän malttamattomastinakaten kaunista päätään.
— Miksi? — jatkoi Bertelsköld. — Siksi, ett'eivät
kaikki naiset tyydy hallitsemaan ainoastaan suloudellaan.
Porvarirouvat saivat kirkonpalvelijasta kavaljeerin, joka täydelleen oli heidän arvoisensa ja joka osotti heille kaikkea
sitä kohteliaisuutta, jota he voivat käsittää. Myöntäkää, että
hän osotti heille oikean ritarin kohteliaisuutta. ElTei hän
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tänään olisi pakottanut heitä poistumaan neuvosten rouvien
penkistä, olisivat he tulevana pyhänä kunnioittaneet kuninkaallista lehteriä läsnäolollaan.
— Entä sitte?
- Kuninkaalliselle lehterille?
- Niin. Miksi ei? Eivätkö kaikki ole yhtäläisiä
kuningasten kuninkaan edessä? Eikö kaikilla paikoilla kirkossa pidä oleman sama arvo?
- Sen voitte sanoa te, joka olette yläpuolella kaikkia
— vaan meillä muilla kuolearvoluokkia, - - vastasi kreivi,
vaisilla on ennakkoluulomme. Me esimerkiksi uskomme, ett'ei

kyynärä oikein sovellu valtikaksi.
— Oletteko siitä varma? Luulen muistavani, että
kauppiashuone Medici ei aivan huonosti esiintynyt valtaistuimella. Ja joskin porvaristo tekeemeille kumarruksen kadulla
tai etehisessämme sen vuoksi, että meillä on arvonimi, niin
missä laissa on määrätty, että meidän tulee kantaa esiin turhamielisyytemme Kaikkivaltiaankin valtaistuimen eteen? Luuletteko todellakin, hyvä kreivi, että jälkimaailma samalla
juhlallisella totisuudella on arvosteleva arvopaikkojamme kirkossa? Ja kun menemme niin kauvas nöyrässä vallan
kunnioittamisessa, että kutsumme kuolleita ruhtinoitamme ja
kuninkaitamme korkeimmasti autuaiksi, eikö ole koskaan johtunut mieleenne, että tulevaisuudessa vielä hymyillään kuolematon hymyily semmoisille hullutuksille?
— Olettehan Rousseau'n kansalainen, armollinen rouva.
Teillä on oikeus olla kapinoitsija.
— Ei, suokaa anteeksi, Rousseau on syntynyt Genevessä, pienessä maassa, jolla on kunnia olla tasavalta samoinkuin Ruotsi. Ero on vaan siinä, että Genevessä kunnioitetaan neroa kuninkaallisilla kunnianosoituksilla, kun Ruotsissa
taas valitetaan sitä, että nero istuu valtaistuimella
Suvait-

...

setteko?

Markiisitar tarttui kreivin käteen sillä ujostelemattomalla vapaudella, jota ruotsalaiset vanhan ajan naiset pitivät
niin sopimattomana.

--

He kulkivat läpi salongin ja istuivat erään komean
Nyt tai ei koskaan!
heikosti
valaistun kabinetin hämärään.
- ajatteli
kreivi Bernhard. Hän oli turhaan koettanut vai-

ILTA-MYRSKYJÄ.

254

loittaa

tuota

oikullista olentoa kaikellaisilla korupuheilla.

Hänen täytyi keksiä jotain uutta.
Madame, - - sanoi hän, - - te olette todellakin pahin kapinoitsija, minkä olen nähnyt. — Ei siinä kyllä, ett'ette
vähääkään välitä miehen ihailusta, joka teitä jumaloi; te
asetutte sen lisäksi vastustamaan kokonaista valtakuntaa.
—

Todellakin? Onko

—

tuo

olevinaan joku kohteliaisuus?

Käsittäkää se, miksi tahdotte. Te sanotte olevanne
kansanvaltainen ja vehkeilette salaisestikuningasvallan eduksi.
Minäkö?
Te juuri. Olette kunnioittanut Ruotsia käynnillänne ainoastaan kumotaksenne sen tasavaltaista valtiomuotoa, joksi sitä kutsutte ja tahdotte vaan asettaa valtaistuimelle
itsevaltaisen kuninkaan.
- Oh, hyvä herra, te osoitatte minulle liian suurta
kunniaa.
— Puhun täyttä totta. Koko maailma tietää, että
olette yhtä vaarallinen kuin rakastettava. Vaan sitä ei koko
maailma tiedä, että olette poliitillinen henkilö. Suokaa anteeksi, että uskallan olla ensimmäinen sanomaan sitä teille.
— Eihän vaan, mitä te sanotte? Minä poliitillinen
henkilö! Oh, se on oivallista! Minä ihmettelen teidän
teräväpäisyyttänne, vaan olisin teille suuresti kiitollinen, jos
haluaisitte kertoa minulle hiukan enemmän tästä tärkeästä
keksinnöstänne.
— Ensiksikin on teillä kaikki ne omituisuudet, joita

-

■

vaaditaan poliitillisen juonen sepittämiseen. Te olette yhtä
nerokas kuin kaunis ja yhtä viisas kuin rohkea. Vaikka
sitä on vähän vaikea uskoa, niin voitte te säilyttää salaisuudenkin. Ei kukaan epäile teitä ja te saatte vapaasti ylläpitää yhteyttä kaikkien puolueiden kanssa, samallakun kokoatte
ympärillenne henkivartijoita kaikista leireistä, jotka kaikki
ovat valmiit tottelemaan teidän pienintä viittaustanne. Olenko
arvannut oikein?

- Jatkakaa! Olen hyvin utelias kuulemaan luettelon

kaikista— ansioistani.
Te valmistatte vallankumousta,madame. Ja miksette
uskaltaisi sitä, jota niin monet kauniit naiset ennen teitä ovat
uskaltaneet ja toteuttaneet! »Luojahan vaikuttaisi liian välittömästi maailman menoon, jos sallisi vallankumouksen tapah-
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tua ilman naisia ja pappeja.« En kuitenkaan tahdo ruveta
rippi-isäksenne. Olettehan kreivitär Daschkoffin persoonallinen ystävä, jolle Katariina on kiitollisuuden velassa valtaistuimestaan. Olen varma siitä, että hän on antanut teille
hyviä neuvoja siitä, kuinka esimerkiksi voitte saada puolellenne kuninkaallisen kaartin tai »Svenska Bottenin«. Kuitenkin täytyy minun varoittaa teitä, madame, sillä olette
hyvällä alulla joutuaksenne - - joko luostariin tai mestaus-

lavalle.

Markiisitar loi puhujaan pienet, veitikkamaiset, ruskeat
silmänsä ja ivallinen hymy väreili hänen viehättävillä huulillaan. Kreivi Bernhard luuli kuitenkin huomanneensa, että
ruusut hänen poskillaan menettivät punansa, kun hän nyökäytti päätään:
- Jatkakaa! Kertomuksenne käy yhäromanttisemmaksi.
- Olette kaikki tarkoin laskeneet ja ottaneet lukuun,
madame, - paitse niitä silmiä, jotka näkevät lävitsenne.
Yksi ainoa vika on riittävä hävittämään kaikkien teidän
erinomaisten omituisuuksienne vaikutuksen ettekä tekään ole
aivan virheetön. Suokaa minun sanoa, että olette hyvin varo-

—

maton.

Ah! Siis vihdoinkin heikkous keksimässänne valtionaisessa!
- Niin. Olette varomaton. Teidän ei olisi pitänyt
ratsastaa
Haagaan muka vaan huvitellaksenne. On saatu
eilen
ilmi, että teillä on salaisia kokouksia kuninkaan kanssa. Ja
paluumatkalla ei teidän olisi pitänyt antaa hevosenne pillastua salpautuaksenne huoneesen koko päiväksi siitä syystä
muka, että olitte säikähtynyt tai ehkä vahingoittanut itseänne
putoamalla maahan.
— Näen, että olette hankkinut tarkkoja tietoja. Saladin, nuori arapialaiseni, säikähti akkaa, joka toi hakoja
kaupunkiin, niin että todellakin olin vähällä pudota satulasta.
Miksen pudonnut, se ei voine teitä huvittaa. Siinä on syy,
miksen eilen voinut ottaa vastaan. Vaan niinkuin näette,
olen tänään siksi tointunut, että vaaratta voin jatkaa tietäni
luostariin tai mestauslavalle.
— Sanon vielä kerran, madame, ett'en ole teidän
rippi-isänne. Enkä ole koskaan epäillyt teidän rohkeuttanne.
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vaan minä epäilen teidän onnistumistanne. Elkää luottako

kuninkaasen; kaikki hänen ritarimaisuutensa ei estä häntä
hylkäämästä teitä, kun hänen kruununsa tarvitsee uhrin.
Yhtykää ennemmin mieheen, joka ei koskaan ole teitä hylkäävä ja joka on pitävä onnenaan palvella teitä, kun hän
siten voi tehdä isänmaansakin onnelliseksi.
- Kuinka? Olisitte niin jalomielinen, että rupeaisitte
valtiolliseen kauppayhtiöön henkilön kanssa, jota ehkä huomenna syytetään maankavalluksesta?
Kuulkaa minua, madame! Minä kuulun puolueesen, jonka kohtalo nykyään on läheisessä yhteydessä kuninkaan kanssa ja joka sentähden on kaikin mokomin koettava
saada onnistumaan sitä hanketta, josta juuri olemmepuhuneet.
Hattujen puolue pysyy tai kaatuu nykyisen kuninkaanvallan
kanssa. Ilman meitä ette te eikä kuningas voi aikaan saada
valtiokeikausta. Meidän avullamme taas on kaikki mahdollista. Ei myöskään liene teille tuntematonta, että minulla
on vaikutusvaltaa, joka voi olla hyödyksi tai vahingoksi, jos
sitä käytetään vastoin tai myöten. Siis --en tahdo rasittaa
teitä puhumalla rakkaudestani, vaikkapa vallassanne onkin
tehdä minut onnellisimmaksi kaikista kuolevaisista, vaan suokaa, että osoitan ansaitsevani ystävyyttänne!

—

—

Ja jos pistäisi päähäni olla tekemättä teitä siitä

osalliseksi, niin tulee teistä luonnollisesti katkerin viholliseni?

-

Miksi niin? Olkaamme aivan vilpittömiä toisillemme. Te olette nuori ja viehättävä, vaan samassa kunnianhimoinen enkä minä moiti teitä viasta, joka on. kaikille

yleville sieluille yhteinen. Kuulkaa siis, madame, minä tarjoan teille kaikkea, mitä oikeutettu kunnianhimo voi katsoa

toivottavaksi elämässä. Te tulette kumoamaan huonon valtiomuodon ja sen sijaan asettamaan mallin kaikkien vuosisatain noudatettavaksi. Tulette pelastamaan nuoren kuninkaan,
jolla on yksi ainoa virhe, se, ett'ei hän voi olla teidän omanne,
yhtä vähän kuin tekään voitte olla hänen omansa ja teitä
tullaan ihmettelemään ei ainoastaan Ruotsissa, vaan koko
Euroopassakin. Kaiken tämän tarjoon teille, jos te
— Polvistutte minun edessäni ja jumaloitte minua?
- En luullut teidän kirjastossanne olevan sitä kirjaa,
Minunhan tulee teitä jumaloida,
josta nuo sanat lainasitte.
madame! Kaiken tämän tarjoan teille, jos lahjoitatte minulle

...

--
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ihastuttavan käden, jota koko maailma on minulta ka-

dehtiva.

Markiisitar oli hetken aikaa vaiti,hyppäsi sitten kevyesti
kuin lintu kukkien luo ikkunaan ja palasi sieltä hymyillen
kreivin luo,
kädessä pieni kori täynnä viinirypäleitä.
- Saako
luvan olla, monsieur le comte? Olette kiihoittunut, tarvitsette vähän virvoitusta.

- Markiisitar! -- kuiskasi kreivi Bernhard, vihan puna

mielevisi hänen poskilleen ju koko hänen diplomaattinen
— minun kanssani
lenmalttinsa oli vähällä luopua hänestä;
ei rankaisematta leikkiä lasketa!
— Leikkiäkö teidän kanssanne laskisin! Mitä minusta
luulette? Istukaa, minä pyydän. Olen valmistava teille pienen, mieluisan ilon, jota varten rohkenin tuoda teidät tänne.
Välskärin kertomuksia.

V.

17
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Muistelen kertoneeni teille, että eilen olin vähällä lentää satulasta, kun nuori mies äkkiä riensi esiin ja oman henkensä
uhalla pidätti pillastuneen hevoseni. Voitteko ehkä arvata,
oli?
kuka pelastajani
- En koskaan
arvaa arvoituksia, madame.
— Se voi kuitenkin
huvittaa teitä, niinkuin se huvittaa minua, sillä nuori mies suvaitsi pitää minulle seuraa eilen,
kun olin yksin, ja oli hän minulle ystävällinen ja suora. No,
monsieur le comte, ettekövieläkään arvaa? Etteedes ole mustasukkainen? Elkää olko noin nurpalla nenin, sillä se ei teitä
ollenkaan kaunista. Saatte tutustua tuohon nuoreen mieheen.
Minä vakuutan, että hän on rakastettava nuorukainen. Päättäkää itse!

Näin sanoen avasi markiisitar pienoisen sivuoven ja
virkkoi: - Olkaa hyvä ja tulkaa ulos, monsieur; täällä on
eräs, joka haluaa tutustua teihin.
Mustiin
nuorukainen astui hämärään huoneesen.
- Paul!puettu
- - huudahti
kreivi Bernhard kalveten.
Se oli Paul.

24. Viha ja rakkaus.
Samassa

kun kreivi Bernhard tunsi veljensä, selvisi

hänelle, että markiisitar tiesi hänen perheelliset

olonsa. Hän luuli ymmärtävänsä, miksi markiisitar
oli hyljännyt hänen tarjouksensa. Ehkä oli hän jo
lahjoittanut Paulille sydämmensä palkinnoksi siitä ritaripalveluksesta, jota nuorella miehellä oli ollut onni hänelle osoittaa.
Olkoon niin, markiisitar on hänkin saava osansa siitä vihasta,
jota kreivi Bernhard tunsi sydämmessään ja joka äkkiä kasvoi niinkuin ohdakkeet kasvavat ruusujen yli, nousten paljoa
korkeammalle kuin se haihtuva tunne, jota hän äsken oli
nimittänyt rakkaudeksi.
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Hän kumarsi kylmästi ja ylpeästi ja poistui sanaakaan
sanomatta.

Markiisitar kääntyi Pauliin, joka äänetönnä ja kalpeana
oli pysähtynyt oven luo.
- Olen nyt maksanut osan velastani teille, —
virk— veljenne pyysi
koi hän lämpimästi Pauliin katsahtaen,
juuri minua omakseen ja minä ojensin hänelle tämän korin.
Hän nyt vihaa minua yhtä sydämmellisesti kuin teitä ja se
ilahduttaa minua, sillä se antaa minulle ehkä oikeuden pitää
teitä ystävänäni.
- Kuinka voi teitä vihata? -- virkkoi Paul matalalla
äänellä.
- Voisin vastata teille, — jatkoi markiisitar, -- että
hyljätty rakkaus melkein aina synnyttää vihaa. Mutta jos
niin sanoisin,. osottaisin veljenne tunteille liian suurta kunniaa.
Loukattu itserakkaus, aioin sanoa. Semmoisia ovat miehet.
He imartelevat meitä, kiinnittääkseen meidät siten voittomerkkeinä riemuvauriuihinsa. He sanovat meille: te teette minusta

onnellisimman ihmisen maailmassa! Olkoon!

Vaan

meidän onnemme tai onnettomuutemme ei heitä liikuta. Jos
he olisivat älykkäitä, koettaisivat he edes ansaita kunnioituksemme. Vaan ne luulevat meitä hajuvesipulloiksi, joilla ei
ole muuta tarkoitusta kuin levittää hyvää lemua heidän jumalalliseen itsekylläisyyteensä. He kohtelevat meitä kuin
viuhkoja, joita levitetään tai pannaan kokoon tarpeen mukaan
ja joiden koko merkitys on ilman henkäys. Olette vielä
niin nuori, monsieur, ett'ette ole ehtinyt tuota oppia ja sen
vuoksi voin olla teille avosydämminen. Vaan tekin opitte

vielä leikkimään naissydänten kanssa ja muistakaa silloin,

mitä sanon teille: emme kaikki ole posliininukkeja. Emme
ole sylikoiria, joita saadaan sokuripaloilla istumaan, emmekä
kissanpentujakaan, joita houkutellaan lankakerän jälessä juoksemaan. Me vaadimme, että meitä kohdellaan niinkuin

ajattelevia olentoja.
Markiisitar Egmont oli tällä hetkellä kaunis ja jalo.
Hänen poskensa hehkuivat, hänen silmänsä loistivat, hän
unhotti kaiken muun ajatellessaan sitä asiaa, joka häntä nyt
elähytti. Paul ei voinut kääntää hänestä silmiään. Hän oli
ihastunut niin, ett'ei voinut puhua. Poika parka, hänen
sydämmensä ei vielä ollut hehkunut muista tunteista kuin
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niistä, joita hänessä herättivät hänen äitinsä ja kirjansa. Hän
- - nyt kärventyivät
oli vapaa kuin metsän lintu, vaan nyt
hänen siipensä ensi kerran.

Miksi hän olikaan kohdannut tuon vaarallisen naisen
juuri nyt, kun eräänä päivänä oli matkustanut Upsalasta
Tukholmaan, seuratakseen kadonneen äitinsä jälkiä, jonka
luuli löytäneensä? Miksi oli hän pidättänyt markiisittaren pillastunutta hevosta? Miksi hän suostui tulemaan tämän
luo seuraavana päivänä ja miksi hän vietti melkein koko sen
päivän tuon sireenin seurassa, joka kymmenessä minuutissa
pani vanhain tottuneiden valtiomiestenkin päät pyörälle, saati
sitten tämmöisen nuoren haaveksijan? Ja miksi antoi hän
markiisittaren rakastettavan, ranskalaisen avosydämmisyyden
vietellä itseään vastaamaan siihen samalla vilpittömyydellä ja
kertomaan hänelle kaikki sydämmensä salaisuudet? Turhia
kysymyksiä! Ei hän itse noin kysellyt, hänen ajatuksensa
hän lensi sokeasti kuin sääski tuleen.
olivat yhdessä
— Muttakohden;
aivan, miksi tänä iltana olen
unhotanhan
— jatkoi
kutsunut teidät luokseni,
tenhotar hetkisen
- - Toinen puolikaunis
aikaa vaiti oltuaan.
velastani on vielä maksamatta. Monsieur de Bertelsköld, pyydän saada kunnian
hänen majesteetillensa!
esitellä teidät
- Minut?
-- kysyi Paul hämillään ja kummastuneena.
— Miksi muutoin
olisin ollut niin epäkohtelias, että
annoin teidän odottaa kabinetissani? Meidän tulee käyttää
tilaisuutta; tämä aate syntyi minussa eilen, sittenkun olitte
menneet. Hänen majesteettinsa on ollut niin armollinen ja
luvannut kunnioittaa iltamaani läsnäolollaan tänään kello 11
ja nyt on kello neljännestä vaille. Valitettavasti en voinut
olla kutsumatta veljeänne ja tahdoin säästää teitä kohtauksesta, joka olisi ollut teille tuskallinen, jos se olisi tapahtunut monen läsnäollessa. Kas siinä syy, miksi kirjoitin teille
ja pyysin teitä olemaan hyvä ja tulemaan pieniä portaita sisähuoneisiini ja miksi minun täytyi odotuttaa teitä niin kauvan.
Nyt sitä vastoin, kun olen joutunut veljenne epäsuosioon ja
hän on vapauttanut meidät molemmat seurustelemasta kanssansa, ei mikään estä minua sanomasta teitä tervetulleeksi
muiden vierasteni joukkoon. Olette tapaava siellä sisarenne
paroonitar Clairfeldin. Minun tulee vaan vielä pyytää, että
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taas menette alas ja tulette suuria portaita ylös salonkiin,
sillä minun ei tarvinne sanoa teille, mikä olisi seurauksena
siitä, jos nuori mies, joka ei ollut seuralle esitetty, arvaamatta
astuisi esiin minun sisähuoneistani ...
Kaunis markiisitar nyökäytti päätään niin ystävällisesti,
niin tuttavallisesti, kuin olisivat he jo olleet vanhoja tuttuja.
hän lupasi totella.
Paulilla— ei enää ollut omaa
— tahtoa;
kuiskasi markiisitar ja katosi.
Åu revoir siis!
SilFaikaa oli kreivi Bernhard, ylpeänä ja hymyillen kuin

riemuretkeltä palaava sotapäällikkö, kulkenut salongin kautta
ja aikoi juuri poistua, kun käsi laskeutui hänen olkapäällensä
ja översti, parooni Sprengtporten seisoi hänen vieressään.

—

-

Sananen vaan, herra kreivi!
Palvelijanne, herra parooni!

Olen juuri saanut kuudennen raportin Myssyjen
klubeista. He ovat kiihkoissaan raivosta, muun muassa sen
häväistyksen vuoksi, joka tänään aamupäivällä kohtasi neljää
porvarissäädyn rouvaa. Tämä tapaus ei koskaan olisi voinut
tapahtua sopimattomammalla hetkellä. Väitetään, että tämä
kaikki on vaan vehkeitä, että on pantu liikkeelle väärennettyjä kirjeitä aatelittomien säätyjen häväisemistä varten, ja se
pisara on saanut tunteet kuohumaan yli laitojensa. Kenties
tiedätte jotain semmoisista vehkeistä?
— Olen kuullut jutun kammaripalvelijaltani, joka käy
huvikseen kirkossa, vaikka onkin katoolilainen, katsellakseen
neitosia; se on paha tapa, jonka hän on oppinut Madridissa.
Vehkeitä, sanotte? Mitä hyötyä siitä olisi ollut? Porvarirouvat eivät tarvinneet mitään kehoitusta. He ovat tarpeeksi
vaativaisia ilmankin!

- Kuitenkin

on pari näistä vääristä nimettömistä kirjeistä kierrellyt klubeissa ja asia on siis epäilemättä jokucoup
de main.
— Tahdotteko kuulla ajatukseni asiasta?

Se minua suuresti huvittaisi.
- Minä
luulen, että te olette

tuon

kujeen toimeen-

panija.

—

nut

Charmant! Ja mistä syystä, jos uskallan kysyä?
- Sen
tiedätte paremmin kuiri minä. Olette onnistukaikessa, jota olette ottanut tehdäksenne.
huonosti
- Suokaa anteeksi, hyvä parooni, minä olen palveli-

janne oman huvini vuoksi, en pakosta, enkä siis aio ottaa
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vastaan moitteitanne.
Olettehan muuten lukenut rovasti
Larssonin vastauksen.
— Olette petturi, herra kreivi!
—
—

parooni !
— Herra
Olette pettäneet puolueemme, joka nykyään on
myöskin
— kuninkaan.
Riittää, herra parooni. Jos tarkoituksenne oli hakea

riitaa, olisitte voinut valita sopivamman paikan. Vaan jos
haluatte, olen valmis.

—

Minä kiitän leitä. Teillä on hyvä onni rakkau-

dessa, herra kreivi; sen vuoksi teillä on huono onni pelissä.
Markiisitarta olisi mahdoton lohduttaa, jos teille tapahtuisi

joku

Ainakin te sitä luulottelette.
virkkoi kreivi Bernhard ivallisella hymyllään,
joka voi kivenkin kuumaksi ärsyttää, - - luulen tosiaankin,
onnettomuus.

-

Oh,

—
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että parooni on mustasukkainen. Olisihan minun pitänyt se
arvata, kun noin syyttä suotta käytte päälleni. Jos voin
niin vähällä olla mieliksenne, niin luovun suurimmalla mielihyvällä oikeuksistani suloiseen emäntäämme. Niinkuin lienette huomannut, ei minulla ole ollut syytä valittaa hänen
kylmäkiskoisuuttaan ! Vaan helpot voitot eivät koskaan ole
olleet mieleeni. Minä luovutan laakerini.»Svenska Bottenin»

päällikölle.
— Kuinka? Luulen teidän uskaltavarme häväistä
markiisitar Egmontia?
— Itsehän luulette, että minulla on onnearakkaudessa.
Ja kuka meistä tässä on lausunut toisen herjaussanan toisensa
perästä?

—
—

Hyvä. Määrätkää aika ja paikka, missä tavataan!
Solnan metsässä. Aikani on jotenkin täperällä,
vaan huomenna klo 10, kun olen syönyt eineeni, luulen saavani puolen tuntia aikaa toimittaakseni hullun paroonin toi-

—

seen maailmaan.
Huomenna? Se ei sovi. Meidän täytyy kummankin elää ottaaksemme osaa äänestykseen. Vaan ylihuomenna?

—
—
—
—

- Niinkuin haluatte.
Ase?

Pistoolit.
■

Au revoir, herra kreivi.
Au revoir, herra parooni!
Hänen majesteettinsa kuningas!

-- ilmoitti samassa

kammaripalvelija ja puheen solina salissa vaikeni kuin taikatempun kautta. Kaikkien huomio kääntyi isoon oveen päin.

25. Kuningas Kustaa III.
ja kuningas astui sisään emännän seujoka oli ollut häntä vastaanottamassa suu.ren sisäänkäytävän yläpäässä.
Kustaa 111 oli tähän aikaan 26 vuoden vanha ja oli
hänen olentonsa vielä kaiken sen nuoruuden sulouden kirkastama, joka ei milloinkaan hänessä kokonaan sammunut,
ei edes silloinkaan, kun vuodet ja huolet olivat verhonneet
sumuunsa hänen elämänsä. Korkea, ylevä otsa, jota vaaleat,
taapäin pyyhäistyt, hienosti jiiuhotetut suortuvat ympäröivät ja
— suuret, erinopäättyivät erittäin huolelliseen taideteokseen,
—
maisen loistavat siniset silmät,
hienojuonteiset kasvot, joiOvet avattiin

raamana,

den mainioksi tullutta vinoutta tuskin huomasivat muut kuin

ne, jotka puutteita hakivat - - hienosti hymyilevät, hyvyyttä
— valkoinen, miltei naisellinen hipiä, pysty
osoittavat huulet
aina liikkuva pää — tuo omituinen niskan nyja kuitenkin
—
kauniiden,
sormusten koristamien kätten liikkeet,
kähdys
joita pitsimansetit ympäröivät - - elävä, aina arvokas, aina
miellyttävä kasvojen ilme, joka säesti joka sanaa, joka liikettä

- vapaa, teeskentelemätön ryhti, joka kuitenkin aina pysyi

arvokkaana,

--

kaikki tämä muodosti kokonaiskuvan, jota ei
koskaan se, joka sen oli nähnyt, voinut unhottaa. Hänessä
oli kuin olikin neron omituinen viehätys, jota ei koskaan
voida mukailla, se kuolematon valonhohde, jota eivät koskaan
pienet pilkut voi himmentää ja joka vastustamattomasti vallitsee ihmisiä vastoin heidän tahtoansakin.
Mitä kaikkea onkaan sanottu tästä kuninkaasta ja
hänen ulkonaisesta esiintymisestään ! Kuinka ahneesti on
etsitty pienintäkin varjoa, joka voisi himmentää hänen kuvaansa jälkimaailman silmissä! Kuinka on hänen vartaloaan,
hänen liikkeitään, hänen sanojaan vääristelty, samoin kuin
on vääristelty hänen historiallista persoonaansa, hänen luonnettaan

ja hänen ihmisarvoaan, kaksinaisuutta hänen kasvois-

saan ja nauharuusuja hänen puvussaan, hänen omantuntonsa
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kaksinaisuutta ja hänen hallituksensa kevytmielisyyttä! Mitä
merkitsee kaikki hänen korealle silkkitakilleen heitetty loka
verraten sen alentumisen pohjattomuuteen, jonne häntä siveellisenä ihmisenä on koetettu syöstä! Elämässä tuskin on niin
mustaa rikosta, niin mieltä liikuttavaa ilkeyttä, jota ei olisi
julettu sanoa tämän kuninkaan tekemäksi. Kaikki, mitä mielikuvitus mustaa ja kamalaa keksii, kaikki, mitä siveellinen
tunto syvimmin inhoo, kaikkea kurjintä, jota on voitu hirmuvaltiaan tai kerjäläisen ajatella himoinneen, kaikkea sitä on
uskottu Kustaa llLsta ja jos ei enää ole voitu ajatella mitään
vielä kauheampaa tai vastenmielisempää, niin ei moite ole
ollut niissä, jotka ovat häntä semmoiseksi kuvailleet, vaan
syynä on vaan ihmisluonteen puuttuvaisuus, joka ei ole voinut keksiä vielä voimakkaampia värejä tai vielä häpeällisempiä vaikuttimia.
Ja nyt hän kuitenkin astui tähän kauniisen salonkiin
aavistamatta vähääkään sitä, että häntä kerran tultaisiin sanomaan maansa Neroksi, Caligulaksi tai Heliogabaloksi. Ei
näkynyt vähintäkään veren tahraa hänen lumivalkeilla käsillään. Ei mitään myrkkyä tippunut hänen kiharoista, kiemur-

televista kutreistaan. Hänen sinisen silkkitakkinsa taskusta

ei pistänyt esiin minkään salatun tikarin kahvaa. Ei mikään
hävytön katse hänen sinisistä silmistään ilmaissut tyrannia,
joka kylmäkiskoisesti tappaa miesten kunnian ja naisten viattomuuden. Ei mikään salaovi auvennut hänen viittauksestaan

hautaamaan vihollista ikuiseen vankilaan. Kuinka hyvästi
hän osasi teeskennellä, tuo vilpillinen »komediantti». Koko
hänen olennossaan oli tuollaista valoisaa arvokkaisuutta, että
heti hänen sisään astuessaan vahakynttilät näyttivät palavan
selvemmin, suuret peilit loistavan, kukat ikkunoissa tuoksuvan voimakkaammin ja selittämätön valo leviävän yli koko
salongin. Ja samoinkuin kaikki kasvit kallistuvat kohti päivää, niinkaikkien läsnäolevien silmät seurasivat hänen keveätä,
miellyttävää astuntaansa heidän alamaisestiperäytyvien riviensä
keskitse.

Hän tervehti kaikille puolin, päätään nyökäyttäen.
Riennettiin saamaan osaa hänen pienimmästäkin silmäyksestään; kuunneltiin jokaista sanaa hänen huuliltaan, ikäänkuin
jotakin sulosointua. Kaikki tunsivat olevansa ikäänkuin lumotuita ja kuitenkin vapaita, huolettomia ja iloisia.
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Oliko tämä se hirmuhallitsija, josta luetaan niin monessa puoluekirjoituksessa ? Ei, vastaavat ajan kai'vt, ei vielä.
Hän oli kohta vaan siksi tuleva.
Tuliko hän siksi? Siihen ei kukaan osannut vastata Huhtikuussa 1772.

—

Tervehdys kummallekin puolelle tehtiin hovitapain ja
tanssikoulun ankarimpain sääntöjen mukaan. Tuttavuuskin
oli täynnä temppuja monenlaisia. Kuninkaan arvonpiti vapauden aikana korvata kaiken sen, mitä hänen vallastaanpuuttui.
Hänen vartiolla oleva kammariherransa seurasi häntä tähän

tuttavalliseen iltamaankin ja kaksi kammaripalvelijaa odotti
herransa käskyjä.
ovella kuninkaallisen
- Tulen myöhään,
vaan elkää antako häiritä itseänne
— virkkoi kuningas
hallitustoimissanne, hyvä markiisittareni,
äänellä, jollahän tavallituolla kohteliaalla ja leikkiä laskevalla
- Näen teillä
sesti puhutteli ylhäisiä naisia.
olevan koko
hovinne ympärillänne. Olette tosiaankin kadehdittava. Hallitsette yksinvaltiaasti eikä teillä kuitenkaan ole yhtään kapinoitsijaa. Vaan mitä uutta Pariisista? Toivon rakastettavan
tatinne voivan hyvin?
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— Niin hyvin kuin voidaan voida sadan peninkulman
päässä teidän majesteetistanne, — vastasi markiisitar samaan
— Tätini ei vielä ole niin vanha, että olisi menettätapaan.
nyt muistinsa ja hän muistelee kaipauksella viime talvea, jolarmo riidellä teidän majesteettinne kanssa.
loin hänellä
- Enoliminäkään
koskaan voi unohtaa kahakoitamme,
- jatkoi kuningas, ilostuen
—
noista hauskoista muistoista.
Kreivitär de la Marck'in jälkeen ei minulla Pariisissa ollut
pelättävämpää vihollista kuin kreivitär Egmont, ja voinpalisätä,
ei myöskäänluotettavampaa ystävää. Voitteko uskoa, että nuo
viehättävät naiset ahdistivat minua ankarasti, niinkuin sanoivat, yksinvaltaisten mielipiteitteni vuoksi. Tiedätte, ett'ei missään olla niin vapaamielisiä kuin Pariisissa. Aina haaveksimme
siitä, jota meillä ei ole. En koskaan ole nähnyt innokkaampaa
tasavaltalaista kuin tätinne on. Hänen loosissaan vastaanotin surusanoman Tukholmasta ja kuinka luulette hänen minua lohduttaneen ? Hän varoitti minua yksinvaltaisesta kuninkaanvallasta.

—

Suokaa hänelle anteeksi, teidän majesteettinne! Hänen olisi pitänyt viettää tämä talvi Tukholmassa muuttaakseen mielipiteitään.
- Niinkö luulette? Mutta Pariisi on kuitenkin aina
Pariisi. Minä näytän teille mitä viehättävimpiä kirjailukaavoja,
jotka juuri sain postista. Muistatteko nuorta Vestristä, tuota
kaunissaarista tanssijaa, isänsä poikaa? Hän kirjoittaa ja
ehdottelee minulle toden teolla, että-tilaisin
balettiseuran Tuk- autuaasti
kuolleen kuholmaan. Ja pieni, sievä Morelli,
ninkaan ensimmäisen tanssijattaren tytär, joka oli mukana
Kiinaa vihkimässä ja jonka hänen kilpailijansa sitten myrmitä luulette hänen haluavan? Hän
kytti Bolognassa,
tahtoo kaikin mokomin tulla tänne ja olla läsnä kruunaus■

■

juhlassa.

- Eipä

haittaisi, jos teidän majesteettinne tilaisi hänet
tanssin opettajattareksi esim. porvarissäädyllo. Vaan haluaako
teidän majesteettinne istua? Meillä on pieni, hyvin vaatimaton pas de printeinpä. Se on vanha nouveautf, jota kuulema
tanssittiin Tukholmassa kolmekymmentä vuotta sitten kreivi
Tessinin luona.
- Kreivi Tessinin luona? Ah! Minä muistelen kuulleeni siitä puhuttavan. Se oli silloin, kun kuningatar vainaja
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meni tainnoksiin, tuntiessaan neiti Tauben. Silloin tanssi
kevään osaa eräs pieni, suloinen parvenne, eräs bourgeoisien.
tytär, joka kuuluu escamoteeranneen neiti Stenbockin puvun.
Hänet sitten nai kreivi Bertelsköld, meidän espanjalaisen
chevalierimme isä. Kreivi Tessin kertoi minulle siitä kerran
siihen aikaan,
hän ja minä vielä olimme hyvät ystävät.
- Ah! kun
- huudahti
markiisitar,
hämmästyen.
- Aioin juuri pyytää armoa saada ilmeisesti
teidän kuninkaalliselle
majesteetillenne esitellä nuoren henkilön, joka, elPen erehdy,
on saman kreivi Bertelsköldin poika hänen toisista naimisistaan mainitun henkilön kanssa.

-

Ai, ai, hyvä markiisittareni, kun teidän ikäisenne
nainen suosittelee nuorta miestä, niin voi vannoa, että hänellä
on siihen hyvin vaikuttavia syitä. Toivon ainakin hänen olevan
ruman, yksisilmäisen, köyrysclkäisen tai ainakin maisterin:
sillä silloin voivat muut ihailijanne olla huoleti.
— Teidän majesteettinne suvaitsee tehdä hyvin ja tuomita itse. Tässä hän on ... Kreivi Paul Bertelsköld
Kuningas katseli mielihyvällä solakkaa, kaunista nuorukaista, jonka yksinkertainen musta puku, kaino puna ja
mustat, surulliset, haaveksivat silmät enemmän muistuttivat
jonkun murhenäytelmän päähenkilöä kuin sitä kohteliasta ja

...

keikaroivaa kaartinupseeria, jonka kuningas luultavasti oli

odottanut näkevänsä.

- Madame, — sanoi Kustaa 111 hymyillen ja sano- - minä surkuttelen teidän ihailijoimattoman viehättävästi,
tanne!
teidän majesteettinne ensi
Uskallan uskoa, että
- virkkoi
kerran erehtyy elämässään,
kaunis markiisitar,
salaten viuhkallaan osan kasvoistaan, jotka eivät vielä olleet

unohtaneet punastumasta.
Kuningas katseli katselemistaan nuorta miestä. Hän
kaikki
ihaili kaikkea kaunista ja onhan huomautettu,
— että
Kustaa III:n suosikit olivat komeita miehiä.
Onko
- - kysyi hän teillä
mitään toivomusta, jota voisin toteuttaa?
- - Tunnen isänne ja veljenne. — Olen iloitseva Pausaalilta.
dessani— nähdä teidät hovin palveluksessa.—
Kiitän teidän majesteettianne,
vastasi Paul.
Mitä tätä nykyä enin toivon, sitä ei teidän majesteettinne
voi täyttää.
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—
—
—

Mitä se on?

Etsin äitiäni.
Kuka tiesi? Kertokaa minulle
tavallani tunnen äitinne.

tuo asia.

Minäkin

26. Kirjeitä ja varoituksia.
Kolmantena päivänä niiden tapausten jälkeen, joista
edellisessä luvussa on kerrottu, istui Paul Bertelsköld
varhain aamulla yksinkertaisessa huoneessaan Lilla
Nygata'n varrella Tukholmassa, kun hänelle tuotiin
kirje, joka oli tullut postissa Upsalasta edellisenä iltana.
Hän tunsi isänsä käsialan, mursi sinetin ja luki kirjeen sekavilla tunteilla. Se sisälsi, paitse ilmoituksia yksitoikkoisesta
elämästä Falkbyssä, joukon isällisiä neuvoja, muun muassa,
että Paulin heti kohta pitäisi sopia veljensä Bernhardin kanssa,
koska muussa tapauksessa veljesten eripuraisuus oli vievä heidän isänsä hautaan.

—

Ei sanaakaan äidistäni!
huokasi nuorukainen
synkästi.
Vaan hän erehtyi. Kirjeen kolmannella sivulla oli jälollut huomannut.
kikirjoitus, jota hän ei heti
»Rakas poikani*, — kirjoitti kreivi neuvottomuudella
ja liikutuksella, jonka helposti voi lukea jokaisen rivin välistä. — En tahdo jättää sinua tietämättömäksi siitä, että
meillä on ollut kirje kreivittäreltä, äidiltäsi. Se tuli postissa
Tukholmasta ja sisälsi, että hän on terve ja joka päivä sulkee meidät kaikki rukouksiinsa. Meidän ei pidä, kirjoittaa
hän, koettaa saada selkoa hänen asuinpaikastaan: hän asuu
hyvien ihmisten luona eikä kaipaa mitään muuta kuin sitä
onnea, että vielä kerran elämässä saisi syleillä meitä, jonka
kaiken hän asettaa Jumalan kaikkivaltiaan käteen. Hän
sanoo usein saavansa tietoja meistä, vaikken tosiaankaan ymmärrä, miten se on mahdollista. Sinun suhteesi näyttää hän
■
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olevan hyvin huolissaan, vaan ilmaisee tyytyväisyytensä neiti
SjöblacTin tapaan kasvattaa Veraa ja antaa siinä asiassa tarkkoja määräyksiä. Neiti Sjöblad onkin varsin rakastettava ja
älykäs ihminen, johon voi kaikessa luottaa. Voi hyvin, rakas
poikani! Hellä isäsi
O V.
V B.«
R«
C.
Lopussa oli jotakin, josta ei Paul oikein pitänyt. Vaan
mitäpä tämä merkitsi tuon suuren, häntä niin liikuttavan
uutisen rinnalla hänen äitinsä kirjeestä! Äiti siis vielä eli!
Varmuutta siitä ei olisi voinut maksaa kullalla millään. Hän
eli alistuen kohtaloonsa, hän eli muistoistaan, hän ajatteli
lapsiaan. Oi, missä, missä hän sitten eli ja miksi ei hän
tullut pyyhkimään poikansa kyyneliä, ainoan maan päällä,
joka hänen edestään oli valmis kaikki uhraamaan?
Pieni kirjehinen lapsellisella ranskankielellä seurasi Ve-

...

ralta
»Sachez, mon tres cher frere, que notre mére nous
a écrit et qu'elle se porte bien, quoiqu'elle pleure tous les
jours notre absence et prie le bon Dieu de nous gärder.
Cest que j'avais parfaitement raison, n'est ee pas, qu'elle
n'était nullement partie, qu'elle reste encore pres de nous,
et qu'elle reviendra un jour nous embrasser, si nous sommes
tres sages et tres obéissants. Quant a moi, je ferai mon possible, et vous le ferez mille fois mieux que moi. Sachez aussi,
que mon pére m'a donné, le jour de ma naissance, un autre
petit agneau, qui se nomme Bibi, au lieu de mon pauvre
Bijou, qu'on m'a si affreusement tué et il est tout blanc,
c'est å dire que la tete seule est toute noire comme le pot
de Långa Karin, vous vous en souvenez. Adieu, mon plus
cher ami, je vous baise soixante-dix fois votres moustaches,
si vous en avez quelques unes, et je suis votre tres petite,
tres sotte et tres obéissante soeur
Vera Bertelsköld-)>

- - Onhan

meitä toki kaksi, jotka
elämässä ja kuolemassa pidämme yhtä puolta, — sanoi hän
itsekseen. Vaan kuinka olisi hänen käytettävä niitä viittauksia, joita nämä kirjeet sisälsivät hänen äitinsä olopaikasta?
Joku tarttui hänen ovensa lukkoon. Se aukeni ja
sisään astui yksi noita repaleisia kerjäläislapsia, joita joukottain parveili Tukholman kaduilla. Se oli samanikäinen tyttö
kuin Vera ja tämä yhdennäköisyys liikutti Paulin herkkäPaul suuteli kirjettä.
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tuntoista sydäntä. Ennenkun tyttö vielä oli ehtinyt ruveta
lanttilahjaa ruikuttamaan, oli Paul jo antanut hänelle hopearahan, joka hänen varoihinsa nähden oli melkoinen uhraus.
Tyttö niiasi ja ojensi hänelle äänetönnä palasen karkeaa paperia. Hän avasi sen ja luki kummikseen:
»Joutukaa heti Solnan metsään. Veljenne henki on
vaarassa.»

Ei mitään allekirjoitusta ja käsiala tuntematon.
Kuka sinut on lähettänyt?
—

■

kysyi Paul.
Tyttö viittasi, ett'ei
hän voinut vastata. Hän
oli kuuromykkä.
— Siinä tapauksessa
kunjäät tänne huoneeseni,
— viittasi
nes palajan,
Paul ja tarttui heti hattuunsa, mennäkseen Solnaan. Tulipa kehoitus keneltä tahansa, hänen täy-

tyi sitä noudattaa, hänellä
oli siihen kaksi voimakasta
syytä: kysymys oli hänen
veljestänsä ja tämä veli oli
hänen katkerin vihollisensa.
Vaan ovessa tulihäntä vastaan markiisitar Egmontin ranskalainen kammarineitsyt, pieni Babette,
josta huhu kertoi, että hän
tiesi enemmän

rouvansa

salaisuuksista kuin mitä kammarineitsyen oikeastaan tulee tie—
tää. Hän asettui rohkeasti— pois rientävän Paulin tielle.
Sananen vaan, monsieur!
virkkoi hän suosikin varmuudella, joka ei mitään esteitä haikaile.
Paul pysähtyi.
— Madame pyytää, että monsieurolisi hyvä ja heti tulisi
hänen luokseen. Hänen vaununsa odottavat tuolla alhaalla.
— Tulen tunnin tai kahden kuluttua; tällä hetkellä
— vastasi Paul.
on se mahdoton,
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—

minun lisätä, että
Suokaa anteeksi, madame käskee-monsieurin ei pidä menettää hetkeäkään.
Asia on hyvin
tärkeä.
- Onko Babetella mitään aavistusta siitä, mitä asia

koskee?
"ja kultaraha, ainoa, mikä hänellä oli, solahti
kammarineitsyen
mahtavan
käteen.
— En tiedä. Luultavasti
jokukorko-ompelukaava, josta
- - vastasi
madame haluaa neuvotella,
Babette salaperäisesti.
Paul epäili. Hän katsahti taakseen kuuromykkää tyttöä etsiäkseen: tämä oli kadonnut. Hän tarttui toisen kerran hattuunsa ja kiiruhti ulos.
Mitä monsieur tekee kahdella hatulla? — kysyi
nenäkäs sanansaattaja.
Muutamain minuuttien kuluttua istui Paul vaunuissa,
jotka kiitivät ensin Norrbrota ja sitten Drottningataa kohden,
niin että katukivet tulta iskivät.

- Odota täällä ulkona!

- sanoi Paul ajajalle, kun

he pysähtyivät hotellin eteen.
Kello oli juuri lyönyt 9. Tämä oli tavaton aika markiisitar Egmontin luona, joka ei koskaan ottanut vastaan vieraita ennen klo 12:sta. Hän oli jo kuitenkin pukeutunut,
johon toimitukseen meni ainakin tunnin aika, kun tukan
laittaminen siihen aikaan oli niin ylen mutkallista. Hänellä
oli keveä, vaan huolellisesti tehty aamupuku. Hän näytti
erinomaisen totiselta eikä häntä kuitenkaan koskaan oltu nähty

viehättävämpänä.
Hän istui suklaatinsa ääressä Paulin sisään astuessa
ja näytti
häntä malttamattomuudella.
— odottaneen
— sanoi hän, —
Suokaa anteeksi itsepäisyyteni,
vuoksi,
en ole vaivannut teitä tänne itseni
vaan teidän tähtenne. Olkaa hyvä ja istukaa. Minun täytyy tehdä teille
hiukan arkaluontoinen kysymys. Onko teilläketään vihollista
täällä —Tukholmassa?
—
vastasi
- Ehkä
Siinä tapauksessa

Paul,
on niinkuin

olen aavistanut. Se
ei voi —olla kukaan muu kuin veljenne.
Ah, madame. Minun täytyy tunnustaa teille, että
olen kovin levoton. Olen juuri saanut nimettömän kehoituksen heti kiiruhtamaan Solnan metsään, koska veljeni henki
on vaarassa.
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—

...

Näyttäkää, se ei
Mitä sanotte? Nimettömän?
voi olla muuta kuin silmukka siinä vehkeiden verkossa,
johon teitä näytään ruvetun kietomaan. Kuulkaa, miksi olen
pyytänyt teitä tänne. Niinkuin muistatte, oli hänen majesteettinsa toissa päivänä hyvin armollinen. Kun olitte menneet, suvaitsi hän kysyä minulta paljon teistä ja minä — minä
en kuvaillut teitä aivan villipedoksi, sen voitte ymmärtää.
Mitä voin tehdä nuoren miehen eduksi? — hänen majesteettinsa vihdoin kysyi? Siro, sanoin minä, antakaa hänelle tilaisuutta osoittaa, niihin hän kelpaa. Antakaa hänelle joku
Mais si,
pieni toimitus teidän majesteettinne läheisyydessä
sanoi kuningas hienosti hymyillen, luuletteko, että häntä voisi
miellyttää kammarijunkkarin arvo? Sitä rohkenen epäillä,
vastasin minä, vaan pieni yksityis-sihteerin virka, luulen ma,
sopisi hänelle paremmin, vaikkei hän saisikaan muuta tehtävää kuin kirjoittaa päällekirjoituksia teidän majesteettinne
Hän saapi sen, virkkoi kuningas, ja teidän
kirjeihin
edesvastuullanne, madame, sillä ainoa paikka, mikä minulla
on avoinna, on juuri salaista kirjeenvaihtoani varten. Onko
hän fulele ja äiscret?
Niinkuin hauta, vastasin minä.
Hyvä on, sanoi kuningas.
— Mutta, madame
— Ei mitään muttia. Teidän tulee tietää, hyvä Bertelsköld, että semmoisesta paikasta on tie aina avoinna
mihin muuhun paikkaan tahansa. Ei mikään estä teitä muutamain kuukausien kuluttua pyytämästä kaartinupseerin valtakirjaa, ja se sopii teille paremmin. Minä ajattelin sitä heti,
vaan katsoin paremmaksi, että saatte miettimisen aikaa.
— Kuinka voin kiittää teitä niin paljosta hyvyydestä?
—

...

...

...
...

Siten, että kuulette, mitä teille sanon, ettekä näytä

siltä kuin olisitte ajatuksinenne kuussa. Lyhyesti sanoen:
paikka oli jo melkein teidän, kun minä tanssiaisissa leskikuningattaren luona sain kuulla jonkun panetelleen teitä hänen
majesteetilleen. Oli kerrottu kuninkaalle, että olitte jonkun
sanomattoman ilkeän kujeen vuoksi ajettu pois yliopistosta
jossain Liivinmaalla tai Suomessa, en muista oikein missä;
sanalla sanoen, että olette hyvin indiscrét ja epäluotettava
henkilö. Onnettomuudeksi ei hänen majesteettinsa enään
ollut tanssiaisissa ja tänään puolenpäivän aikana hän

matkusti Ekolssundiin. Teidän tulee siis hetimiten rientää
Välskärin kertomuksia. V.

18
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hoviin ja pyytää päästä hänen majesteettinsa puheille; olen
toiminut niin, että pääsette. Siellä selitätte avonaisesti syyn
karkoittamiseenne, joka ei voi olla häpeällinen. Hänen majesteettiansa on ennakolta valmistettu, hän on kuuleva teitä
lempeästi, hän on antava teille tämän luottamustoimen, joka
kiinnittää teidät joka päivä hänen seuraansa ja onnenne on
valmis.
- A^aan minä en voi mennä hoviin nyt. Unhotatte
veljeni
- Ah, veljenne! Ja miten hän on ansainnut sen,
että häntä nyt muistatte?

...

27. Juonia ja hämähäkin verkkoja.

—

—

olisitte minun asemassani,
virkkoi Paul,
olen
varma siitä, että sydämmenne heti sanoisi teille, mitä
teidän olisi tekeminen. Isäni kärsii onnettomasta eripuraisuudestamme ja käskee minua sopimaan. Äitini
niin, miksi salaisin teiltä aavistukseni? Nimetön kchoitus tulee ehkä äidiltäni.
- Ja te luulette, että äitinne käskisi teidän pelastaa
verivihollisensa!
— Juuri siitä hänet tunnen, madame. Falkbyhyn on
tullut kirje äidiltäni. Hän joko on täällä tai on hänellä täällä
joku tuttava.
— Ei, hyvä kreivi, -- jatkoi markiisitar hetken mietittyään, - - olette kovin tottumaton vehkeilijäin korttikonsteihin.
Se henkilö, joka on kehoituksen kirjoittanut, tietää luultavasti varsin hyvin, että hänen majesteettinsa puolen päivän
aikana lähtee kaupungista, ett'ei teille sitten tule tilaisuutta
puolustaa itseänne ja että kadehdittava paikka, joka oli teille
aiottu, silFaikaa annetaan toiselle. Ehdaksenne Solnaan ja
sieltä takaisin, jossa teitä kyllä osataan viivyttää, tarvitsette
vähintäin kaksi tuntia. Kun palaatte, on kuningas poissa,
Jos

...

JOONIA JA HÄMÄHÄKIN
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onnenne mennyt. Kas, siinä syy, miksi teille on lähetetty tuo

kavala kirje.
- Suotteko minun käyttää vaunujanne ja hevosianne?
- Mielelläni.
Vaan minä vakuutan, että todella pahastun teihin, jos olette niin itsepäinen, että ylenkatsotte
hyvän neuvon. Elkää menkö Solnaan, vaan suoraan hoviin,
ja sitten vasta kun olette paljastanut sen hävyttömän parjauksen, joka on laskettu kuin ruutimiinaksi onnenne alle, voitte
matkustaa, mihin tahdotte.
Markiisitar tarttui häntä käteen ja katseli häntä niin
rukoilevasti, niin hurmaavasti, että se olisi voinut saada
kardinaalinkin hylkäämään
uskonsa.

- Ei, madame, —

vas-

tasi Paul. Lisätkää hyvyyttänne antamalla anteeksi tottelematomuuteni. Koetan sovittaa —sitä koko elinaikani.

Bertelsköld, minä

pyydän teitä kaiken pyhän

kautta, tehkää se minun
— tähteni, jos ette itsenne, elkää
menkö Solnaan ! Menkää

hoviin!

—

Onko teillä muuta

käskettävää?

- Kuinka? Te menette?
- Jos viivyn kauvem-

min, en täytä velvollisuuttani. Te, joka niin hyvin ymmärrätte naisen sydammen, oppikaa, madame, myös ymmärtämään

miehen sydän.
Paul syöksi ulos.
Markiisitar Egmont nousi ylös kalpeana vihasta
— kunja
soitti kammarineitsyttänsä. — Babette,
sanoi hän,
kreivi —palaa, en ota häntä vastaan.
kysyi tyttö,
Vaan jos hän tulee pieniä portaita?

—

...

vetäen huulensa kurttuun.
— Ei, ei, ei, sanon minä. Häntä ei millään ehdolla
oteta vastaan. Hän on kiittämätön

...
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- Vaan jos hän katuu?

...

Jos hän ampuu itsensä
ja hän on kaukuoliaaksi? Hän voi tehdä vaikka mitä
nis silloin, kun on raju, — jatkoi Babette, johon kauniit miehet vaikuttivat yhtä paljon kuin kauniit kultarahat.
— Mene, minä tahdon olla yksin!
Sieltäpäinkö
nyt tuuli puhaltaa?
Babette meni.
—
No,
pieni riita silloin tällöin tuotmutisi hän mennessään.
taa vaan vaihtelua. Vaan minä tahdon olla talonpoikaispoka,
elPen saa vastakäskyä tunnin kuluttua
Nyt jo? Vai niin.

...

--

Kello soi.

—
—

——

...

Babette, ottiko kreivi vaununi?
Otti, teidän armonne. Hän oli siksi hävytön.

Minä hänelle ne tarjosin. Hän tulee varmaan takai-

sin, vaan sinä voit sanoa hänelle, että juuri ratsastin ulos.

Ja jos hän tulee illalla?
Niin en ole kotona.
— Vaan jos hän tulee huomenna?
— Olet sietämätön. Huomenna saamme nähdä.
Babette meni, vaan ei ollut vielä ehtinyt sulkea ovea,
kun kello soi kolmannen kerran.
Olen tän'iltana kotona. Vaan voit sanoa hänelle,
että olen hyvin pahoillani.
— Pitääkö minun palauttaa hänet, jos hän tulee jo
■

—

aamupäivällä?
— Sinä sen takkiainen! No, tulkoon hän sitten.
Vaan isoja
— portaita, ymmärräthän?

Tapahtukoon niin, teidän armonne.
— Odota
... En ota vastaan ketään muuta tänään.
Pääni on kipeä.
— Minusta ei teidän armonne koskaan ole ollut niin
näköinen kuin nyt.
kukoistavan
— Totteletko?
— Teidän armonne käsky täytetään täsmälleen.
— Mene tiehesi.
— No, tiesinhän sen, — napisi vallaBabette katosi.

ton palvelija, nyrpistäen nykeröä nenäänsä. Se oli yhtä varmaa kuin päiväpaiste ukkosen jälestä.
Meidän tulee nyt hetkeksi jättää markiisitar Egmont

yksin rakastettavien oikkujensa kanssa, astuaksemme erääsen

JUONIA JA HÄMÄHÄKIN

VKRKKOJA.

277

toiseen muhkeaan rakennukseen Drottninggatan varrella, jossa
kreivi Bernhard Bertelsköld samana aamuna istui silmäillen
kirjeitä, jotka näyttivät erityisesti herättävän hänen huomiotaan.
— Asia numero yksi, — puheli hän itsekseen, järjes— Kuta enemmän sitä ajattelen, sitä luontäessään kirjeitä.
nollisemmalta, sitä välttämättömämmältä minusta tuntuu, että
isäni nai neiti Sjöbladin. Ainoastaan siten saadaan madamen
kaikki toiveet kerralla raukeamaan. Hän pitää itseänsä välttämättömästi tarpeellisena, hän odottaa, että polvillamme
pyydämme häntä palaamaan. Tietysti hän odottaa, että
hänet silloin kutsutaan takaisin loistolla, joka antaa hänelle
täyden tyydytyksen. Vaan hän on erehtyvä. Pidämme
huolta siitä, että heidän välinsä rikotaan niin, ett'ei sitä enää
voida korjata ja se tapahtuu parhaiten kuuluttamalla häntä
Posttidningissä. Ei ole hauska julaista nimeämme lehdissä,
vaan mitäpä emme tekisi isämme onnen vuoksi. Tullaan
vielä ihmettelemäänkin uhraavaisuuttani.

Vaikeaa, ehkä

mahdotontakin on saada mon cher papa niin ratkaisevaan
tekoon. Minä tunnen hänet; ei tarvita muuta, kuin että Vera
vetistelee tai Paul deklamoi, niin hän jo heltyy. Sentähden
on parasta, että minä astun ratkaisevan askeleen. Hän on

nostava meluh, se on selvä asia, vaan hän on mukaantuva
siihen, jota ei enään voida muuttaa. Siis tämmöinen ilmoitus:

Ester, syntyisin Larsson», -- täytyy
»Koska vaimoni
—
»tuntemattomalla tavalla on poikennut
panna: vaimoni,
asunnostaan eikä tunnettua ole, missä hän nykyään olosteléé*
- olostelee, se on hyvä! — »siis häntä, Ester Larssonia,
saaputäten laillisesti kehoitetaan vuoden ja yön kuluessa
— muussa
maan luokseni yhdyselämään, muussa tapauksessa»,
olisi harmillista, jos hän palaisi näin tilattaessa
tapauksessa
— »muussa tapauksessa
menen minä toisiin naimisiin. Falkby
G p. Huhtikuuta 1772. Kaarle Viktor Bertel ...» kynä ei
— »Bertelsköld; kreivi, kenraalimajuri ja ritari
anna mustetta!
Kunink. Miekka-ritarikunnassa, Kunink. Tanskan Dannebrogritarikunnassa ja Kois. Wenäjän Pyhän Annan ritarikunnan
ensi luokassa.»

—

Kas niin, nyt on kaikki järjestetty. Avis au leeteur.
Niinkuin kaikissa hyvissä ilveilyissä, on toisen näytöksen
lopussa alku seuraavan sisällykseen. José!
- Sennor!
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Tämän paperin viet tänään Posttidningin painoon
ja sanot, että se otetaan huomispäivän numeroon.

—

- Se tapahtuu, Sennor.
—

jatkoi kreivi Bertelsköld.
Asia numero kaksi,
- Siinä tapauksessa,
että herra veljeni voisi tunkeutua hänen

majesteettinsa suosioon sittenkin, vaikka olen levitellyt huhuja
hänen arvokkaasta entisyydestään, on tarpeellista kreivi
Schefferin kautta antaa ajoissa hänen majesteetillensa tieto
huomispäivän ilmoituksesta. Armollisella kuninkaallamme on,
vaikkakin hän teeskentelee paljon aatelittomien edessä, hyvin
hieno nenä vainutessaan puhdasveristä aatelia ja vielä suurempi
kauhu kaikkea julkista pahennusta kohtaan. Merci mon <jenie. Tämä ilmoitus on kuin hevonen shakkilaudalla: se lyö
vinoon, vaan se lyö joka haaralle ja hyppää, jos tarvitaan,
yli
itse kuninkaankin
José!
-

...

"

ferille.

Sennor!
Tämän kirjeen viet valtioneuvoston jäsenelle, Schef-

- Se on

tapahtuva, Sennor!
Asia numero kolme. Nyt on teidän vuoronne,armollinen markiisittareni! Minulla on tässä suunnitelma, joka toivoakseni on tuottava teille odottamatonta huvia. Kas näin:
»Kuinka kauvan pitää rehellisten Ruotsalaisten antaa ulko- - ei, se ei kelpaa, kielen tulee olla
maalaisten Tartuffien«,
lukijain mukaan, siis törkeää kuin teurastajan koiran hau-

—

kunta. - - »Kuinka kauvan pitää rehellisten Ruotsalaisten
sielää, että ulkomaalaiset konnat, kujeilijat ja irstainen roskaväki, joka lihottaa itseään rehellisen kansan hiellä ja verellä,
hutiloivat maan onnen kanssa? Hyvin tunnetaan eräs huonomaineinen talo D
kadun varrella, jossa joka ilta häpeämättömyys levittelee riikinkukon pyrstöään kuninkaallisen
armon päiväpaisteessa ja jossa pahe herkuttelee itkevän hy- - Hyvä; tuota lukiessaan roskaveen verisistä kyynelistä».
- - »Tunnetaan myös eräs
väki varmaankin alkaa nyyhkiä.
ylevä Pata Rouva, joka kutsuu itseään Mark — r E....t ja
joka kertoo jokaiselle, joka vaan viitsii kuunnella, että kaikki
Ruotsalaiset ovat tyhmempiä kuin lahtinaudat, jonka hän
todistaa sillä, että hän nyt yli puolen vuotta on heitä niin
sanoaksemme potkinut portaista alas. Tiedetään myös, että
mainittu Pata Rouva, jolla on hyvä silmä Tiili Kuninkaasen,
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ennen tänne tuloaan on ollut prinsessana kuritushuoneessa
ja on antanut houkutella itseään kunnioittamaan* - - kunnioittamaan se on makkarantekijäin kirjoitustapaa »Ruotsia
läsnäolollaan sillä ehdolla, että hän täällä saa kantaa kolmenkymmenentuhannen riksin suuruisen»
se on liian
- - »viidenkymmenen tuhannen riksin suuruisen
vähän
eläkkeen, opettaakseen meitä, tyhmiä konia, tekemään askeltemppuja uusimman muodin mukaan. Hänellä on nykyään kak-

—

—

—

—

sikymmentäneljä
tiettyä
olkoon kaksikymmentäyhdeksän
rakastajaa, jotka vehkeilevät hänen puolestaan ritarihuoneessa
kukistaakseen aatelittomat säädyt, jonka jälkeen mainittu Pata
Rouva korotetaan Valtti Ässäksi ja on hallitseva valtakuntaa
— Lisätkäämme loppuun
Nälkäisen Revon kanssa» j. n. e.
kehoitus,
hieno
että kansa itse kostakoon hyveidensä ja oikeuksiensa —puolesta, joita niin hävyttömästi tallataan. José!
Sennor!
Tämän paperin sinä viet sanomalehti Riksfiskalin
toimittajalle ja sanot terveisiä minulta, että hän julkaisee sen
nimetonnä ja ensi tilassa. Sano hänelle, että suostuttu summa

—

tulee olemaan
kertaa kaksinkertainen.
- 8e ontällä
tapahtuva, sennor.

