28. Asia numero viisi.

—

Asia numero neljä,
jat—
koi kreivi Bernhard.
Neuvoskunta on miltei
pantu viralta, kiitos olkoon sen pienen kolahduksen, jonka aatelittomani ylpeys sai kädestäni. Tuo niin
kutsuttu isänmaa on pelastettu ja tuo niin kutsuttu vapaus
voi olla tyytyväinen. Tähän sameaan veteen on moni kalastaja verkkonsa heittävä. Älykkäin ja rohkein tulee saamaan
suurimmat kalat. Tiedän yhden, joka on älykäs, vaan oi ole
rohkea ja se on armollinen hallitsijamme näyttelijä-liikkeineen.
Tunnen toisia, jotka ovat rohkeita, vaan eivät ole älykkäitä
— Ah!
ja niitä on »Svenska Bottenin« ritarillinen johtaja.
Olinpa unohtaa, että meidän tuli tavata toisemme Solnassa
ja kello on jo 9. Se on siis asia numero viisi; kello ll:n
aikana lienee siitä päästy ja silloin on maailmassa yksi narri
vähemmän tai kaksi narria enemmän, jotka menevät syömään päivällistä, kun ensin ovat hiukan jaloitelleet. Koko
tämä narripeli on ainoastaan välinäytös numero neljässä.
Mitä siihen asiaan tulee, tiedän yhden, joka on sekä älykäs

ASIA

NUMERO VIIS!.

281

että rohkea; voitto ei siis voi olla epätietoinen. Neuvoksen
-- i;a n'est plus mon grctde. Vaan ettfei mitään keinoa
arvo
jätettäisi käyttämättä, on tässä vielä asia numero kuusi.

Kreivi Bernhard haki käsiinsä joitain vanhoja ja kellastuneita muistoonpanoja ja vertaili niitä juuri äsken tulleesen
kirjeesen. Melkein kamala ilme vaihteli hänen kasvoillaan
vuorotellen hänen tavallisen ivahymynsä kanssa, joka nyt miltei
alinomaa asui hänen huulillaan.
— En tosiaankaan tiedä, — jatkoi hän, — oliko
isäni eno, kreivi Torsten Bertelsköld, niin hienon kavala valtiomies kuin hän on olevinaan näissä salaisissa muistoonpanoissaan; vaan se on ainakin varmaa, että hän oli taikauskonsa ja vilkkaan mielikuvituksensauhri. Millä naurettavalla
taikauskoisuudella hän puhuu tuosta sormuksesta, jonka avulla
hän luuli saavuttavansa kaiken maallisen onnen, kunnian ja
vallan! Ja mitä vaivaa hän onkaan nähnyt, sepittäessään
kaikista noista ihmeistä tuota legendaa, joka voisi olla kunniaksi kapusiinimunkinkin kekseliäisyydelle. Muistoonpanot
päättyvät himmeällä viittauksella toiveista niin rohkeista, että
pienet ministeritoiveeni niihin verraten ovat kuin koulupojan
korttiraken mikset. Vaan kas täällä laidassa on muistoonpano toisen käden tekemä: »menetetty väärän valan kautta
Flintan leskelle
.«
Flinta? Luultavasti sama Flinta
(piikivi), joka sai emintimäni säkenöimään; olipa hyvä, että
muistin tuon vanhan noidan

..

- En kuitenkaan voi...
kieltää, - jatkoi kreivi, vähän

— että rakkaan iso-enoni legenda on minussa
mietittyään,
herättänyt jonkinmoista uteliaisuutta. Olisipa par curiosité,
aika hauskaa omistaa pieni osa monopoolia siihen kauppatavaraan, joka käy parhaiten kaupaksi. Mikä naurettava ajatus tutkituttaa tuon vanhan kuparipalason vaiheita! Ystävämme Ljung näkyy olleen sen viimeinen omistaja. Tässä
hän minulle kirjoittaa, että sormus on häneltä varastettu
kaksikymmentä vuotta sitten. Hän on minun pyynnöstäni
turhaan kuuluttanut sitä kirkoissa perheaarteena ja neuvoo
minua olemaan huolimatta mitään tuosta vanhasta taikauskosta, joka vaan on tehnyt ihmisiä hulluiksi. Neuvoskunta
eikö täällä ole yhon epäilemättä hyvin älykäs, multa
tään onnen tiettyä suosikkia, jolta voisin vaatia laillisen perin-

...
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töni? Neljänneksen yli yhdeksän. Onpa aika suorittaa asia
numero viisi.

Kreivi Bernhard otti esille pari kullattua pistoolia, joita
kuninkaallinen espanjalainen vaakuna koristi, tarkasteli niitä
tyystin, muutti uutta piitä lukkoihin, pisti ne pitkän, nalikakauluksisen päällystakkinsa taskuun, astui odottaviin vaunuihinsa ja käski kuskin ajaa Solnaan.
Luoteiseen päin Tukholmasta, siinä hiljaisessa maaseudussa, jossa nyt Coraeus lepää lähellä vanhan kirkon muuria
ja jonne harvoin kaiku kaupungin hälinästä tunkee, oli kevätaurinko jo sulattanut lumen ja ensimmäiset leivoset visertelivät
korkealla sinisessä avaruudessa. Länteenpäin kirkosta oli
pieni männikkö ja sen vieressä talonpoikaistalo, jonne kunnon
tukholmalaiset tulivat lapsineen ja joukkoineen syömään
viilipyttyä tai makeita, virvoittavia mansikoita, vaan nyt kelirikon aikana oli seutu niin alakuloisen näköinen,että tuskin
sopivampaa paikkaa voi valita senkaltaisille asioille »numero
viisi«, jotka olivat aatelin jokapäiväistä ajanviettoa, vaan
joihin ylhäis-aatelinen kreivi Bertelsköld näkyi niin vähän
huomiotaan kiinnittäneen.
Molemmat taistelevat tulivat paikalle kellon juuri kymmentä lyödessä, parooni Sprengtporten avustajansa kapteeni
Wagenfeltin seuraamana. Ei leivojen liritys, ei iloinen päiväpaiste eikä kevättunnelma luonnossa näyttänyt tekevän näihin

herroihin vähintäkään vaikutusta. He tervehtivät toisiaan
kohteliaasti, vaan kylmäkiskoisesti ja paikka mitattiin männikön juureen, sata askelta talonpoikaistalosta, jonka asukkaat
olivat niin tottuneet tämmöisiin vieraihin, että heitä tuskin
sivumennenkään silmäilivät.
Neljäs henkilö kuitenkin vielä puuttui. Bertelsköldin
avustaja, auditööri Hägerflycht, joka oli luvannut saapua

määrätyllä ajalla, viipyi vielä.
Herrat kävivät kärsimättömiksi.
--

—

Avustajanne, herra
virkkoi
— Hän luultavasti tarkistaa pöytäkirjaa Sprengtporten.
neuvoskunnan
viraltapanosta, — vastasi— Bertelsköld, viitaten pisteliäästi heidän riitansa aiheesen.
Se ei estä meitä suorittamasta
asiaa, jos kapteeni Wagenfelt tahtoo olla hyvä ja auttaa meitä

kreivi, näkyy unohtuneen eineelle,

molempia.

283

ASIA NUMERO VIISI.

-—

Ei, herra kreivi, sellaista kohteliaisuutta en voi
—

ottaa vastaan,

vastasi vastustaja.

-- Sallitteko minun

tar-

jota lasillinen madeiraa odottaessamme? — Ja hän otti taskustaan inatkapullon, jonka tinaista ruuvitulppaa sopi käyttää
pikarina.
— Varsin kernaasti, — vastasi Bertelsköld, sillä kevättuuli puhalsi kylmästi kaupungista päin ja kello Jaakopin
kirkon tornissa kuului lyövän puolta yhtätoista.
— Sanotaan, että herra kreivillä on parhaat pistoolit
— virkkoi taas Sprengtporten. -- Ammunnneko
Ruotsissa,
pilkkaan
kuluksi?
— ajan
Jos paroonia huvittaa. Minulla oli onni eräällä
metsästysmatkalla Aranjuez'issa ampua villisika, joka oli käynyt Espanjan infantin kimppuun ja hänen korkeutensa
suvaitsi lahjoittaa minulle nämä pistoolit muistoksi vähäisestä
palveluksestani. Ne tosiaankin sattuvat aika hyvin. Kas
tuolla
Varpunen pyrähti lentoon läheiseltä aidalta. Laukaus
pamahti ja siivellinen Solnan metsän asukas putosi pää murs-

...

kana maahan.
—

Hyvin osattu, kreivi hyvä! - - huudahti
Bravo!
-Sprengtporten.
Espanjan infantti ei olisi paremmin osannut.
En tosiaankaan tiedä, uskallanko enää kilpailla, vaan ehkä
saan kuitenkin pyytää kapteeni Wagenfeltia pitämään tätä
louisdoria peukalon ja keskisormen välissä. Niin, olkaa levol-

linen, minä vastaan sormistanne!
Kapteeni epäili hetkisen, vaannähdessään Bertelsköldin

ivallisen katseen, tarttui hän vastahakoisesti kultarahaan ja
asettui kahdeksan askeleen päähän.

—

—

nyykäytti parooni
Ei, viisitoista, olkaa hyvä,
hymyillen päätään. — Sehän on tämänpäiväisen taistelun
välimatka.

Ja melkein tähtäämättä kohotti hän pistoolin. Samassa
tuprahti kevyt sininen savu sen piipusta ja kultaraha löytyi
vähän matkan päässä maasta kuulan litistämänä. Taitavampaa ampujaa kuin Sprengtporten tuskin oli siihen aikaan
olemassa.

—

tenne,

paroonille takaisin kohteliaisuuTämä laukaus olisi

annan herra
—
-- Minä
virkkoi Bertelsköld kylmästi.

284

ILTA-MYRSKYJÄ.

palkittava sotamarsalkan sauvalla. Herra parooni suvainnee
kuitenkin, ett'ei avustajani selittämätön viipyminen estä meitä
alkamasta. Aikani on täperällä.
— Minun myöskin. Vaan enhän voi teitä tappaa ilman
laillisitta todistajitta, herra kreivi.
- Minä puolestani en vähääkään haikaile tappamasta
teitä, herra parooni !
— Tuollahan Hägerflycht vihdoinkin tulee! — huusi
kapteeni Wagenfelt, osoittaen vaunuja, jotka uupuneiden hevosten —vetäminä verkalleen —
lähenivät huonoa tietä myöten.
— se on
Ei se ole hän,
virkkoi Bertelsköld,
joku vieras.
Vieras tuli lähemmäksi ja vaunuista juoksi kiirein askelin mustiin puettu nuorukainen. Se oli Paul Bertelsköld.
- Ah, tämähän sopii mainiosti! Tuossa on veljenne,
kreivi,
herra
joka tarjoutuu avustajaksenne.—
— Kenenkä
luvalla olette täällä?
huudahti— kreivi
Bernhard, vihasta kalveten.
Menkää heti tiehenne!
Paul
ei ollut kuulevinaannäitä sanoja tai ei hän huolinut niihin vastata. Hän kääntyi kohteliaasti tervehtien parooni Sprengtportenin
ja sanoi:
— puoleen
Sallikaa, herra parooni, minun ensiksi taistella
■

■—

kanssanne.

—

lisimme?

—

Oletteko hullu, herra? Mistä perhanasta me taiste-

- Ei mistään. Mutta minä uudistan kuitenkin pyyntöni.

Kuulkaa, hyvä ystäväni, kello on heti puoli yksitoista eikä meillä ole aikaa kuluttaa päiväämme lasten loruihin. Olkaa hyvä ja mitatkaa paikka kapteeni Wagenfeltin
avustajaksi.
kanssa—ja asettukaa sitten - paikallenne veljenne
Herra parooni,
jatkoi Paul, - - minä en ole
mikään lapsi, jota voitte möröillä pcloittaa ja minä julistan,
että jos aiotte tapella kreivi Bernhard Bertelsköldin kanssa,
niin täytyy teidän ensin tapella minun kanssani. Jos kieltäytte, niin julistan teidät näiden herrain läsnäollessa roistoksi
ja raukaksi.
—
herra! Kuulkaahan vaan tuota maitopartaa!
— virkkoiHuuti,
Sprengtporten,
puoleksi vihassa, puoleksi hymyil— Hänhän puhuu kuin
len.
vanha mies. Onko teillä sitten
niin suuri halu ammuttaa itsenne kuoliaaksi, nuori herra?
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—
—

Se on yhdentekevää. Tahdon tapella kanssanne.
Mitä sanotte, herra kreivi, tästä ehdotuksesta? Teillä
on epäilemättä vanhempi oikeus tulla ammutuksi. Teidän on
siis joko suostuminen tai kieltäytyminen.
— Minä vastaan, että poika on hullu ja että se, joka
tarpeettomasti sekaantuu kunnian asiaan, ansaitsee, että ajatamme hänet pois lakeijoillamme. Vaan koska avustajani
vielä viipyy, suon herra paroonille täyden vapauden toimittaa
parhaaksi näette.
hänet täältä,
— Minäniinkuin
kiitän teitä, — virkkoi Paul. — Ehkä saan
pyytää kreivi Bertelsköldiä olemaan avustajanani. Minä sitten
teen teille saman palveluksen, jos voin.
— Kuulkaa nyt, hyvät herrat, — huudahti parooni
silminnähtävällä kummastuksella, — olenko kuullut väärin
vai eivätkö herrat ole veljeksiä?

29. Asian "numero viisi" loppu.
Olenko kuullut väärin? Eivätkö herrat olekaan veljeksiä?
Tämä kysymys koski Paul Bertelsköldiin,hän
astui neljä askelta eteenpäin, läheni kreivi Bernhardia ja tarjosi hänelle kätensä, sanallakaan ilmaisematta niitä tunteita,
jotka riehuivat hänen rinnassaan.
— Veljenne tarjoo teille kätensä, herra kreivi,
virkkoi—Sprengtporten.
Niin, mitäpä voimme tehdä noille tyhmille aatelis— sanoi kreivi Bernhard Wagenfeltille, tekeytyen
penikoille?
sovinnon tarjouksesta,
tietymättömäksi siitä epäitsekkäästä
jonka Paul hänelle teki. — Parasta lähettää heidät kotiin ja
pyytää isää antamaan heille vitsaa.
Paul veti takaisin kätensä ja sanoi Sprengtportenille:
— Herra översti ampuu ensiksi
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No, koska kerran olette elämään kyllästynyt, niin

åla bonheur. Vaan en ota vastaan mitään etua, ja ehdotan,
että ammumme yhtaikaa. Voitte luottaa minun pistooleihini:
toinen ei koskaan petä, kun toinen laukiaa; ne, luiksi ovat
veljeksiä!
Avustajat mittasivat paikan; sitä ystävän palvelusta ei

kreivi Bernhard voinut kieltää veljeltään. Jaettiin tasan
tuuli ja aurinko; sovittiin siitä, että taistelevat kahdenkymmenen jalan päästä lähenisivät toisiaan ja viidentoista askeleen päästä ampuisivat kumpikin yhtaikaa.
Niin tapahtui, merkki annettiin ja aina tarkat aseet
pamahtivat niin yhtaikaa, että olisi luullut kuulevansa vaan

yhden laukauksen.
Paul oli seisonut lähellä mäntyä. Kun savu haihtui,
nähtiin hänen horjuen tapailevan puun runkoa.
— Lihahaava! — Yksi ylimääräinen kotletti vasemmassa olkapäässä. Ei se mitään, paranee parissa viikossa!
huudahti parooni Sprengtporten iloisesti kiiruhtaessaan esiin,
sillä hän oli tottunut täsmälleen arvaamaan, mihin kuula
sattuisi.

—

—

Ei se mitään,
sanoi Paul. Samassa hänen poskensa vaalenivat ja hän vaipui maahan; hänen voimaton
kätensä liukui alas puun runkoa myöten.

Kaksi herroista riensi Paulin luo; kolmas seisoi liikkuKuula oli sattunut melkein siihen paikkaan, johon
se oli tähdätty, ainoastaan puolen tuumaa alemma ja tämä
puoli tuumanen teki kotletin olkapäässä varsin arveluttavaksi.
- Sepä oli perhanaa,
virkkoi Sprengtporten.
Aurinko sentään huikasi hiukan silmiäni. Tahdotteko olla
hyvä, herra kapteeni, ja hankkia nuorelle miehelle hoitoa
tuossa talossa, kunnes ehdin toimittaa lääkärin. Minä itse
matonpa.

■

tarvitsen nyt räätälin sekä takkini että nahkani kiinni kuromiseksi, vaan kas tässä side, joka minulla on aina mukanani.
Ja hän näytti verta vuotavan oikean kätensä, jonka päältä

Paulin kuula oli ratkonut hihan kyynärpäästä aina hartioihin
niin taitavasti, etfeivät mitkään saksit olisi voineet tehdä sitä
sen paremmin.
- Mikä onnettomuus! Olette haavoitettuhyväparooni!
- huudahti
nyt kreivi Bernhard, joka tähän saakka ei ollut
ilmaissut mitään osanottoa.
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Niin, - - vastasi toinen, - - tällä kertaa täytyy teidän, herra kreivi, suoda minulle anteeksi ettfen voi upottaa
kuulaa otsaanne, johon minulla tuntuu tulevan sitä enemmän
halua kuta enemmän olen saanut tutustua teihin. Niinkuin

näette, en nyt voi asetta liikuttaa. Saatte siis kiittää veljeänne
hengestänne, jonka edestä hän ehkä on uhrannut omansa.
Herrat olivat kuitenkin veljeksiä, näen mä.
— Pyydän teitä muistamaan, että tilimme on vaan
lykätty— eikä päätetty! - - virkkoi kreivi Bernhard synkästi.
Sitä toivon minäkin, jos on vähänkään jumalallista
oikeutta olemassa; — vastasi Sprengtporten. — Miksi luulette,
että tuo nuori mies, teidän veljenne, jonka toissa päivänä
näin ensi kerran ja jonka kanssa en ole vaihtanut poikkipuoleista sanaa, haki meidät käsiinsä ja lensi kuin ampiainen
silmilleni? Tuo ei ole juuri tavallista, herra kreivi, sillä huhut
entisistä kaksintaisteluistani pitävät kummallisella voimalla
syöpäläisiä ulohtaalla. Vaan tahdon vaihtaa miekkani kuorimattomaan punajuurikkaasen ja aatelisen nimeni mustalaisen
papinkirjaan, jos ei nuori narri tullut juuri teidän vuoksenne
vaatimaan etusijaa. Ja kuitenkin, kun hän tarjosi teille
kättä, ette ollut häntä näkevinänne. Hyi, herra kreivi, se ei
ollut jalosti tehty! Vaikka veli olisi kuinka pahasti tahansa
veljeä vastaan rikkonut, varastanut rakastajani, hutiloinut
perintöni, solvannut kunniaani, ja jos— mahdollista, tappanut
sillä niin pahasti ei
yhteisen isämme tai yhteisen äitimme
erehtyä,
voi luonto
että
teillä
kahdella
voisi
olla sama isä ja
— ja jos hän kuitenkin tulisi luokseni tämmöisellä
äiti
hetkellä, kun ei kumpikaan tiedä, kuka elää seuraavalla hetkellä
hän tulisi pelastaaksensa henkeni tarjoomalla omansa
— jaja jos
— ei,
ojentaisi minulle kätensä semmoisella hetkellä
kreivi,
herra
jos minä semmoisella hetkellä kieltäytyisin tarttumasta häntä käteen, silloin en enään ikinä ilkiäisi katsoa
rehellistä ihmistä silmiin ja katsoisin olevani pyyhitty kuin
häpeäpilkku ihmissuvusta, jonka pyhimpiä käskyjä olen tallannut kuin ihmissyöjä jalkojeni alle!
Siinä teille hyvästini, teille, joka olette olevinanne kreivi, mutta jolla ei ole
suonissanne niin paljon jaloa verta kuin huonoimmalla kuormarengilläni ja joka ette espanjalaisella matkallanne ole oppinut muuta kuin ylpeyttä, vehkeitä, tikarin käyttämistä ja
verikostoa ja ehkä myöskin kaiken muun lisäksi taidon verhota

...
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itseänne vaippaanne niin, että näytätte ryöväriltä
Pitäkää
huolta tästä nuoresta miehestä, Wagenfelt! Lähetän heti
tänne vaununi ja lääkärin.

Sen sanottuaan käänsi parooni Sprengtporten ylenkatseellisesti selkänsä vastustajalleen ja palasi takaisin kaupunkiin, hyräillen mielisäveltään Ooperasta Zenaide, samalla kun
Bernhard Bertelsköld, aivan välinpitämättömän näköisenä,
seurasi häntä vaunuissaan muutamiaaskelia jälempänä. Paul
vietiin talonpoikaistupaan, jossa kapteeni Wagenfelt tarkasteli
haavaa ja huomasi kuulan kulkeneen oikean keuhkon liepeen
läpi tai ainakin hyvin liki sitä. Veren vuoto oli runsas ja
oli sitä miltei mahdoton saada taukoamaan.
Tuvassa oli ainoastaan vanhanpuoleinen parikuilta lastonlapsineen ja keski-ikäinen nainen, joka vierasten sisään
ja luki ääneen.
astuessa
— istui
Tuon Östalindin muori kyllä paikkaisi niin, että
muutoin hän vuotaa verensä kuiviin puolisiin
pysyisi, sillä
mennessä, — arveli ukko, päätään pudistaen.
Nämä sanat kuultuaan nosti lukeva nainen hitaasti
silmänsä kirjasta, pani hyvin huolellisestikirjan
kiinni ja läheni
— Tahdotteko
haavoitettua, vielä tiedotonta nuorukaista.
antaa
hänet minun hoitooni? — kysyi nainen ja vastausta odottamatta
hän sysäsi muut syrjään.
— Muori korjaa elukoita ja muita ihmisiä, — virkkoi
ukko yhtä arvokkaasti kuin collegium medicum, kun se antaa
kammarijääkärille tai saippuan valmistajalle.
todistusta
— Herra jollekin
nyt
voi
mennä kaupunkiin joksikin tunniksi, jos
tahtoo; kyllä muori vastaa siitä, että henki pojassa pysyy.

Asian »numero viisi» loppu.
Välskärin kertomuksia. V.

19

30. Toinenkin kadonnut.
Markiisitar Egmontin mielestä kului aika hirmuisen
hitaasti. Kerta toisensa perästä soitti hän Babettea

kysyäkseen, oliko kukaan käynyt häntä kysy-

mässä, olivatko vaunut lähetetyt takaisin, odottiko
sanansaattaja alhaalla porstuassa ja tuhatta muuta asiaa, joilla
malttamattomat ja ikävöivät ihmiset tavallisesti kiusaavat
itseään ja muita. Täytyy Babetten kunniaksi myöntää, että
hän jotenkin taitavasti osasi vaihdella yksitoikkoisia vastauksia.
Kerran hän sanoi: - Ei, madame!
Toisen kerran:
Oh, kyllä kai!
Sitten taas:
Kukahan se olisi ollut?
ja niskan nykäys säesti eri sanoja eri tavalla.

—

—

- Babette!

-—

—

—
—

-- virkkoi markiisitar vihdoinkin; -- mi-

olisin kuullut vaunujen tulevan.
Babette meni ja palasi sillä vastauksella, että nuori

nusta oli niin kuin

kreivi oli
- lähettänyt

vaunut takaisin Solnasta.
Mene ja kysy kuskilta, ketä hän tapasi Solnassa.
—

- Rohkenin tiedustella sitä jo
—

omasta

puolestani,

vastasi Babette ilkamoisesti,
ja Andersson luulee tunteneensa översti Sprengtportenin, vaan toista kahta herraa hän
ei tuntenut. He lienevät huvitelleet itseään ampumalla maaliin.
- Käske Anderssonin taas valjastaa hevoset; minä tah— sanoi markiisitar kalveten. Hän
don heti lähteä ajelemaan;
ymmärsi nyt kaikki ja hän vapisi ajatellessaan, miten taitava

ampuja parooni Sprengtporten oli.
madame!
- Hevoset ovat väsyneet,

Anna sitten satuloida arapialaiseni.

Käskyä toteltiin, vaan se puolituntinen, joka kului,
ennenkun markiisitar istui hevosensa selässä ja pääsi ratsupalvelijansa seuraamana ajamaan Drottninggataa pitkin, ylös
Kungsbackenia ja sitten ohi Rörstrandin Carlbergiin ja Solnaan päin, tämä puolituntinen tuntui hänestä pitemmältä kuin
se kuukausi, joka oli kulunut matkalla Pariisista.
Lähellä Carlbergia tuli häntä vastaan ratsastaja; se oli
kapteeni Wagenfelt, joka palasi kaupunkiin. Nuori nainen
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huomasi heti, että kapteeni oli hämillään, ja sen sijaan, että
olisi häntä tervehdittyään antanut hänen mennä ohi, käänsi
hän. äkkiä hevosensa poikki tien ja esti kapteenin pääsemästä ohi.

—

— joko kaikki on
Suokaa anteeksi,
sanoi hän,
päättynyt, kun herra kapteeni tulee yksin takaisin?
Kreivi Bertelsköld ja parooni Sprengtporten palasivat kaupunkiin jo noin tunti sitten.
Vahingoittumattomina? Vastatkaa minulle suoraan,
minä olen selvillä kaikista ja jos en olisikaan, ei kapteenin
johtaa minua harhaan.
onnistuisi
— vastasi Wagenfelt kohteliaasti
- Siinä
tapauksessa,
—
kumartaen,
voin rauhoittaa teidän armoanne sillä vakuutuksella, että kaikki oli vaan leikkiä. Parooni Sprengtporten
sai pienen naarmun oikeaan käteensä; se naarmu on ylihuo—

-

menna terve.
Entä kreivi Bertelsköld?
- Hän ei ole saanut
naarmuakaan nahkaansa, ellei

—

hän mahdollisesti olisi ajanut kumoon kotimatkalla, sillä tällä
kelillä on kaikki mahdollista.
Markiisitar silmäili tarkasti uteliaisuutensa uhria.
Parooni Sprengtporten ei tänään ole ollut onnellinen. Hän
on haavoitettu ja hänen vastustajansa —on vahingoittumaton.
kuinka sanoisin
Myöntäkää, herra kapteeni, että se on
vähemmän
uskottavaa.
— Teidän
armonne on tilaisuudessa saamaan luotettavimtnat ilmoitukset kreivi Bertelsköldiltä itseltään, sillä ell'en
erehdy,- palaavat hänen vaununsa ja hän itse tuolla kaupungista, - sanoi kapteeni, ja koetti taitavasti päästä pakoon,

-

—

vaan ei onnistunut.

Tunti sitten, sanotte, ajoi kreivi Bertelsköld Solkaupunkiin ja nyt hän palaa kaupungista Solnaan.
Selittäkää, herra kapteeni, miten hän niin yhtäkkiä on mielnasta

tynyt maa-elämään.
- Hänellä lienee siihen joku syy, jonka hän tuntee
paremmin kuin minä.

- Missä

on hänen veljensä, nuori Paul Bertelsköld?
Teidän armollanne on erittäin kaunis hevonen.
Mitä se on maksanut?
■
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-

Minä kysyn vielä kerran kapteenilta: missä on
Paul Bertelsköld?
— Ja minä vastaan vielä kerran alamaisimmasti, että
en koskaan ole nähnyt noin solakkaa Algieriläistä.
Markiisitar veti esiin satulakotelosta pienen niitä sievimmän, simpukan kuorilla koristellun tertserollin, viritti
hanan ja käänsi piipun suun arapialaisen vilkkuilevaa korvaa kohden.
— Hevoseni näkyy voittaneen herra kapteenin suosion

—

—

Sallitteko, että teen
virkkoi hän sormiellen pistoolia.
teille pienen ehdotuksen. Joko sanotte minulle heti muitta
mutkitta, missä on nuori mies, jonka herrat ovat tappaneet,
tai on minun Saladinini tuossa tuokiossa makaava kuoliaana
jalkainne juuressa. On siis teidän vallassanne, tahdotteko
jättää minut jalkaisin maantietä kulkemaan
Wagenfelt oli kahdella päällä. Hän tiesi varsin hyvin,
että päättäväinen pieni ranskatar voi pitää sanansa, kun kerran oli saanut jotakin päähänsä.
— Jos teidän armonne ajaa edelleen Solnan kirkolle
päin, niin näkyy kirkon länsipuolella pieni punaseksi maa-

...
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lattu talonpoikaistupa. Vaan minä pyydän pyytämällä teidän
armoanne ...

—

-

Onko hän kuollut?
Ei vielä.
Hyvä. Minä kiitän teitä Saladinini hengestä ja toi

matkaa, herra kapteeni.
Sen sanottuaan väistyi markiisitar Egmont kapteenin
tieltä ja antoi arapialaisensa puhaltaa semmoiseen menoon
kuin olisi sillä jalkojensa alla ollut erämaan polttava hiekka.
von teille onnellista

Pian oli hän kadonnut Solnaan menevälle tielle.
- No, lempo vieköön! -- huudahti kapteeni. — Mikä
nainen! Kuinka ylpeä, kuinka miellyttävä! Olisinpa, kautta
kunniani, valmis vaihtamaan paikkaa sen nuoren narrin
kanssa ja ottamaan hänen kuulansa ruumiiseni. Markiisitar
— hän on suorastaan hullu rakkauon rakastunut häneen,
desta. Ja kuitenkin
mikä nainen! mikä lumoojatar! Ei
koko Euotsissa ole hänen vertaistansa.

Hetken kuluttua oli markiisitar talonpoikaistalon luona,
jätettyään läähättävän ratsupalvelijansa kauvas jälkeensä. Hän
astui tupaan. Vanha parikunta oli yksin ja näytti kummastellen katselevan tätä uutta vierasta.
— Missä on se haavoitettu nuorukainen?

- kysyi
kalpeana
ruusu,
markiisitar
kuin kuihtunut
vaikka olisi luullut, että ratsastuksen olisi pitänyt ajaa purppuran punan
hänen poskilleen.

Ukko pudisti päätään eikä ollut ymmärtävinään hänen
murteellista ruotsiaan.

—

—

jatkoi markiisitar ja heitti hänelle
Kas tässä,
kukkaron, joka kilahti vanhaa honkapöytää vasten. Viekää
minut heti hänen luokseen; minä olen hänen sisarensa.
— Nuori herra on, uskokaa minua, poissa; luultavasti
olivat ne hänen sukulaisiaan, jotka hänet veivät, — vastasi
ukko epäillen, vaikka nähtävästi heltyen kukkaron sisällöstä.

——

Mitä

se

tietää? Mitkä sukulaiset?

Kas, siitä emme tulleet hullua hurskaammaksi.
Heti kun kapteeni oli mennyt kaupunkiin syömään, sillä korkeat herrat ovat nälkäisiä kuin sudet aamusilla, ajoivat tänne
ja veivät hänet tohtorin luo, kuulema.
vaunuromut
— Minnepäin?

-

Maantietä.
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Minnepäin maantietä?
Kas, siitä en saanut selvää,

Epäluuloinen ajatus välähti markiisittaren mieleen.
Olisiko kreivi Bernhard .? Vaan tuossahan hän itse tuli;
hän astui ovesta sisään. Hän oli kaupunkiin palatessaan
ehtinyt ajatella, kuinka se olisi vahingoittava hänen arvoansa,
jos tulisi tunnetuksi, että hän oli jättänyt veljensä semmoiseen tilaan ja sen vuoksi hän kiiruhti Sprengtportenin edelle
ja toi nyt itse veljellisellä rakkaudella, jota maailman täytyi
ihmetellä, lääkärin Solnaan.
—
— Ystävyytenne tulee liian myöhään; Paul on kadon-

..

nut!

huudahti markiisitar.
Kadonnut? Se on mahdotonta!
Bernhard kummastuen.

—

—

virkkoi kreivi

Te olette vielä sitäkin älykkäämpi kuin luulinkaan.
Te olette itse toimituttanuthänet pois, ollaksenne varmahänen
kuolemastaan, — virkkoi markiisitar terävästi.
■

31. "Aviisit" ja niiden yleisö.
Myssyjen porvariklubissa istui moniaita hyvinarvoisia
valtiopäivämiehiä savupiippujensa ja oluthaarikkainsa ääressä, tärkeitä asioita tuumien. He olivat
juuri jakaneet avonaiset valtioneuvosten virat ja
jäjestäneet Puolan asiat, kun kyypparipoika astui sisään,
päivän »aviisit» kädessä, ja kantoiniistä tavallisen saatavansa,
kaksi äyriä hengeltä. »Aviisit* olivat silloin vasta lapsuutensa toivehikkaalla nupulla, mutta rotu oli jo sama kuin
nyt, ja lukijain uteliaisuus sama. Herrat istuivat hetken aikaa
hiljaa, kukin lehteänsä tutkien.
— Veli Larsson! — virkkoi vihdoin eräs raatimies.

—

- Mitäs nyt? — kysyi valtiopäivämies.

Tässä on jotakin, joka ensi sijassa koskee veljeä,
toisessa säätyä
»Koska vaimoni Ester, syntyisin Larsson,

...
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tuntemattomalla- tavalla on poikennut asunnostaan eikä tun«
hän nykyään
- Anna tänne,
- - sanoiolostelcc
Tuomas Larsson, joka niinkuin kaikki Pohjalaiset oli sukurakas ja arka perheen kun-

...

nettu ole, missä

niasta. Hänen ahavoittunut, ankara otsansa meni ryppyyn
ja hänen huulensa puristautuivat yhteen, kun hän luki ivallisen kuulutuksen, jossa joka sana oli tarkoitettu tappamaan
sydammen.
erään naisen
- Eikö hän 010 veljen oikea täti? -- kysyi raatimies.
Larsson nyykäytti päätään.
No, olihan luonnollista, että niin kävisi, kun hän lähti

haukan pesään. Maailman lopun ajat ovat tosiaankin jo
käsissä.— Onko veli kuullut, mitä huhutaan Bertelsköldeistä?
- En.
Huhutaan, että siinä suvussa ei koskaan .ole ollut
kahta veljeä, jotka eivät olisi olleet toistensa ankarimmat
viholliset eikä ole vielä kulunut päivää enemmän aikaa siitä
kuin kaksi heistä ampui toisensa kuoliaaksi ja kaivoivat toisensa maahan
luona.
— Vai Carlbergin
niin.
— Raatimies Falkberg on taalalainen, — hymyili
pormestari Hseggström, joka katsoi kertomuksen niin onnistuneeksi, että tarjosi kertojalle hyppysellisen espanjan nuuskaa.
— Kiitos tarjoomasta, — jatkoi raatimies, — se kuuluu tapahtuneen siitä syystä, että he riitaantuivat erään

...

markkreivittären vuoksi
Toisesta toiseen, hyvät herrat, kas täällä on aivan
—
■

virkerinomainen makupala sanomalehdessä Riksfiskalen,
tunnettu valtioapteekkari
Norrtelgestä,
koi hoikkasäärinen
— No tämä nyt vasta on oikein pontevasti
päivärunoilijana.
ja rehellisesti kirjoitettu ilman mitään turhia koukuttelemisia.
On sitä koko kanalja mieheksi kirjoittamaan kauniisti ja opettavasti: »Kuinka kauvan pitää rehellisten Ruotsalaisten sietää,
että ulkomaalaiset konnat, kujeilijat ja irstainen roskaväki,
joka lihottaa itseään rehellisen kansan hiellä ja verellä, hutiloivat maan onnen kanssa? .« Kas, se koskee, hyvät herrat. Tuo on jo hiukan terävämpää kuin Cicero, vai kuinka?
- Lue eteenpäin? — jatkoi maustimien kauppias.
»Hyvin tunnetaan eräs huonomaineinen talo I)
kadun varrella, jossa joka ilta häpeämättömyyslevittelee riikin-

..
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kukon pyrstöään kuninkaallisen armon päiväpaisteessa ja
jossa pahe herkuttelee itkevän hyveen verisistä kyynelistä,
Tunnetaan
— myös eräs ylevä Pata Eouva, 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.
Pata Rouva, jolla on hyvä silmä
Tiedetään myös, että mainittu
Tiili Kuninkaasen .« — Olkaa hyvä ja pankaa mieleenne:
Rouva ja Kuningas! Se on komeaa. Hyvät herrat, olen
niin lainkuuliainen alamainen kuin muutkin, mutta minä väitän, että Riksfiskalen on paras sanomalehti Ruotsissa ja sen
toimittaja, maisteri Bollfras, on todellinen isänmaan ystävä,
jota kansansa
aina —tulee kiittää.
— Tietysti,
jatkoi pormestari uudestaan nuuskaten.
— Tätä nykyä hän kynsii
aatelisia, vaan eikös se ollut sama
Bollfras, joka syksyllä kynsi kaiken kunnian aatelittomilta
säädyiltä
— ? Oli, oli! — huusivat muut vuoroonsa.
— Olkaa hyvä ja huomatkaa »D
kadun*. Sitä
ei kukaan voi arvata. Ja kas täällä: »Mark — r E....t« —
Sitäkään ei kukaan voi tulkita. Myöntäkää, että hän on
sukkela mies!
Ja viisikymmentä tuhatta riksiä se kantaa
palkkaa— siitä, että saattaa valtakunnan häviölle!

..

...

—

Voiko

se

olla mahdollista?

Mahdollista? Se on yhtä varmaa kuin että rauhallisinkin kansa viimein menettää malttinsa. Kuulin eilen
illalla kuiskailtavan jotain Kornhamnin torilla. Skeppsbron
pikikourilla ei ollut hyviä mielessä. En tahtoisi olla Pata
Rouvan— sijassa klo 10 tän'iltana

... ...

Elä. Voisivatko he tosiaankin
Ja seuran nuoremmat jäsenet hiipivät toinen toisensa
perästä ulos ovesta.
No, aikooko raatimies tehdä mitään tuon hävyttömän

—

- - kysyi pormestari Hseggstöm.
johdosta?
kuulutuksen
— En tiedä,
— vastasi
— Ei ollut koskaan
Larsson.
suvun tahto, että tätini antoi itsensä ja omaisuutensa tuolle
ylpeälle kreiville. Niinkuin hän on kartannut, niin saa hän
nyt kehrätä. Nyt tahtovat ne päästä hänestä. Kernaasti
minä sen suon. On minulla, Jumalan kiitos, leipäpalanen
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tädillenikin. Ei hänen tarvitse nälkää nähdä niin kauvan
kuin minä elän.
Vaan aatelisroistojen ei pitäisi saada tahtoaan toteutumaan. Mitä arvelee raatimies oikeuden käynnistä? Se
kukistaisi ylpeät kreivit.
- Se ei käy laatuun, - arveli Larsson.
—Ei tiedä taata, — virkkoi taas lakimies. - Vaan
jos ei muuta voitetakaan, niin saadaan ainakin hävyttömiä
puheita liikkeelle. Tuo eilinen juttu kreiveistä tulee juuri
sopivaan
— aikaan.
Hm. Minä kirjoitan isälleni
Waasaan.
— Isästä
- - onko
muistuu mieleeni,
totta, että ukko
on joutunut juutalaisen käsiin, joka pettää ja varastaa häntä
tehdäkseen muka kultaa?
- Loruja!
- Sen parempi, — en minäkään voi sitä uskoa
ukosta, joka aina on ollut ymmärtäväinen mies ja tarkka etujaan valvomaan
Vaan mikä melu kadulta kuuluu?
Meluavan väkijoukon isoääninen solina kuului klubin
ulkopuolella,joka oli syrjäkadulla, lähellä Drottninggataa.
Markiisitar Egmontin hotellin eteen oli vähitellenkokoontunut yhä kasvava väkijoukko, alussa viskellen vähemmän
-■

...

vahingollisia kompasanoja, jotka kuitenkin kohta muuttuivat
huudoiksi ja uhkauksiksi sitä mukaa kuin väkijoukko tapansa
mukaan semmoisissa tiloissa vähitellen pääsi kiihoittumaan ja
kiukustumaan omista sanoistaan. Tuo usein niin valoisa
hotelli oli tosin kyllä tänä iltana aivan pimeä eikä ollut mitään ulkonaista syytä, joka olisi voinut herättää roistoväen
vihaa, vaan »Riksfiskalen« ei ollut turhaan vedonnut «rehellisiin Ruotsalaisiin «, joiden piti estää Pata Rouvaa tulemasta
»korotetuksi Valtti-ässäksi hallitakseen valtakuntaa Nälkäisen
Revon kanssa». Kaikkialla haki kuohuva tyytymättömyys
jotain esinettä, sama se mitä, johon voisi kohdistua, ja kääntyi nyt turvatonta naisparkaa vastaan, jolla oli nuo viisi
anteeksi antamatonta vikaa, että oli nuori, kaunis,rikas, rakastettava ja muukalainen Tukholmassa.
— Morsian ulos! Morsian ulos! — huusivat useat
äänet niinkuin
— Rouvahäissä.
ulos; se on vaan hakku kuninkaasen ver- - huusivat toiset.
rattuna!
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- - melusivat toiset ja samassa lensi

kivi muuatta ruutua vasten yläkerrassa.
Merkki oli annettu. Ensimmäistä kiveä seurasi heti
viisikymmentä muuta ja ruutujen kilinään sekaantui säretty-

jen peilien ritinä muhkeassa rakennuksessa. Yksi ja toinen
pelästynyt poliisi hiiviskeli varovasti katukulmissa uskaltamatta edes näyttäytyäkään vihastuneelle väkijoukolle.
Onneksi ei markiisitar ollut kaupungissa. Hän oli
aamupuolella mennyt jonnekin, ei tiedetty minne, ja hänen
palvelusväkensä piili kartanonpuoleisissa huoneissa. Kun
kaikki kadunpuoliset ikkunat
olivat rikotut, koetti joukko
rynnätä porttia vastaan, mutta
sen lujat, raudoitetut tammilankut pitivät tanakasti puoliaan kaikkia rynnistyksiä
vastaan.

—

Hän on siellä! Hän
on siellä! Pata Rouva on

tän'iltana
Risti sotamiehen
— huusivat
luona!
toiset hurjalla ihastuksella.
Nyt oli rahvas sen'
kummallisen mielenmuutoksen
kautta, joka on niin tavallista
sen raivotessa, saanut päähänsä, että markiisitar oli
kreivi Bertelsköldin hotellissa,
joka oli siinä aivan lähellä,

ja kun kaikenlaiset synkät huhut veljen murhasta, joka muka
oli tapahtunut Solnassa edellisenä päivänä, oli kiihoittanut
mielialan luultua murhaajaa vastaan, niin ei muuta tarvittu,
ja aivan odottamatta kääntyi nyt koko sokea vimma Bertelsköldiä vastaan. Roistoväki Tukholman kaduilla ei itsekään tiennyt, kuinka oikeaan sen vaino tällä kertaa osasi.
Ei kukaan aavistanut, että nyt käännyttiin juuri sitä salaista
kiihotinta vastaan, joka omaa vainoansa tyydyttääkseen, oli
pannut kaikki nämä meluavat joukot liikkeelle syytöntä
vastaan.
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- Hakut pois!

Alas kaikki kreivit ja markiisit!
karjui esiinryntäävä joukko ja ilman muuta sodan julistusta
alkoi kiviä sinkoilla kirkkaasti valaistua rakennusta kohti,
jonne kreivi Bernhard Bertelsköld juuri tän'iltana oli koonnut parhaat valtiolliset ystävänsä, näkemään markiisitar Egmontin häväistystä ja sortumista. Tämän alkulaukauksen
vaikutus lienee ollut yhtä nopea kuin odottamaton, sillä
hätääntyneitä varjoja näkyi vilahtelevan ikkunaverhon takana
ja tuokion kuluttua oli asunto tyhjä.
Vaan joukko ei tyytynyt siihen, se tahtoi saada näkyivattavakseen tai tuhottavakseen.
vän uhrin
— Morsian
— huudettiin taaskin
ulos! Morsian ulos!
entistä hurjemmin.

32. Hämähäkki verkossaan.
Bernhard Bertelsköld oli seisonut ikkunassaan
Kreivi
ja kuunnellut melua, huulillaan tuo ivallinen itserakas
nymy'ty> j°ka niin hyvästi kuvasi hänen luonnettaan. - - Ne ovat vaan markiisitar Egmontin
—

ihailijoita, jotka pommittavat häntä sokeriherneillä,
oli hän
vastannut, kun joku hänen vieraistaan kysyi syytä meluun,
ja kun läsnäolevat eivät kuuluneet markiisittaren ihailijoihin,
oli tätä pilaa pidetty hyvin onnistuneena.
- Se on kuoro Zenaidesta, joka osoittaa kunnioitustaan ensimmäiselle näyttelijättärelle majesteetin opera comique'ssa, -- lisäsi eräs kammarijunkkari, joka turhaan oli koettanut tulla kutsutuksi markiisittaren viimeisiin iltahuveihin.
— Kätten taputtajilla on hyvät kourat, näyttelijätär on
— huudahti madon syömä presidentti, joka
saava tarpeensa!

kuului —nuoren ranskalaisnaisen moniin hyljättyihin kosijoihin.
Kuule, yleisö tulee tännepäin! He tuovat hänet
- - huomautti toinen samallainen.
mukanaan riemukulussa,

HÄMÄHÄKKI
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- Parooni Vergennes on ihastuva madamen voitosta
yhtä paljon kuin hän itse! — lisäsi Bertelsköld.
Tuskin oli hän sen sanonut, kun kivi lensi sisään läpi
ruudun ihan lähellä häntä ja nmserti viehättävän alabasterisen Venuskuvan vastaisella seinällä.
— Mitä tämä merkitsee? — kysyivät vieraat kalveten.
joutunut kuula, joka oli aiottu toisaalle,
— vastasiHarhaan
Bertelsköld. Vaan samassa lensi toinen kivi toisesta ikkunasta ja kohta alkoi niitä tulla tuiskuamalla tämmöisiä tervehdyksiä, mikä pannen tekotukkia epäjärjestykseen,
seinäpeilcjä, milloin kynttiläkruunuja.
mikä musertaen
— Morsianmilloin
ulos! Morsian ulos! — huudettiinulkona.
Vieraat pakenivat peljästyksissään läheisiin huoneisiin.
Isäntä itsekin näytti ensin vähän pelästyvän. Mutta niistä
Bernhard Bertelsköldiä lieneekään voitu syyttää, — pelkuri
hän ei ollut. Hän lähetti salaa sanan kaupungin ylipäällikölle pyynnöllä, että tämä puhdistaisi kadut, Mian siihen hän
tarvitsi aikaa. Hän avasi parvekkeen oven ja astui ulos.
Katua valaisivat vaan moniaat kurjat öljylyhdyt, joista
sitä paitse useat olivat säretyt, vaan kreivi tunnettiin hänen
oman salonkinsa valossa. Hurja ulvonta kuin tuhannen
irtipäästetyn villipedon suusta kohosi, hänen tullessa näkyviin,
tumman, aaltoilevan väkijoukon keskestä kadulta.
— Kuolema veljenmurhaajalle! Pois kreivi konna!
Morsian esiin! — huusi vimmastunut joukko ja taaskin suhisi
kivisade, tiheä kuin sadekuuro ukonpilvestä, tuon rohkean
mielien pään ympärillä, joka uskalsi uhoitellen kohdella
vapaata kansaa.

Bertelsköld seisoi kylmänä, kädet ristissä ja odotti kär-

sivällisesti, kunnes kauhea melu oli vähän tauonnut.
korotti hän korkean äänensä ja huusi:

—

Sitten

Minä kiitän jokaista rehellistä ruotsalaista, joka on
täällä läsnä, siitä, ett'ei hän säästä ylhäisiä eikä alhaisia, kuu
on kysymyksessä kostaa isänmaan puolesta.
— Missä on veljesi, konna!* — huusivat muutamat.
— Hiljaa! Kuunnelkaamme, mitä hän meille valehte—
Lee! — huusivat toiset.
Minä kiitän jokaista rehellistä ruotsalaista, — jatkoi
— siitä, että hän on käynyt kostamaanhäväistyn
Bertelsköld,
hyveen ja loukatun isänmaan puolesta ulkomaalaiselle pettu■
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rille, joka on tullut tänne riistämään hikemmo ja työmme
hedelmät, varastaakseen leivän köyhän työntekijän suusta.

Se on rehellisesti ja kunniallisesti tehty, pojat! Itse olen jo
lopettanut kaiken seurustelun tuon hävyttömän naisen kanssa,
jota tänä iltana haette, enkä ole lepäävä ennen kuin hän on
raipoilla ja vitsoilla ajettu vanhasta Ruotsistamme, joka on
ja vapaa vierasten varkaiden raadeltavaksi!
liian hyvä
- Hyvä!
Hyvä! Ei, kuulkaahan, hän puhuu kuin
-- rähisi helposti
mies!
petettävä joukko, samalla kun äänet
loitompana vielä jupisivat : - - Se on hänen luonaan piilossa !
Missä —on hänen veljensä?
Lähettäkää joitakuita joukostanne tänne etsimään
on luonani, niin elkää jättäkö
talossani ja jos kavalteja
— jatkoi
kiveä kiven päälle!
puhuja. - Kuka hysyy veljeäni? Emmekö minä ja veljeni ole vaatineet kaksinteluun
ylhäistä herraa, jota en tahdo mainita, vaan joka asuu tuolla
Pallohuonneen luona, koska hän häpäsi kansan oikeuksia ja
sanoi, että kaikki aatelittomat säädyt olisivat ruoskittavat pois
valtiopäiviltä? Enkö ole puolustanut kuningasta hänen vihollisiaan vastaan, jotka tahtovat hallita Svean valtakuntaa
ranskalaisten ja venäläisten määräysten mukaan? Eläköön
kuningas! Eläköönkansa! Eläköön vapaus! Vanha Ruotsi
eläköön! Hurraa!
- Hurraa! Hurraa! — melusi kääntynyt väkijoukko,
joka oli täysin vakuutettu siitä, että mies, joka noin kauniisti

puhui sorretusta hyveestä ja loukatusta isänmaasta, mies, joka
niin miehuullisesti oli taistellut kansan ja vapauden puolesta,
ei mitenkään voinut olla se murhaaja tai kavaltaja, joksi
häntä äsken oli luultu. Ja tähän yleiseen kaikuvaan hurraahuutoon sekaantui kohta joukko painuksissa olevia, juopuneita
ääniä, jotka kaikin voimin huusivat: eläköön Bertelsköld!
— Minä kiitän teitä, - jatkoi kreivi melkein kuninkaallisella kumarruksella, joka sopi hänelle sitä paremmin
kuin ei kukaan heikossa valaistuksessa voinut croittaa ivallista hymyä hänen huulil&an, — minä kiitän teitä vapautetun isänmaan niinessä ja pyydän teitä kaikkia viettämään
iloista iltaa hyvän käytöksenne palkinnoksi.
Näin sanoen hän heitti kolme kukkaroa, täynnä hopearahoja, luultavasti arvoltaan kolme tai neljäsataa riksiä, väkijoukon keskeen. Hurraahuudot eivät tahtoneet loppua, joukko
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repaleisia hattuja lensi ilmaan ja jos puhuja olisi seisonut
tuolla alhaalla, olisi häntä varmaankin kannettu riemusaatossa
kaluja pitkin.
- Kapakkaan! Kapakkaan! - - kuului nyt pauhaava
huuto, johon yhtyi toisia ääniä vaatien, että ensin olisi rangaistava kavaltaja Pallohuoneen luona, Sprengtporten, hän, joka
oli aikonut ajaa aatelittomat säädyt valtiopäiviltä. Syntyi
riita ja kapinan raivoisat aallot alkoivat kääntyä toisiaan
vastaan.

Bertelsköld seisoi yhä vielä huoneensa parvekkeella,
sydämmessään ivallisesti nauraen herkkäuskoiselleroistoväelle,
tarkoitukjonka sokean
vihan hän— osasi niin hyvin käyttää
— Hyvin
— Huomenna
siinsa.
sanoi hän itsekseen.
käy,
merkitsee nimeni Tukholmassa vapauden puolustajaa ja tuon
tyhmän roistoväen hartioilla tahdon minä kiivetä niin korkealle, että itse majesteetti on vapiseva
Vihdoin!
Tuolla tulevat uudet kutsumani näyttelijät tässä sepittämässäni ilveilyssä! Roistoväki on nyt maksava kulungit muserretuista ruuduistani. Vaan minä pesen käteni. Voinko minä
estää rakuunoita murhaamasta vapautta? Minähäfi olen sitä
puolustanut.
Sana, jonka Bertelsköld oli salaa lähettänyt ylipäällikölle, oli sattunut kuulevaan korvaan. Tämä herra kuului
Myssyjen puolueesen, joka vallitsevan kovan tyytymättömyyden vuoksi joka hetki pelkäsi valtiopäivien hajottamista vallankumouksen kautta, eikä siis tarvittu muuta kuin viittaus,
niin riensi hän jo kukistamaan uhkaavaa kapinaa. Hän oli
antanut käskyn, että erään osaston henkirakuunoita oli heti
astuttava satulaan ja riennettävä puhdistamaan katuja maksoi
mitä maksoi.

Meluavan väkijoukon vielä kiistellcssä siitä, olisiko

mentävä kapakkaan vai Pallohuoneelle, ratsasti osasto Normalmin torilta vasempaan ja sitten oikeaan Drottninggatalle,
ajaen edellään kaikki, jotka sen tielle tulivat. Närkästyksen
ja hämmästyksen huuto kulki ratsastajani edellä ja saapui
hotellin edustalla olevan väkijoukon kuuluville, joka arvaamatta huomasi olevansa peloittavan ylivoiman ahdistamana.
Eaivoisimmat asettuivat vastarintaan ja repivät kiviä kadusta,
vaan ennenkun he vielä ehtivät järjestäytyä, olivat rakuunat
heidän niskassaan ja hakkasivat sokeasti tiheihin joukkoihin,
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ensin miekan lappealla, sittemmin jo teräpuolellakin. Kaikki
vastustus oli turhaa. Oikealla ja vasemmalla kaatui väkeä
hevosten kavioiden alle, kirouksia ja valitushuutoja kuului
sekaisin ja muutaman minuutin kuluttua oli ratsuosasto ajanut sivu, karkoittaen edellään pakenevia joukkoja, jotka vihdoin hävisivät etäisemmille syrjäkaduille.

Bertelsköld oli vetäytynyt hiukan takaisin, vaan seisoi
vielä parvekkeen ovella nauttien salaista vahingoniloa semmoista, jota ei hän pitkään aikaan ollut tuntenut. Kaikki
oli hänelle onnistunut: hän nautti täysin rinnoin siitä kostosta,

jonka hän oli saanut kaikista vihollisistaan, vaarasta, jonka
hän niin taitavasti oli välttänyt ja siitä kansan suosiosta,
jonka hän niin äkkiä oli saavuttanut tuolta halveksittavalta

roistoväeltä, joka oli tervehtinyt häntä puolustajanaan, aavis-
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tamattakaan, että hän kohta heittäisi heidät katuun verta
— Cest
vuotamaan ja hevosten kavioiden alle
tallattavaksi.
—
accompli,
tovi
kaikki on valmiina!
sanoi hän itsekseen.

Vaan hän erehtyi. Kaikki ei vielä ollut valmiina. Jotakin vielä puuttui.
Väkijoukossa hotellin edustalla oli myöskin eräs markiisitar Egmontiu palvelijoista, joka oli hiipinyt katsomaan,
mitä järjetön joukko vielä aikoi toimittaa. Piiloutuneena
vastapäätä olevaan porttiholviin, oli uskollinen palvelija
äärettömällä mielikarvaudella kuunnellut niitä herjaussanoja,
joilla kreivi oli parvekkeelta häväissyt hänen jumaloitua emäntäänsä ja hän mietti mielessänsä kostoa. Kun sitten meteli
kadulla oli tauvonnut ja Bertelsköld vielä seisoi parvekkeen
ovella, kaappasi mies porttikäytävästä kiven ja heitti sen niin
pirullisella taidolla, että kivi sattui kreiviä keskelle vasenta
ohimoa ja kaatoi hänet verta vuotavana parvekkeen oven eteen.
Harvat jälelle jääneet vieraat kiiruhtivat hätään. Kreivi
Bertelsköld eli vielä, vaan ilman toivoa. Hämähäkki oli
isketty keskellä omaa verkkoaan.

Välskärin kertomuksia. V.
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VÄLSKÄRIN KERTOMUKSIA,
xv.
AAMUN VALKENEMINEN.

Välskärin viidestoista kertomus.
Aamun valkeneminen.

Ei,

serkkuni, ci, nyt ci olla oikeassa, — sanoi vanha
isoäiti, miettivästi pudistaen kaunista harmaata päätään

yksinkertaisine valkoisine arkimyssyineen, jonka Anna
jajokasopi hänelle niinhyvin.
Sofia
— kysyi välskäri vähän
- Miksioli hänelleommellut
ei olla oikeassa?
ja
veitikkamaisesti
katsoi häntä terävästi silmiin.
— ' Karkaappas
kuin hupsu miehen ja lasten luota, kun
on vielä talouskin hoidettavana ja tiedät jättäväsi kaikki piikain varaan. Ei, kiitoksia! Semmoisen voi antaa anteeksi
lapselle, joka ei ajattele omaa nokkaansa pitemmälle, vaan
ei vanhalle ihmiselle, jolla pitäisi oleman enemmän ymmärrystä. Ajattelin kyllä, ett'ei siitä hyvää seuraisi, kun Ester
Larsson meni naimisiin omaa säätyään ylemmä, sillä yhdenlaiset ne parhaiten yhteen sopivat, ja jos toinen jalka kulkee
villasukassa, ei toista pidä silkkiin pistää. Parasta on, kun
antaa ylpeiden ajatusten mennä menojaan. Kyllähän tyttö
puhui aika järkevästi, kun kreivi ensin tuli Waasaan kosimaan, vaan katsopas, aina hänen korvissaan soi, että hänen
piti päästä kreivittäreksi. Hän oli »syntyisin prinsessa»,
sanoo serkkuni? Suokaa anteeksi, tuo on aivan perätöntä
lörpötystä. Kunniallinen kauppiaan tytär hän oli, ei enempää eikä vähempää mikäli minä ymmärrän, ja minusta tuntuu,
että hänen olisi pitänyt siihen tyytyä, kun oli leipäkin loppuijäksi tiedossa. Vaan kas, eipä kelvannut hienon neiden
seisoa puodissa voita punnitsemassa, niinkuin muut rehelliset
ihmiset; hänen piti vielä kerran päästä tavoittelemaan »Udut■
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sukkanauhaa» ja niin hän tulikin sukkasillaan hienoon

oli hänellä siellä tekemistä?
- Mitä
Eikö isoäiti muista, että hän antoi kreiville rukkaset ja otti hänet vasta kauvan mietittyään, kun uskoi koko
kreivin onnen siitä riippuvan! - virkkoi Anna Sofia lämseuraan.

pimästi.

- Onnen? Niin

aina sanotaan. Mikä raukka se oli se

kreivi, joka ei voinut itseänsä hoitaa? Sanottiinhan häntä
siivoksi mieheksi, vaikka hän olikin leskimies ja asui hovissa

ja oli rikas kuin ruhtinas. Olisi hän nyt aina saanut jonkun
köyhän neiden. Nyt kävi niinkuin maailmassa käy, että ylpeät
ottolapset nyrpistivät nenäänsä ja kansa puhui kaikellaisia
tyhmyyksiä. Vaan kun nyt kerran oli tapahtunut se, jota
ei enää voitu muuttaa, niin minusta tuntuu, että uuden kreivittären olisi pitänyt antaa asiain mennä menoaan, eikä olla
tietävinäänkään tyytymättömistä katseista. Minä kysyn: mitä
hän siitä huononi, kun hänellä oli puhdas omatunto? Olisin
sanonut hänen sijassaan, koska hän nyt kerran oli niin miehevä: kuuleppa, hyvä Bernardus vai mikä lienet, neuvon
sinua kunnioittamaan isääsi!
- Vaan senhän hän sanoi!

--

huudahti pioni Liisa

Kreeta, joka oli vuodattanut katkeria kyyneliä, kuunnellessaan surullista tapausta edellisen kertomuksen alussa.
— Pidä pieni kitasi kiinni, kun vanhat puhuvat, jatkoi isoäiti kiivaasti. — Niin ja niin minä olisin kreivittären sijassa sanonut, enkä olisi neuvonut herra Bernardusta
mutisemaan, vaikkapa hän olikin niin miestä mielestään. Ja
sen jälkeen olisin pysynyt omassa oikeassa kodissani ja pitänyt oman avainkimppuni ja pitänyt huolen miehestäni ja lapsistani ja opettanut piikoja tottelemaan. Vaan lentää tuolla
lailla yösydännä kotoaan kuin mustalaisakka, kun on saanut kuulla vähän toria ja hävyttömyyksiä, sitä kreivitär Esterin
on vaikea puolustaa Jumalan ja ihmisten edessä. Oliko se ihminen ihan hullu? Sen minä vaan sanon serkulle, että jos ei
serkku toimita häntä kohta takaisin, niin saa serkku omantuntonsa edessä vastata, että on erottanut miehen ja vaimon,
äidin ja lapset ja asettanut kallelleen sen, jonka aina pitäisi
olla kohdallaan maailmassa. Kyllähän silloin on hyvä syyttää kohtaloa ja ennustuksia ja sormuksia ja muuta kurjaa
taikauskoa, kun ei huolita Jumalan ja ihmisten laillisesta
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järjestyksestä. Kas niin oli sen asian laita. Mitähän serkulla olisi
sitä vastaan sanomista?
— Saanko
— kysyi välskäri
nyt sanoa ajatukseni?
sävyisästi.
- Olkaa niin hyvä. Olenpa utelias kuulemaan, miten
■

serkku koettaa tehdä mustan valkeaksi.
- Olen kerran ennen sanonut, että paljon on siinä,
mistä aineesta ihminen on tehty. Jos on haavasta, niin hän
pian taittuu, jos pajusta, niin voi hänestä palmikoida vaikka
lattiamaton, vaan jos joku on tehty koivusta, niin voi tapahtua, että hän antaa vitsaa kurittajalleen. — Ja minä arvelen,
että meidän olisi jo pitänyt nähdä, mistä puusta Ester Larsson oli tehty. Nyt hän tuli, eikä suinkaan ylpeydestä, " kor-

keasukuisen kreivin perheesen ja tapasi siellä vastassaan
aikansa voimakkaimmat ennakkoluulot miltei täysikasvuisissa
lapsipuolissaan. Jos hän olisi tuntenut heidät oikein, olisi
hän alussa varustanut itsensä heitä vastaan ja vaatinut itselleen oman pesän, lapsipuolten tultua lailliseen ikään. Vaan
hän luotti rakkauden voimaan, luotti siihen, että se voi luoda
uuden maailman ja hän oli oikeassa, vaikkakin vähän liian
varhain, sillä uusi tapa tarvitsee monta sukupolvea itääkseen.
Hän teki mitä suuret sielut tavallisesti tekevät: hän ei ryhtynyt minkäänlaisiin varokeinoihin ja siten hän tuli riippumaan taikauskosta, joka oli häntä itseään voimakkaampi.
Tämä olisi voinut häiritä, vaan ei murtaa hänen onneaan, jos
hänellä vaan olisi ollut kyllin voimakas mies seisomassa
hänen vuokseen turhia ennakkoluuloja vastaan ja tukemassa
häntä rautaisella kädellään. Vaan kreivi Kaarle Viktor Bertelsköld oli yhtä heikko kuin hyvä. Hän häilyi itsekkäässä
rakkaudessaan ihailemansa puolison ja jumaloimansa pojan
välillä; hän ei nähnyt syvää juopaa heidän välillään;hän näki
pinnan eikä mitannut syvyyttä; hän ei ymmärtänyt, mitä
hänen puolisonsa kärsi. Tämä on ikävää, ajatteli hän, vaan
kyllä se siitä paranee; koetamme välttää kohtauksia, jotka
vaan saattavat meitä pahaan huutoon.
- - Olin luullut
r— Oli sekin mies!
virkkoi isoäiti.
Kaarle Viktor Bertelsköldiä kunnon mieheksi ja nythän hän
käyttäytyy kuin mikä raukka. Eikö hän olisi voinut sanoa
Bertrandukselleen tai mikä hän oli: tässä olen, poika, ja tässä

—
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on äitisi; ymmärräthän. Tahtoni on, että osoitat emintimällesi
kaikkea velvollista kunnioitusta ja sillä hyvä.
— Ja jos hän olisi sen sanonut, — jatkoi välskäri, ei hän olisi tehnyt sitäkään muun kuin näön vuoksi, niinkuin nytkin vaan näennäistä rauhaa saavuttaakseen koetti
olla taipuvainen. Vaan kreivitär Ester oli niitä syviä luonteita, jotka eivät tyydy ulkonaiseen muotoon; hän tahtoi

Kun hän sentähden näki erehtyneensä rakkauden
voimasta »murtaa muureja», niin hän valitsi keinon, joka oli
sekä outo että kummastuttava, väkivaltainen ja tuskallinen, ja
samalla semmoinen, joka voi murtaa muureja, mikäli se on
ihmisten vallassa. Ja jos ei hän mitään muuta saavuttanut,
niin saavutti hän ainakin selvyyttä ; hän katkaisi kahleen,
joka muutoin olisi hänet hitaasti tappanut. Hän käsitti heti
koko asemansa: tänne hän ei voinut jäädä seisomatta, itse
poljettuna, kuin eroittava muuri isän ja lasten, sisarusten ja
sisarusten välillä. Jos hän sitä vastoin poistuisi, niin ei mikään estäisi ylimyksellistä perhettä taaskin yhteen sulaumasta.
Hänen miehensä oli heikko, hänen omat lapsensa olivat
nuoria; hänen katoamisensa heitä surettaisi, vaan ei murtaisi.
Aallot kuohahtaisivat hänen päänsä päällä, vaan järvi tyyntyisi jälleen.
— Olen vihainen, niin vihainen Bernhardille, että tah— huudahti Anna Sofia. -- Paul parka!
toisin —häntä purra!
— nyyhkytti Liisa Kreeta.
Vera parka!
- No,
minä ennustan, että heidän äitinsä vielä palaa,
— kysyi isoäiti.
kun ajattelee asiaa; vai kuinka, serkku?
—
— Mistäs minä sen tiedän? — virkkoi
välskäri.
Ei siltä näytä.
— Niin, Bertrandus on saanut kolauksen vehkeistään,
— jatkoi isoäiti, — niin hän näytmutta mitä Pauliin tulee,
tää siivolta nuorukaiselta, vaikkakin liian romanttiselta. Antaa
ampua itsensä kuoliaaksi ilkeän veljensä vuoksi, se nyt oli
vähän outomaista. Miten lienee oikein ollut kasvatuksenkaan
laita, kun hän yhteen aikaan ajatteli niin jumalattomia asioita.
Ei mahtanut saada tarpeeksi kuria katkismusta oppiakseen.
Entä vanha Larsson, se kitupiikki. Saadaanpa vielä nähdä, että
hän antaa, tuon saksalaisen tohtorin peijata itseään, se näyttää
olevan vanha veitikka. Kuinka voi serkkuluulotella meitä, että
ihminen voi elää sadanneljänkymmenen vuoden vanhaksi?
totuutta.

.

■

AAMUN

—

VALKENEMINEN.

--

313

Niin, -- sanoi välskäri,
kerron vaan, mitä muut
ennen minua ovat luulleet. Sata vuotta sitten uskottiin elämän nesteesen ja kullan valmistamiseen aivan yhtä paljon
kuin noitiin Kaarle Xl:n aikana. Juuri kuin uusi valo
koitti, pääsi pimeys taas hetkeksi valloilleen entistä mustempana. Kustaa lILn aikana valaisivat maailmaa luonnontieteet
kuin kaunis aamurusko. Aivan luonnollista oli, että vanha
taikausko silloin leimahti uudelleen. Siihen aikaan polvistuivat ihmiset enemmän Cagliostron kuin jumalan edessä. Ei
koskaan ole alkemiaa uutterammin harjoitettu kuin juuri siihen
aikaan, kun Scheele ja Bergman kantoivat kasteelle sen parempaa tytärtä kemiaa, eivätkä ihmiset koskaan ole enemmän
hapuilleet elämän nestettä kuin Voltairen ja Holbachin opettaessa, että sielu on aine, joka häviää, kun ruumis häviää.
- Kummin pitää kertoa enemmän kuninkaasta! —
joka ei oikein ymmärtänyt alkemiaa ja
virkkoi Jonathan,
—
kemiaa. - Voi, jos saisin nähdä hänet kerran oikein
— likeltä!
Saathan sen, tämän näköinen hän oli,
virkkoi
välskäri ja nosti poikaa korvista hänen jaloillaan takertuessa
vanhan sedän käsivarsiin.

1. Mammonan orja.
Valtiopä ivämies Jonas Perttilä oli aikoja sitten kyllästynyt valtiopäiviin ja Ruotsin pääkaupunkiin. Kuta
enemmän kevät kului, sitä miettivämpänä hän astuskeli joutohetkinään, ja niitä hänellä oli paljon,
katseli sinistä taivasta ja jäätynyttä järveä, kuuli leivojen liirit-

televän ja ajatteli kunnon taloaan Isossa Kyrössä, ajatteli,

miltä rukiin oraat nyt mahtoivat näyttää, kun lumi oli sulanut, olivatko rengit ymmärtäneet ajaa mitä tarvittiin ohrapelloille, mahtoivatko hevoset nyt keväällä olla hyvin laihoja,
olivatko lehmät ja vasikat saaneet tarpeeksi ruokaa ja oliko
jo alettu keritä lampaita. Näitä ajatellessaan hän huokasi
syvään tämän maailman kaikkia vaivoja Hattuineen ja Myssyineen ja oli hyvin halukas toivomaan takaisin sitä aikaa,
jolloin talonpoika astui auransa kuressa ja porvari puuhasi
purtensa ääressä ja pappi selitti katkismusta ja ritaristo ja

aateli piirustivat sukutauluja ja kuninkaallinen majesteetti ja
kruunu hallitsivat maata maan lakien mukaan. Niin peräti
kyllästynyt
oli hän ja moni muu hänen
vapauteen
— tai oikeammin
— kanssaan
sen ajan vapauteen
että hän puolestaan
olisi tahtonut vaihtaa koko valtiomuodon puituun akanakuormaan, joka ainakin kelpasi appeeksi hevosille.
Kun hän eräänä kauniina iltapäivänä Huhtikuussa kulki
näissä mietteissään ulos Roslagin tullista ilman mitään erityistä matkan määrää, näki hän nelipyöräiset, kahden hevosen vetämät talonpoikaisvaunut vaivaloisesti kahlaavan pohjattoman lian läpi kelirikkoisella maantiellä. Menihän tuo vielä,
kun käyttäen ajoi, ainakin siihen saakka, kunnes vaunut olivat
tulleet kaupungin alueelle, jossa kadut olivat lasketut jollakin,
joka oli"olevinaan kivitystä, vaan jossa niitä yhtä hyvin sopi
kutsua hyvinluvallisen maistraatinlaatimiksi kaatamislaitoksiksi,
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sillä niin tuiki vaarallisia olivat siihen aikaan useimmat Tukholman kaduista. Tässä ei auttanut ajajan taito eikä hevosten
unelias astunta, vannut luovailivat niin kauvan vuorten ja

ja laaksojen välissä, kunnes erään pojan paperileijua pelästyneiden hevosten yhtäkkinen nykäys vihdoin joudutti tapausten
menoa sikäli, että vaunut kömpelösti köllähtäen tyhjensivät
sisältönsä kadulle.
Jonas meni lähemmä nähdäkseen, oliko mahdollisesti
joku vahingoittunut ja tapasi kaksi vanhaa miestä, jotka olivat kapineineen vyörähtäneet isonlaiseen vesilätäkköön ja nyt
siitä kuivalle maalle. — Mitä ihmeitä?
vaivaloisesti
—
- huudahti kämpivät
hän,
eikös ole Lauri eno Waasasta?
Ja aivan oikein, hänen edessään seisoi laiha, valkotukkainen äijä, joka ei voinut olla kukaan muu kuin ennen niin
kookas ja kankeanuhkea kauppias Lauri Larsson, valtiopäivämies Tiloinaan isä ja toisen valtiopäivämiehen, Bertel Larssonin veli, vaan joka nyt, tuskin vuoden kuluessa, oli kutistunut kummalliseksi, kyyryselkäiseksi kaarimaiseksi olennoksi
ja jonka väljän, ruskean hylkeennahkalakin alta pari terävää
harmaata silmää varkain ja levottomasti katseli ympärilleen.
Vastausta antamatta kiiruhti tuo elävä muiniopoimimaankadulta
kaikenlaisia kaatuessa pudonneita esineitä ja löysi pari kakkua karkeaa leipää, pari kulunutta rukkasta ja puupullon,
jossa oli piimää, samalla kun hän hätäisen huolellisesti tarkasteli, ett'ei vaunujen pohjalla oleva suuri matkakirstu vaan
olisi vahingoittunut kaatuessa. Tässä toimessa ei häntä auttanut hänen seuralaisensa,kummallisen ja vieraan näköinenmies,
joka sekä ijältään että voimiltaan näytti paljoa nuoremmalta,
vaan joka välinpitämättömällä ylenkatseella odotti sitä hetkeä,
jolloin hän taas saisi astua vaunuihin ja jatkaa matkaansa.
- Eikö eno enään tunne minua? - - kysyi nuori valtiopäivämies. - Minä olen Jonas Perttilä ja olen iloinen
saadessani opastaa enon Tuomaan luo, elFei eno ennemmin
rovasti Bertelin luo.
tahdo mennä
—
- Enpäyöksi
tunne, enpä tunne tätä pahaa maailmaa,
—
vastasi koukistunut ukko.
Olen köyhä mies, perin köyhä
äijä, jolla ei ole varaa asua niin korkeiden herrojen luona.
- Aja! — sanoi toinen matkustaja kyytimiehelle, eikä
näyttänyt olevan ollenkaan halukas tekemään uuaia tuttavuuksia Tukholmaan tullessaan.

-
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Vaunut lähtivät taaskin liikkeelle, vaan niin hitaasti,
helposti voi seurata niitä vähän matkan päässä.
että
Jonas
— Olisikohan
eno tullut höperöksi vanhoilla päivillään?
ajatteli hän.
Tahdon katsoa, minne he menevät.
Tie oli kylläkin pitkä, sillä vaunut eivät pysähtyneet
ennenkun kaukana eteläpäässä kaupunkia, vaan Jonas oli
itsepäinen ja merkitsi mieleensä talon. Se oli jonkunlainen
parturitupa, jonka omistaja harjoitti kaikenlaisia ammattiinsa
kuuluvia toimia, niinkuin suonenlyöntiä, kuppausta, hampaiden vetämistä, hevosten pattien parantamista ja essentia dulciksen kauppaa, jota käytettiin yleisenä parannusaineena sekä
ruumiille että sielulle.

Jonaalla oli hyvää aikaa ja hän lähti astuskelemaan
Tegelvikiin päin. Tunnin kuluttua hän palasi ja meni parturitupaan ostamaan essentia duleista.
- Olette saanut kaukaisia vieraita? " - kysyi hän,
suoritettuaan hyvän maksun ostoksistaan.
Parturinsälli, joka seisoi tiskin takana, nyökäytti salamielisesti- päätään.
Eikö toinen heistä ole tohtori?
nyökäytti taas päätään.
Sälli
- Tahtoisin
mielelläni kysyä häneltä neuvoa selänkolotukseen, — jatkoi Jonas, ostaen vielä varmuuden vuoksi
pullollisen
Hjärnen testamenttia.
— Astukaa
sisään, — sanoi sälli.
matalaan,
rappiolle joutuneesen huoneesen
Jonas astui
ja kuuli vanhan Larssonin äänen kammarista.
— Kuusi killinkiä vuorokaudessa huoneesta ja ruuasta!
— jupisi vanhus.
— Kuusi killinkiä? Oletteko hullu, ihminen? Minä köyhdyn keppikerjäläiseksi semmoisesta ylellisyydestä. Rakkaat ystävät, minä olen köyhä mies, jolla ei
ole varaa ottaa vastaan mitään palvelusta. Eikö täällä asu
ketään nuorta herraa, joka tarvitsee kengänkiillottajaa tai
vaatteiden puhdistajaa? Minä palvelisin halvasta hinnasta.
Sano hänelle, että juoksen asioita kolmesta äyristä asian,
vaikka kulutankin kenkiä neljän äyrin edestä, vaan kerjäläisraukan ei auta olla niin tarkan. Minä tunnen Tukholman,
minä tuon hänelle joka aamu aviisit ja kannan rakkauden
kirjeitä erityistä juomarahaa vastaan.

MAMMONAN

—

ORJA.
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— Ei täällä asu muita kuin mestari ja hänen säliinsä,
piian ääni vastaavan.
kuului
— No,
sano sitten mestarille, että palvelen renkinä

ruuan ja huoneen edestä. Tyydyn silakkaan ja leipään eikä
ole minulla varaa kuluttaa lakanoita. Minä sahaan mestarille
puita ja palvelen hänen kauppatuttujaan erityisestä juomarahasta. Nuoret herrat, jotka ajattavat partaansa, armahtavat
kyllä miesparkaa, joka on kuluttanut kaiken, mitä hänellä
on, kustantaakseen kalliin matkan Tukholmaan.
— No, mitä hänellä on tuossa suuressa, raskaassa
arkussa?- — kysyi piika nenäkkäästi.
huudahti äijä, nähtävästi säikähtäen.
- MitäpäMinullako?
minulla olisi? Ei mitään, rakas lapsi, ei mitään.
Mitäpä minulla olisi muuta kuin vanhoja vaatteita ja kirjoja,
jotka aijon myydä Tukholmassa, hankkiakseni itselleni, mitä

--

välttämättömimmin tarvitsen?
- Minä luulin siinä olevan rahaa,
sanovan samalla äänellä.

puhuu!

-— Jumala

- - kuului piika

varjelkoon minua, kuinka syntisesti
— hän

virkkoi taas vanhus surkealla äänellä.
Mistä
semmoinen Latsarus kuin minä ottaisi rahoja! Rakas ystävä,
jos olet kristitty ihminen, niin neuvo, kuinka voisin ansaita
kaksitoista killinkiä viikossa, niin teet armotyön, ja minä kiitän ja ylistän sinua niin kauvan kuin elän. Rahaa! Jumala
armahtakoon, kuinka voi noin puhua!
— Vannokaa sen päälle! — ilvehti piika.
— Minä vannon sieluni autuuden kautta, minä vannon
taivaan ja maan kautta, rakas ystäväni, ett'ei tuossa— vanhassa
arkussa ole mitään muuta kuin repaleita
— ja kirjoja, virkkoi
taas Larsson ilmeisesti hädissään. : Rahaa! Minä vannon,
ett'ei minulla ole enempää kuin mitä päälläni kannan, minulla kurjalla ja perin köyhällä miehellä. KöyhinTukholman
köyhäinhoitolaisista
kuin minä, rakas ystävä.
— No, sittenonkairikkaampi
— mutisi
minun pitää häntä uskoa,
piika ja pujahti ulos ovesta.
Jonas kauhistui ja epäröi, ilmaseisiko itsensä. Siihen
oli siis ahneus vienyt tämän vanhan miehen, joka elinaikansa
oli koonnut aarteita aarteiden päälle eikä varmaankaan ollut
tullut Tukholmaan muuta varten kuin vielä kartuttaakseen
sitä mammonaa, joka oli ollut samalla hänen epäjumalansa
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ja hänen vitsauksensa. Vaan ennenkun Jonas vielä oli ehti-

nyt tehdä päätöksensä, kuuli hän sisähuoneesta toisen miehen

äänen, joka tähän asti oli ollut vaiti ja jonka äänen hän
luuli tuntevansa enonsa matkatoverin ääneksi.
— sanoi toinen ääni.
vannonut väärän valan,
— Teillä Olette
on arkussa kahdeksantoista tuhatta riksiä rahaksi
lyötyä—kultaa ja kolmekymmentä tuhatta lyömätöntä.
Minullako? Rakas ystävä, elkäämme siitä puhuko,
—

puhukaamme yrityksestämme, - - virkkoi Larsson.
Olemmehan tulleet Tukholmaan, hankkiaksemme itsellemme aineksia
suuren, jumalallisen taitomme toteuttamiseksi. Meidän ei pitäisi
hetkeäkään laiminlyömän. Joka päivä maksaa meille vähintäinkin tuhat riksiä, jotka voisimme ansaita muuttamalla rautaa kullaksi. Tuhat riksiä, se on hirvittävä summa. Köyhdymme,— jos odotamme vielä tunninkaan.
Mutta nyt olette— vannonut väärän valan ja tiedät-

tekö, mitä se merkitsee?
jatkoi toinen.
— No, no, rakas ystävä,
se on vaan puheenparsi.
Huomenna panen plootun vaivaiskassaan. Ei meidän Herramme ole niin ankara köyhää miesparkaa kohtaan, joka sattui epähuomiossa sanomaan luvallisen ja anteeksi annettavan
hätävalheen.

2. Tähtien aseina 14 p:nä Tammikuuta 1318.
Tuo

kummallinen vieras, joka näin puhutteli vanhaa

Larssonia, ikäänkuin olisi hän ollut hänen paha omatuntonsa, avasi nyt varovasti ovenkatsoakseen, oliko
ketään ulkohuoneessa. Vaan ovi aukeni ulospäin
ja kätki Jonas Perttilän, joka istui lähellä. Häntä ei huo-

eikä hän itsekään ilmaissut itseään. Ei hän ensinkään ujostellut kuuntelemasta, hän katsoi sen päinvastoin
velvollisuudekseen, muistaessaan, ett'ei vieras voinut olla kukaan muu kuin kullantekijä ja ihmeitä tekevä tohtori Martti
mattu,
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Weis, joka edellisenä kesänä oli Larssonin tahdosta seurannut

vanhaa miestä Turusta Waasaan.
Mikä oli syynä siihen, että tohtori Weis koko vuodeksi
oli hautautunut taiteineen ja tietoineen pienoiseen kaupunkiin
kaukana pohjolassa? Jonas oli kyllä kuullut huhun, että
tohtori ryösti ja peijasi vanhaa Larssonia tuolla luulotellulla
kullantekotaidollaan; vaan nyt sai hän tietää, että Larsson oli
tuonut mukanaan koko arkullisen tuota kallista metallia.
Jos tohtori Weis oli se konna ja petturi, joksi häntä moni

luuli, mikä olisi estänyt häntä, joka oli paljoa nuorempi, voimakkaampi ja kavalampi, pitkällä matkalla Pohjanlahden
ympäri murhaamasta vanhusta tai varastamasta vanhalta saiturilta hänen rahojansa? Molemmat olivat he kuitenkin tulleet
tänne terveinä ja, niinkuin näytti, hyvässä sovussa. Jonas
oli utelias saamaan selitystä tähän arvoitukseen.
Hän ymmärsi kohta, ett'ei tuo ylen varovainen tohtori
kuitenkaan
ollut kaikkitietävä. Ihmeiden tekijä ei aavisWeis
tanut, että ohuen oven takana oli outo kuuntelija, joka kuuli
joka sanan, vaikka matkatoverit puhuivatkin matalalla äänellä.
Välskärin kertomuksia.

V.

21
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—

Olen nyt teitä palvellut enemmän kuin puoli vuotta,
— Olen tehnyt teille mieliksi ja teidän hyväksanoi tohtori.
senne muuttanut yksitoista leiviskää rautaa kullaksi. Se,
mikä teillä on tuossa arkussanne, on vaan vähäinen osa
aarteistanne, sillä suurimman osan olette kaivanut maahan
Waasassa enkä ole kysynyt teiltä mihin

- Jumalan

—

...

änkytti Larsson, - - ajatelkaa
mitä sanotte, jos seinillä olisi korvat! Minulla köyhällä miehellä ei ole mit'ikinään, ei mit'ikinään! Mihin olisin kaivanut niin paljon rahaa?
- Se on totta, — virkkoi tohtori kylmästi, -- köyhä
olette, perin köyhä kaikkine kultinenne, köyhempi kuin kerjäläinen, joka köyhyydessään kuitenkin laulaa, kun on syönyt vatsansa täyteen. Olette köyhempi kuin kurjin ruotiukko,
joka ainakin voi nukkua ja unhottaa, mutta sitä ette te voi.
Olette köyhempi kuin koira, jonka mieltä rikkatunkiolta löytämänsä luu ilahuttaa, sillä koira voi murista, kun sitä lyödään, vaan te silittelette sitä kättä, joka lyö teitä korvalle,
sen vuoksi, että se käsi tarjoo teille kultaa. Kas, niin kurja
te olette, että jos olisin katkerin vihollisenne ja olisin tahtonut pyyhkiä teidät ihmisten kirjoista, minä en olisi voinut
upottaa teitä syvemmälle onnettomuuden ja alennuksen kuiluun. En ole ystävänne, sillä jos olisin, en olisi' heittänyt
kultapalaa toisensa perästä teidän aina nälkäiseen kitaanne
ja siten tehnyt teitä yhä janoisemmaksi. Mutta en myöskään
ole vihollisenne, sillä miksi vihaisin noin kurjaa olentoa?
Johan riittää, kun halveksin teitä. Ystävyys ja viha eivät
merkitse minulle mitään; en vihaa enkä rakasta ketään kuolevaista; tieni kulkee korkealla yli ihmisten päitten ja minä
katson heihin alas, niinkuin matkustaja metsässä katselee
muurahaisten teitä varisseiden ja kuivuneiden havunnculain
välissä. On kuitenkin olemassa jotain, joka on sitonut minut
niin kurjaan olentoon kuin te olette. Eikö teitä ole kummastuttanut, ett'en koskaan ole tahtonut korvausta vaivoistani?
— Korvausta? — huudahti Larsson säpsähtäen. Mitä minä köyhä mies voisin tarjota teille muuta kuin kiitollisuuteni ja ihailuni?
- Huolinko minä kiitollisuudestanne ja ihailustanne?
Kun ette enää minua tarvitse, toivotte minut sinne, missä
pippuri kasvaa.
tähden,
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- Mutta ettehän aijo

minua jättää? Se on mahdomeillä on vielä niin paljon tekemättä! Kun
olemme hankkineet itsellemme uudet ainekset, teemme kultavuoria, eikö niin? Ja te saatte kohtuullisen osanne, tohtori.
Tebkäämme sopimus. Saatte kymmenen prosenttia, sillä nähkääs, minä olen liikkeen päämies ja te olette yhtiömieheni.
Mitäs siitä sanotte, tohtori? Eikö se ole hyvä yritys? Kymmenen prosenttia, se on kaunis ja runsas sivutulo ja ehkä
ehkä, jos olette hyvin ahkera, saatte yksitoista prosenttia!
— lisäsi
syvään huoahtaen omaa auliuttaan.
— vanhus,
minua
estäisi ottamasta vaikka yhdeksänkymMikä
mentäyhdeksän
prosenttia
ja jättämästä teille vaan raudan
—
tonta, tohtori,

...

arvon ?

—

ivaili tohtori.

Ei, sitä ette voi tehdä, rakas tohtori! Ette voi niin
peijata köyhää vanhaa miestä, joka on osoittanut teille niin
paljon
luottamusta. Vaan jos ette tyydy vähempään, niin,
— saatte
kaksitoista prosenttia.

- Kuulkaa

minua! Jos teillä vielä on rahtunenkaan
tervettä järkeä kuivettuneissa aivoissanne, niin pitäisi teidän
ymmärtämän, ett'en huoli kullasta. Mikä minua estää laskemasta vaikka Tukholman kadut tuolla metallilla, jos se minua
vaan huvittaa? Teillä on jotakin, jolla ei teille nyt ole mitään merkitystä, vaan joka minulle on arvokkaampi kuin
kaiken maailman kulta. Sen nyt vaadin palkaksi pitkällisistä vaivoistani ja voitte te itse määrätä, mitä vielä tahdotte.
- Mitä se voisi olla? - - kysyi vanhus hätäisen ute-liaasti.
Onko se nuorin tyttäreni Katri? Ottakaa hänet,
tohtori, ottakaa!
hän omanne, jos lupaatte minulle,
— Olkoon
odottakaahan
vielä yksitoista leiviskää. Tarkoitan, yksitoista leiviskää tänä vuonna ja sitten yhtä paljon vuodessa,
vai mitä itse arvelette?
— Kas sitä koronkiskojaa! Hän voi myydä oman lapsensakin! Vaan olkaa huoleti, minä välitän yhtä vähän
naisista kuin kullasta. Sulattimessani voin minä tehdä itselleni naisen niin kauniin, ett'ei maailmassa ole hänen vertaistaan nähty sitten äitimme Eevan aikojen! Vaan minä ylenminä tarvitsen.
katson — semmoisia leikkikaluja. Muuta
Puhuitte kerran sielustani, — jatkoi Larsson, vapis— Se on synten pelosta, että voisi menettää liittolaisensa.
tinen kauppa, tohtori; vaan ehkä
ehkä voisimme sopia.

...
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Tohtori nauroi.

-- Sen kyllä

uskon,

—

sanoi hän.

—

Olisitte valmis myymään sielunne väärästä dukaatista. Vaan
vaikka ma olisin itse paholainen, niin mitä hyötyä olisi minulle ostaa niin huonoa tavaraa, joka kuitenkin on minun?
En ole paholainen, olen ihminen niinkuin tekin tai oikeammin enemmän kuin te, joka olette ainoastaan ihmisolennon
kuivettunut kuori. Tahdon olla teille avosydämminen, sillä
tämä hetki on ratkaiseva. Ymmärrättekö minua?
— Tahdon koettaa
- Olen suoraan sanoen mies, joka on asettanut elämänsä tehtäväksi tunkea luonnon salaisuuksiin, ei kuitenkaan
niinkuin nykyajan oppineet, jotka kaivelevat käsiinsä pieniä
ilmiöitä eivätkä näe niitä salaisia voimia, jotka hallitsevat
maailman kaikkisuutta. Niinkuin tiedätte, olen onnistunut
yhdessä ja toisessa, vaan minulta puuttuu vielä yksi välikappale hallitakseni tähtien vaikutusta. Olen lukenut ympyröistäni, että kerran joka viidessadannes vuosi tapahtuu kolmen
mahtavimman kiertotähden, Marsin, Jupiterin ja Saturnon
yhtymys ja voipi talismani, joka on taottu semmoisen tähtien
aseman aikana, niiden yhdistetyn voiman avulla hallita kaikkia muita kiertotähtiä. Vaan semmoinen tähtien asema kestää
ainoastaan 8 minuuttia, 14 sekuntia ja 49 tersiä eikä yhtään
tersiä enemmän eikä vähemmän saa kulua takomiseen. Vaikeus olla niin varustettuna ratkaisevalla hetkellä ja niin
nopeasti sitä käyttää, on tehnyt sen, että ainoastaan yksi semmoinen talismani on tullut taotuksi ja sen on täytynyt tapahtua, kun tähdet viimeksi olivat siinä asemassa 14 p. Tammikuuta 1318 kello 3 ja 28 minuuttia jälkeen puolenpäivän.
Ympyräni ovat minulle sanoneet, että tuo mahtava tulos kiertotähtien vaikutuksesta vielä on olemassa ja on tähtikompassi
minulle sanonut, että sen pitää olla jossakin pohjolassa. Tämä
on syynä siihen, että minä Siciliasta, jossa tein havainnon,
lähdin Suomeen ,..
Tässä tohtori vähän taukosi ja jatkoi sitten:
- Tulin Turkuun ja hain turhaan harvinaista aarretta.
Kansa piti minua noitana, oppineet pitivät minua puoskarina.
Mitä minä siitä huolin? Hain, vaan en löytänyt. Kompassi
ilmaisi minulle, että nuori narri Bertelsköldoli jossain yhtey-

...

dessä aarteen kanssa; minä tutkin häntä, vaan huomasin pettyneeni. Eräänä päivänä kävi kompassini erinomaisen levot-
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tomaksi; kohta se pysähtyi. Silloin ymmärsin, että se, mitä
hain, oli jollakin henkilöllä läheisyydessäni, ja samassa te
tulitte sisään. Vaan aarre ei ollut mukananne; se oli Waasassa.
Kas siinä syy, miksi olen teitä seurannut ja palvellut teitä
ja hankkinut
teille kuormittain kultaa. Nyt vaadin palkkani.
— Kuinka
minä köyhä mies voisin omistaa niin mah— kuiskasi
tavan kalun?
— Elkää luulko, —Larsson.
jatkoi tohtori, — että olen laiminlyönyt hankkimasta itselleni tarkkoja tietoja. Kreivi Bertelsköldin kuulutus kirkoissa johti minua edelleen ja nyt tiedän kaikki. Kaksikymmentä vuotta sitten varastutitte te

sormuksen nuorelta ylioppilaalta Turussa. Sitä

sormusta

olen

hakenut läpi puolen maailman. Se sormus taottiin 14 p.
Tammikuuta 1318 kello 3 ja 28 min. j. pp. Marsin, Jupiterin ja Saturnon yhteisen vaikutuksen aikana ja sen voimaa
on vielä lisätty suomalaisen loihtutaidon ja pyhimysten ihmeitä
tekevän voiman avulla. Kaksisataa vuotta sitä kantoi sormessaan eräs neitsyt Marian kuva, vaan kun kuvat hävitettiin, joutui se yksityisiin käsiin ja on sitten ollutBertelsköldein
ja muiden hallussa, osoittaen kaikkialla samaa ihmeitä tekevää voimaa, jota kuitenkaan ei kukaan ole ymmärtänyt oikein
käyttää. Kaikki hullut, jotka ovat sitä kantaneet, ovat sillä
etsineet ainoastaan omaa onneaan ja te itse olette sitä käyttäneet lisätäksenne aarteita aarteiden päälle. Sen valta luonnon yli on kuitenkin seitsemän kertaa suurempi kuin ihmisten
yli. Sanalla sanoen: se—sormus täytyy teidän antaa minulle.
- Sitä en voi,
vastasi Larsson odottamattomalla
— Pyytäkää
päättäväisyydellä.
jotakin muuta! —
— Ette voi? — kysyi tohtori
terävästi.
Ette siis
tiedä, että sormus välttämättömästi menetetään väärän valan
kautta ja ainoastaan väärän valan kautta. Miksi luulette te
minun vuosikausia kärsivällisesti odottaneeni, että kadottaisitte
taikakalun voiman? Miksen olisi voinut sitä varastaa tai
ryöstää teiltä, niinkuin te olette sen varastanut tai ryöstänyt
joltakin muulta? Sen vuoksi, että olette ollut varovainen.
Vaan tänään olette tehneet väärän valan ja nyt on hetkeni
tullut. Nyt teidän täytyy antaa minulle sormus. Ymmärrättekö? Sen täytyy tapahtua.
— Ei koskaan! — huusi Larsson.
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—

Kuinka uskallat, kurja orja, uhoitella alkuaineiden
hallitsijaa vastaan! -- huusi tohtori ja tarttui vanhustarintaan.
- Auttakaa! auttakaa!
huusi Larsson tukehtumaisillaan.

—-

Jonas Perttilä ei sen enempää vitkastellut. Hän
mursi oven, hyökkäsi sisään ja kävi painiskelevaan kimppuun.
Ankaran taistelun jälkeen pääsi nuorempi ja voimakkaampi
mies vihdoin voitolle. Raivosta kalpeana täytyi tohtorin hellittää saaliinsa ja hän kiiruhti uhaten pois.

—

—

Tulkaa, tahdon viedä teidät poikanne Tuomaan luo!

sanoi Perttilä, nostaen ylös melkein tainnoksissa olevan
vanhuksen, joka tuskin voi puhua, mutta joka kuitenkin
— arkkuni! arkkuni!
kuiskasi:

Jonas kumartui ja otti lattialta himmeästi kimmeltävän
esineen.
Se oli kuninkaan sormus.

3. Brunnsvikin metsästäjämajassa.
Tukholman kaunis huvipuisto, tuo niin huolellisesti
hoidettu ja ahkerasti käytetty, huviloilla ja kesäpalatseilla koristeltu Djurgärdin puisto, oli vielä
Kustaa lILn alkuhallituksen aikoina varsin viljeleMätön ja karu metsästys-alue, josta ainoastaan lounaisranta
eli niin kutsuttu Djurgårdin kaupungin osa laivaveistämöineen
oli rakennettu pienille, amiraaliteetin omistamille arentitonteille. Koko muussa osassa laajaa puistoa nähtiin vaan siellä
täällä pieniä, punaiseksi maalattuja puurakennuksia, joissa asui
metsästyspalvelijoita ja joita tammet ja niinipuut varjostivat.
Yksi näistä syrjäisistä rakennuksista, josta oli näköala
Brunnsvikiin päin, oli siinä, jossa nyt Rosendahlin linna suurine porfyrimaljoineen kohoo hiekoitettujen käytävien ja koukerrettujen kukkaislavojen takana. Täällä asui eräs puiston
metsästyspalvelijoista, hovimetsästäjä Grenman, joka oli Lars-
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sonin liikkeessä Waasassa aikoinaan palvelleen vanhan kirjanpitäjän Grenmanin poika. Hovimetsästäjä Grenman oli hyvänluontoinen ja uskollinen mies, niinkuin isänsäkin ennen, eikä
ollut unhottanut sitä, että vanha porvarikuningas oli ennen
muinoin puoltanut häntä pieneen virkaan metsästysvirastossa,
josta hän sittemmin oli kohonnut nykyiseen, tärkeään toimeensa. Hän oli siis sydämmellisesti iloinen voidessaan kerran maksaa jonkun osan kiitollisuuden velastaan, kun hänen
asuntoonsa eräänä kauniina kevätpäivänä tuotiin pahasti haa-

voitettu nuorukainen nimeltä Paul Bertelsköld.
Nuori vieras oli alussa tuottanut hänelle p.aljon huolta,
sillä välskäri oli jo menettänyt kaiken toivonsa, kun eikuulaa
voitu ottaa pois. Vaan onneksi oli olemassa toinen sekä hellempi että rohkeampi henkilö,joka ei ensinkään ottanut uskoakseen, että yhdeksäntoista vuotiaana voidaan kuolla niin vähäpätöisestä syystä kuin kuulasta, joka oli vikuuttanut ainoastaan
oikean keuhkon lievettä ja . pysähtynyt lähelle selkäpiitä.
Tämä oli sama »Östanlidin Mora«, joka Solnassa oli ottanut
hoitaakseen haavoittunutta nuorukaista ja joka nyt, kun välskäri oli kohteliaasti toimitettu pois, saatuaan kohtuullisen
maksun vaivoistaan ja vaitiolostaan, yksin otti vastatakseen
nuoren miehen parantumisesta.
Hovijahtimestari huomasikin kohta ilokseen, ett'eihänen

hoidettavansa olisi voinut joutua parempiin käsiin. Östanlidin
Mora ei ollut mikään vasta-alkaja. Ei olisi ammattiaan harjoittava oikea haavalääkärikään voinut taitavammin kuin hän
panna sidettä tai parantaa haavakuumetta eikä paraskaan
Aeskulapion oppilas olisi voinut vetää vertoja hänelle väsymättömässä huolenpidossa kaikista sairaan toiveista. Hän
valvoi ensi viikon yötä päivää sairaan vuoteen ääressä ja
vasta yhdeksännen vuorokauden kuluttua, kun vaaraoli ohitse
ja haava nopeasti alkoi parata, soi hän itselleen muutamain

hetkien levon laskeutuen matrassille holhottavansa viereen.

Ja millä hellyydellä, millä sanomattomalla kiitollisuudella katsoivat nuorukaisen silmät Östanlidin Moraan! Ne,
jotka luulevat, ett'ei nuoren miehen rakkaus mitenkään voi
koko sydammen voimalla kohdistua vanhempaan naiseen, ne
erehtyvät suuresti. Ei ole mitään sydämmellisempää, mitään
puhtaampaa rakkautta kuin se, jolla Paul Bertelsköld palkitsi
armaan hoitajansa rakkauden ja jos "milloinkaan maan päällä
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välähtelee heijastus siitä rakkaudesta, jolla taivaan enkelit
toisiaan rakastavat, niin on se tuommoinen puhdas,- uhrautuva,
kaikkea jalostuttava rakkaus, joka on olemassa - äidin ja
lapsen välillä.
Sillä miksi salaisimme lukijalta sen, jota hän luultavasti
jo kauvan on aavistanut? Kuka muu kuin äiti voisi tuolla
hellällä, kaikkea aavistavalla valppaudella seurata tottumattoman, haaveksivan, kiihkoilevan nuorukaisen askelia? Kuka
muu kuin hyljätty, sorrettu nainen, voisi löytää ilonsa ja lohdutuksensa semmoisessayhtymisessä? Kuka muu kuin »Ester

Larsson, entinen kreivitär Bertelskökl», voisi tällä tavalla
omistaa kaiken rakkautensa yksin olevalle lemmikilleen,

sydämmensä lapselle, Paulilleen?
Oli vielä toinen nainen, joka harhaili levotonna, etsien
hänen jälkiään, vaan hänen lempensä oli toista laatua.
Oli hetki, jota kreivitär Ester sekä pelkäsi että hartaasti odotti. Se oli se hetki, jolloin Paul ensi kerran tuntisi
äitinsä.

Yhdeksän pitkää vuorokautta oli hän, vaikka se
olikin hänestä ylen vaikeaa, tuntemattomaan talonpoikaispukuunsa pukeutuneena huolellisesti peittänyt häneltä kasvonsa
siinä pelossa, että ilo ja hämmästys voisivat hänet hänen
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syliinsä tappaa. Näiden yhdeksän päivän kuluessa oli hän
aavistamatta, kuka hänen hoitajansa oli, vastaanottanut hänen
vapisevasta kädestään rohdot ja kiitollisella tunteella seurannut hänen ainaista huolenpitoaan. Hän tunsi selittämätöntä
mieltymystä tuohon outoon talonpoikaisnaiseen, jonka musta
huivi aina oli vedettynä niin syvään hänen otsalleen ja joka ei
hänen kysymyksiinsä koskaan vastannut muutoin kuin äänettömällä, suopealla päännyökäyksellä. Vaan eräänä päivänä,
kun hän istui sairaan vuoteen ääressä ja luuli hänen nukkuvan, oli hoitaja väsyneenä rasituksesta ja valvomisesta nojannut päänsä sängynlaitaa vastaan, hänen silmänsä olivat vasten
hänen tahtoaan sulkeutuneet, hän oli nukahtanut siitä mitään
tietämättä. Paul ei nukkunut, hän oli hetken aikaa katsellut
naista ääneti ja kummastellen, sitten oli hän hiljaa siirtänyt
mustaa huivia hiukan syrjään hänen otsaltaannähdäkseen kerrankin, kuka tuo salaperäinen nainen oli, jolle hän oli kiitollisuuden velassa hengestään — ja kuta kauvemmin hän katseli
noita kalpeita, vaan kauniita kasvonpiirteitä ja suljetuita silmäkulmia mustine silkkiripsineen, sitä korkeammalle oli tunteitten lämmin vuo kohonnut hänen sydämmessääh, hänen
kyyneleensä olivat kuin talvehtimallaan oleva lähde, joka
kumpuilee salatusta syvyydestään ja oli hän laskenut käsivartensa tuntemattoman, nyt tunnetun nukkuvan naisen kaulan ympärille. Silloin oli nainen herännyt, silloin olivat
hänen mustat silmänsä, joita Paul lapsuudessaan oli niin
suuresti ihaillut ja joilla ei hänen mielestään ollut vertaisiaan
- - silloin olivat nuo kaksi loistakoko suuressa maailmassa
vaa aurinkoa yhtäkkiä tulleet pilvien takaa näkyviin ja katja silloin lepäsiselleet häntä sanomattomalla rakkaudella
vät äiti ja poika, pitkien murheiden ja vuosikausia kestäneen
eron jälkeen, taas toistensa sylissä. Semmoisia hetkiä ei voi
koskaan unhottaa: ne kestävät ikuisesti eikä niitä voida muistosta hävittää, ei tässä eikä tulevassa elämässä.
Vaan silloin oli vihdoin äiti hellällä väkivallalla taaskin työntänyt poikansa luotaan ja peittänyt hänen otsansa
suudelmillaan ja pakottanut häntä hakemaan lepoa ja rauhaa,
ja Paul oli taas totellut häntä tuntien olevansa onnellisempi
kuin koskaan ennen. Mitä nyt enää merkitsi hänen lyhyt,
ohi menevä ruumiillinen tuskansa! Nyt oli taas kaikki hyvin,
nyt oli hänellä taas äitinsä, nyt ei hän ollut yksin, eikä

--
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hänen äitinsä ollut yksin maailmassa, nyt eivät he enää kos-

kaan eroaisi toisistaan, nyt hän voisi omistaa äidilleen koko
elämänsä, tehdäkseen hänet onnelliseksi. Ja Paul kiitti sitä
kuulaa, joka oli kulkenut niin liki hänen sydäntään ainoastaan valmistaakseen sille näin suuren ilon; jopa tunsi hän
kiitollisuutta kovaa veljeäänkin kohtaan, sillä ilman hänen
lemmetöntä käytöstään ei hän olisi päässyt nauttimaan siitä
ilosta, jonka äidin näkeminen hänelle nyt tuotti.
Seuraavana päivänä olivat äiti ja poika tyyntyneet niin
paljon, että voivat avata toisilleen sydämmensä ja kertoa
kaikki, mikä heidän eron aikanaan oli tapahtunut. Paul
kertoi avonaisesti kaikki seikkailunsa; hänen äitinsä ei voinut
olla yhtä avosydämminen. —Hänen täytyi säästää heikkoa
isää ja sydämmetöntä veljeä
ja hän teki sen niin hienotunteisesti, että syy hänen murheisiinsa näytti olevan ainoastaan

ajan ennakkoluuloissa ja sääty-ylpeydessä, joita vastaan yksi-- Olemmehan kaikki
tyiset vielä turhaan koettavat asettua.
—
— Miksi
sokeita,
kuitenkin
heikkoja olentoja,
virkkoi hän.
hakisimme täydellisyyttä maailmassa? Se aika on kyllä tuleva,
Paulini, jolloin ei toinen synny toistaan parempanatai pahempana ja jolloin ei ole olemassa muuta aatelia kuin miehen tai
naisen oma ihmisarvo. Vaan tämän tajunnan takana on
kokonainen uusi aikakausi ja miksikä valittaisimme sitä, ett'ei
korkea tammi heti kohoa täysikasvaneena, kun näemme sen
siemenen juurtuvaa jalkaimme juuressa? Monet kyyneleet
vielä vuotavat ja monet huokaukset kohoavat taivaasen, ennenkun säätyerotus sulaa kuin talvikinos kevätauringossa. Odottakaamme kärsivällisesti parempaa aikaa ja sinä, joka olet
mies, Paulini, työskentele uskollisesti ihmiskunnan eduksi,
niin on tulevaisuus sinun!
— Niin, äitini, — vastasi Paul,

tellut. Olen Upsalassa

tutustunut

—

olen sitä jo ajaerääsen nuoreen ylioppi-

laasen, nimeltä Thorild. Jos tietäisitte, kuinka usein olemme

puhuneet juuri samasta asiasta ja kuinka kaikki ihmiset kerran tulevat vapaiksi ja tasa-arvoisiksi
Vaan ette vielä ole
kertoneet mitään pakoretkestänne Falkbystä. - Puhukaamme jotakin hauskempaa,
virkkoi äiti
vältellen.
Ainoastaan sen tahdon nyt sinulle uskoa, että
lähtöni edellisenä iltana olin sopinut leski Flintan ja hänen

...

—

—
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tyttärensä pojan kanssa. Poika souti minut järven yli, ja
muista seikoista kerron toiste.
— Vaan emmekö nyt, kun taas olemme toisemme
tavanneet, kohta palaja Palkbyhyn, Veran ja isäni luo?
Kreivitär Ester kääntyi pois. Oli jotakin, jota hän ei
vielä voinut ilmoittaa. Hän vastasi ainoastaan:
— Elä puhu niin paljon, Paul; se sinua väsyttää. Kun
paranet, niin tuumailemme meidänkummankin tulevaisuudesta.
Paulin parantuminen edistyi tästä päivästä alkaen kahta
nopeammin. Kuula oli yhä paikoillaan, vaan sisälliset vammat olivat miltei kokonaan parantuneet ja hän sai luvan
ikkunan ääressä katsella puita ja nurmikoita, jotka alkoivat
viheriöidä kevätauringossa.
- Nyt jätän sinut muutamaksi päiväksi, — sanoi
- Lupaatko muistaa tarkoin kaikki määhänen äitinsä.
räykseni
— ? Lupaan. Vaan mihin menet, äiti ?
- Täyttämään toista velvollisuutta, josta sitten saat

kuulla. Jumala varjelkoon sinua, sydänkäpyni. Hyvästi!

4. lankaikkisuuden partaalla.
olisi nyt, kun puisto vielä oli lehdetön, ullakon
ikkunasta pienessä metsästäjänmajassa Brunnsvikin
luona tarkoin katsellut tornien ja savupiippujen har-

Jos

maita haamuja, jotka tuolla kaukanalännessä edustivat
Tukholmaa, olisi ehkä voinut eroittaa erään korkean raken-

nuksen katon Drottninggatan varrella. Kreivi Bernhard Bertelsköld makasi siellä sen kiven pahasti päähän haavoittamana,
jonka tuntematon käsi oli heittänyt häntä vastaan noin kaksi

viikkoa sitten yöllisen metelin aikana. Joka päivä olivat
Tukholman taitavimmat lääkärit kokoontuneet hänen etehiseensä neuvottelemaan; kaikkia keinoja oli käytetty eikä kuitenkaan mitään parannusta ollut huomattavissa. Vasenta
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silmää pidettiin panmtumatonna ja oli kolaus niin voimakkaasti vaikuttanut aivoihin, ett'eivät lääkärit siinä tapauksessa,
että haavoitetun henki oli pelastettavissa, luulleet voivansa
ennustea muuta kuin että potilas tulisi menettämään järkensä.
Vähitellen heistä toinen toisensa perästä vetäytyi pois ja
ainoastaan kuninkaan henkilääkäri tuli vielä, korkeimmasta
käskystä, joka päivä kyselemään sairaan tilaa jamääräämään
niitä lääkkeitä, joita tohtorit antavat, kun ovat menettäneet
kaiken toivon ja tahtovat vaan pitää potilasta hyvällä tuulella niin kauvan kuin mahdollista.
Kreivi Bernhardilla oli muutamia valtiollisia ystäviä,
jotka kohteliaisuudesta tulivat hänelle osoittamaan osanottoaan.
Personallisia ystäviä ei hänellä ollut ketään ja kun hänen
sisarensakin, paroonitar Clairfeld, tähän aikaan oli pakotettu
lähtemään Tukholmasta, matkustaakseen ensi avovedellä miehensä luo Saksaan, ei ollut ketään, joka olisi hänelle osoittanut todellista osanottoa. Kammaripalvelija Joséta, joka tähän
saakka oli ollut hänen uskollinen kätyrinsä, ei kreivi enää
voinut sietää; espanjalainen täytyi eroittaa talosta ja uudet,
Tukholmassa otetut palvelijat olivat nyt haavoitetun ainoat
hoitajat.
Kreivi Bernhard kärsi usein niin kovia ruumiillisia
tuskia, että hän toivoi kuolevansa; vaan vielä enemmän hän
rauhallisemmilla hetkillään kärsi siitä sanomattoman epätoivoisesta tunteesta, että oli yksin maailmassa. Semmoisina
hetkinä olisi hän antanut kaiken, mitä hänellä oli, voidakseen ostaa itselleen edes ainoankaan todellisen ystävän, yhden
ainoan ystävällisen kädenpuristuksen, jopa yhden ainoan
sydämmestä tulevan sanankaan, vaan kaikki se häneltä puuttui! Ja silloin valtasi hänet taas tuo synkkä, katkera ylpeys,
hän kiroili Jumalaa ja ihmisiä ja vannoi, kerran terveeksi
tultuaan, kostavansa tuolle kylmälle, sydämmettömälle maailmalle, joka hylkäsi hänet hänen onnettomuudessaan, — hän
usuttaisi toista toisen päälle, hän sytyttäisi maailman tuleen
ja sen raunioilla katselisi hän uhkamielisenä ja ivaavana,
kuinka kurja, halveksittava ihmiskunta sukupuuttoon häviää.
Eräänä yönä hänen unetonna ja tuskaisena maatessaan
alkoivat nuo hurjat kuumehoureet häntä taas repiä ja raastaa.
Hän oli lääkäriltä kuulustellut tilaansa ja saanut välttelevän
vastauksen, josta hän hyvin ymmärsi, että hänen päiväinsä
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mitta nyt oli täysi. Hänellä ei siis ollut edes sitä lohdutusta, että olisi voinut kostaa. Hänen loistava ratansa olisi nyt
yhtäkkiä päättyvä, hän kuolisi kurjan salamurhaajan kädestä,

kenenkään kaipaamana, kenenkään itkemänä, korkeintaan
isänsä, joka hänkin unohtaisi hänet pian muun perheensä
piirissä. Ja kuka hänet perisi? Paul, jota hän vihasi —
mikä nöyryytys! Hänen emintimänsä, jota hän inhosi
mikä iva! Miksei hän ollut nainut, jättääkseen jälkeensä
edes pojan, joka olisi voinut riistää noilta vihatuilta sukulaisilta heidän oikeutensa? Olihan hän ainoastaan kolmenkymmenen vuoden vanha - - hän voisi korvata sen, mitä oli
laiminlyönyt - - vaan ei - - hänellähän ei enää ollut kuin
moniaita tuntia elettävänään! Mitähän jos hän käyttäisi nuo
tunnit vihittääkseen itsensä tautivuoteella? Kenen kanssa?
Kenen tahansa. Hänen leskensä tulisi Paulin ja emintimän
harmiksi ottamaan osansa perinnöstä. Mistä hän pian löytäisi sopivan kreivittären? Sen pitäisi tietysti olla aatelissukua, sen pitäisi halveksia niitä aatelittomia aineksia, jotka
ovat perheesen tunkeuneet; vaan kukapa huolisi ruveta välikappaleeksi hänen kostolleen? Hän ajatteli sinne tänne,
vaan ei keksinyt ketään sopivaa.
Hänen näitä miettiessään painoi väsymyksen unenhorros aamupuolella hänen silmäluomensa umpeen. Hän ei nukkunut eikä valvonut, hän tunsi vielä selvästi joka esineen

huoneessa, näki palkatun, vanhan hoitajan, jonka tuli valvoa
hänen kanssaan, vaan joka nyökäytteli päätään kammarin

nurkassa. Hän lepäsi tuossa tietoisuuden ja tiedottomuuden
välisessä horrostilassa, joka peittää kuin harso aistimien toiminnan sitä kokonaan pysähyttämättä.
Silloin hän vastapäisen seinän viheriällä paperilla näki
heikon, vaaleansinisen valon, joka näytti olevan heijastus
heikosti tuikkivasta lampusta. Vaan jos se oli vaan heijastusta, miksi se lisääntyi, miksi se vähitellen selveni ja miksi
se yhä selvemmin muodostui ihmishaamuksi? Kreivi Bernhard ei voinut kääntää siitä silmiään. Hän ei ollut kyllin
tajussaan miettiäkseen mitään sen johdosta, mitä näki; ei se
häntä kummastuttanut, ja kuitenkin hän oliollut siksi kauvan
alaisena, ett'ei uskouuden ranskalaisen filosofian vaikutuksen
— Hän
nut aaveita eikä mitään muutakaan.
katseli välinpitämättömästi, vaan kääntämättä siitä silmiään, tuota outoa ilmiötä.
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Hetken kuluttua oli valo ikäänkuin sulautunut kal-

pean, suopean ja surullisen naisen kuvaksi, joka oli puettuna
jo kauvan sitten vanhentuneen aikakauden pukuun. Hän
leijaili pois seinältä ja läheni kuulumatonna sairaan vuodetta.

Nainen nojautui vuoteen yli ja näytti suutelevan sairaan
sidottua päätä. Sairas ei sitä kuitenkaan oudoksunut, eikä
vetäytynyt takasin; hän tunsi ikäänkuin suloisen kukkaistuoksun koskettelevan polttavia ohimoltaan ja huokuvan niiden yli virvoittavaa viileyttään.

Silloin oli hän kuulevinaan ikäänkuin sanoja, vaan eivät ne olleet
ääniä, jotka sattuivat hänen korvaansa, ne olivat
ennemminkin ajatuksia,
jotka kuulumatta yhtyivät hänen omiin ajatuksiinsa ja sitä tehdessään
ilmenivät kuin

—sanoina

ihmisten huulilta. — Bernhard Bertelsköld, sanoi
kalpea, surullinen ja lemMinä
peä haamu.
olen sukusi kantaäiti.
Miksi olet niin syvästi
mieleni murehduttanut?
Kreivi Bernhard ei
vastannut. Mitäpä hän
olisikaan- vastannut?
Tiedä, -- jatkoi
haamu,
kirous ja siunaus ovat alusta alkaen taistelleet
sukusi kohtalosta. Kaksi esivanhemmistasi on erinnyt kirottuna,
kaksi siunattuna täältä maan päältä. Kolmas, jota kirous
painaa, olet sinä, ]a tänään puolenpäivän aikana oli aikasi
mennyt. Vaan minä olen halaillut Vapahtajamme polvia ja
rukoillut Hänen nimessään, että sinulle vielä suotaisiin vuosi
parannuksen aikaa. Palaa, ' palaa, palaa syntiseltä tieltäsi!
Kas, käsi, joka on sinut parantava, on sinua lähellä. Sinulle
on vielä suotu vuosi, jonka kuluessa voit taivaassa ja maassa
■
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hakea sovintoa, vaan jos vuosi on kulunut etkä ole sieluasi
kääntänyt pimeydestä valkeuteen, niin saakoon pimeys saaliinsa ja kolmas kirous on toteutuva suvussamme
Näin puhuessaan haamu kalpeni kalpenemistaan, vartalon juonteet näkyivät haihtuvan ilmaksi ja kohta näkyi vaan
entinen, heikko, vaaleansininen valo vastaisella seinällä, kunnes sekin vihdoin hälveni pois ja ainoastaan sammuvalamppu

...

valaisi himmeästi hämärää huonetta.
Kreivi Bernhard tunsi, kuinka kaksi vastakkaista virtaa
tulvaili esiin hänen sielunsa salaisista lähteistä. Kun vanha
ivallinen hymy toisaalta tahtoi hiipiä esiin hänen huulilleen,
hiipi taas toisaalta jotain aivan toisenlaista esiin hänen silmäripsiensä alta, jotain, jota ei ollut siinä näkynyt sitten hänen
lapsuutensa päivien: se oli melkein kuin kyynel. Jos hän
olisi ollut tajussaan, olisi hän sanonut itselleen: tämä tulee
taudin tuomasta heikkoudesta. Nyt ei hänellä ollut voimaa
siitä suuttua, hänen uupuneet silmänsä sulkeutuivat ja hän
vaipui oikeaan uneen, jota kesti useat tunnit.
Hänen herätessään oli jo iso päivä, ja lääkäri seisoi
hänen vuoteensa ääressä. Epäselvä muisto yön näystä väikkyi vielä sairaan mielessä ja hän kysyi jyrkästi:
- Tänäänkö puolenpäivän aikana klo 12 minä kuolen?
- Elkää häiritkö lepoanne semmoisilla ajatuksilla,

— vastasi lääkäri taaskin kierrellen.
herra kreivi!
domme— koettaa kaikkea, mitä taiteemme voi.
--

—

Tah-

Kun taiteenne voi niin vähän,
huudahti kreivi
— niin tekisitte rehellisemmin, tohtori,
jos sanoisitte minulle totudden. Olen mies enkä pelkää kuolemaa.
Sanokaa- siis suoraan, montako tuntia saan vielä elää?
herra kreivi välttämättömästi tahtoo sen tietää,
- vastasiJostohtori,
"
niin täytyy minun tunnustaa, että
kuume kasvaa. Tunnin kuluttua alatte houria, ettekä siitä
enää virkoo. Jos tahdotte notarion kirjoittamaan viimeistä
tahtoanne, niin täytyy sen kohta tapahtua.
- hyvä, sinä kurjapuoskari,jommoisia te kaikkiolette,
— koska minä vielä voin käskeä, niin
- jatkoiNo
haavoitettu,
käsken teidät heti pötkimään tiehenne. En teitä enää tarvitse!
Lääkäri pudisti päätään ja kuiskasi mennessään hoitajalle: houraileminen on jo alkanut. Parasta on kutsua tänne
vankka mies, sillä häntä on vaikea pidellä.

katkerasti,

■
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Mene, minä halHoitaja meni ja kreivi jäi yksin.
kerskailija! — huusi hän
veksin sinua ja koko taidettasi,- kurja
poistuvan lääkärin jälkeen. - Olen kolmenkymmenen vuoden vanha ja kurja katukivi lopettaa päiväni. Hyvä on, minä
näytän voivani halveksia elämää, niinkuin minä halveksin
teitä kaikkia! Olen iloinen kerran saadessani lopettaa tämän
kurjan—narripelin.
Te ette kuole, te tulette elämään, - - kuiskasi hiljainen ääni ja hänen vieressään seisoi talonpoikaisnainen,
jonka —musta huivi oli syvään silmille vedettynä.
Kuka olette?
kysyi kreivi, samalla muistaen
yöllisen— näkynsä.
Minua kutsutaan Östanlidin Moraksi, ja minä olen
tullut tekemään teidät terveeksi.
■

5. Vanha ja uusi ihminen.
Kuninkaallinen henkilääkäri, joka
koko päivän turhaan oli odottanut ilmoitusta kreivi Bertelsköldin
kuolemasta, ei seuraavanaaamuna

enää voinut voittaa uteliaisuut—

taan, vaan meni sairaan luo.
— kysyi
Milloin kreivi kuoli?
hän hoitajalta
— Serraetehisessä.
tri, — vastasi
—
matami, nyökäyttäen päätään,
hän on nukkunut koko yön ja
äsken hän pyysi saada kupillisen

—

lihalientä.

- -

—

vastasi tohtori.
Taiteen
Se on mahdotonta,
kaikkien sääntöjen mukaan täytyi hänen heittää henkensä viimeistään menneenä yönä.
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sanonut,

- - arveli hoitaja. -

Mutta niinhän käy aina, kun ylenkatsotaan kuninkaallisen
majesteetin lääkkeitä ja antautaan noitien käsiin.
"
Vai niin. Niinkö ovat asiat? No, siinä tapauksessa hän
kuolee ennen iltaa.
— Elkäähän
muuta! Heitäppäs kaikki rohtopullofc
ulos ikkunasta ja ajappas parturi suonirautoineen pellolle, ja
kipeä pää sidotaan marilla pellavasiteillä! mikä muu kuin
kuolema voi olla seurauksena semmoisesta?
— Mikä on noidan nimi?
- Häntä kutsutaan Östanlidin Moraksi ja hänen sanotaan parantaneen paljon ihmisiä, joille eivät tohtorit ole mitään voineet. Vaan kerran ne vielä nekin, jotka hän on
parantanut, päättävät päivänsä.
— Se on hyvin luultavaa, — virkkoi henkilääkäri
hymyillen ja lähti pois, vähän vihoissaan kaikille noille älyk-

--

käille ämmille, jotka siihen aikaan rohkenivat parantaa tai
tappaa ihmisiä ilman lääkärin avutta.
Näytti kuitenkin siltä kuin henkilääkäri olisi ollut
oikeassa, sillä monta päivää oli kreivi Bernhard elämän ja
kuoleman vaiheilla. Östanlidin Moralla oli kova taistelu
taisteltavana, paljoa kovempi kuin Paulia parantaessa. Tiedekunnan yksimielisen tuomion uhalla virkosi kreivi Bernhard kuitenkin virkoamistaan, kuume väheni, tulehdus hävisi,
näytti silmäkin alkavan parantua, ainoastaan suuri voimattomuus oli jälellä. Hänen entinen tarmonsa ei ottanut kuitenkaan oikein toipuakseen. Kova ja ylpeä mieli oli saanut
kovan kolauksen sinä yönä, jolloin hän oli ollut kuoleman
kielissä ja nähnyt tai luullut näkevänsä tuon kummallisen
näyn. Eriskummaisct, äänettömät sanat: »palaa* ja »yksi
vuosi« olivat jättäneet jälkeensä kai'un, joka ei oikein ottanut kadotakseen. Hän oli suutuksissa itselleen noista lapsellisuuksista, jotka eivät suoneet hänelle mitään rauhaa. Vaan
yhäti hänen mielessään.
se ei auttanut;
— Mora! ne— olivat
virkkoi hän eräänä päivänä hiljaiselle,
mustiin puetulle talonpoikaisnaiselle, joka niin herkeämättömällä huolenpidolla oli valvonut hänen vuoteensa vieressä
luulette minun paranevan?
yötä ja päivää,
- Ruumiinnemilloin
paranee silloin kuin sielunne, — vastasi
hän matalalla äänellä.

--

Välskärin kertomuksia

V.

22
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puuttuu?
vastasi

sillä tarkoitatte? Mikä minun sielultani
- Mitä
-Jumalan armo, joka on sielun terveys,
vaimo totisesti.

- Kreivi Bernhard olisi

tahtonut nauraa, vaan se ei

onnistunut, hän oli liian heikko. Taas muisti hän tuon kauhistuttavan sanan: »palaa«, ja hän oli vaiti. Hänessä iti
jotakin, iti syvässä hänen entisen rohkeutensa raunioiden alla,
vaan siellä sydänalassa oli kova, kivinen pohja eikä siemen
tahtonut- juurtua.
- - sanoi
minut terveeksi, Mora,
Jos voitte tehdä
—
hän seuraavanapäivänä,
niin teen teidät rikkaaksi. Saatte
itse määrätä palkkanne.
— En pyydä mitään, — oli vastaus.
- Niin ne kaikki sanovat, — jatkoi kreivi, - - vaan
ottavat kuitenkin.

- Suomesta.Mistä olette kotoisin?
- Olotte oikeaa lajia. Kuulkaa, Mora,

Suomessa on

jotakin, joka voi parantaa minut pikemmin kuin te, ja se on
vanha, köyhä sormus. Jos voitte hankkia minulle sen, niin
malttakaas
niin silloin tahdon
naida teidät!
Tämä oli jatkoa sairaan edellisiin houreihin, joka miellytti häntä juuri siitä syystä, että se oli niin tavatonta. Vaan
kysyi, osoittamatta vähintäkään kummastusta:
Östanlidin
- Mora

...

...

...

Miksi tahtoisitte sen tehdä?
Miksi? Siksi, että se on tapana suvussani. Minulla
on emintimä, joka iloitsisi saadessaan teidät miniäkseen. On
vanha sääntö, että paha on pahalla poistettava: pakkasen
purema lumella, tulen polttama kuumalla raudalla ja suomalaiset noidat suomalaisilla noidilla. Elkää kursailko sen
vuoksi, että olette seitsemän kymmenen vuotias! Kuta vanhempi, sitä parempi. Se on paras parannuskeinoemintimälleni.
— Miksi vainootte emintimäänne?
— Miksi? Siksi, että Vaan se ei kuulu teihin.
hän tällä hetkellä rukoilee edestänne . ..
— Ehkä
Siihen on hän liiaksi pahasisuinen ja ylpeä. Hän
vainoo minua enemmän kuin minä häntä.
— Niinkö luulette? Ehkä tuomitsette häntä väärin?
Ei ole ketään maailmassa, joka minusta huo— eiEn.
lisi,
ketään muita kuin te, Mora! Sisareni on minut
hyljännyt, veljeni minua inhoo ja isäni
Johtuu jotakin

-

...

...
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mieleeni. Olette liian vanha minulle, vaan jos hankitte minulle sormuksen, niin tahdon naittaa teidät isälleni. Hän ei
suurta väliä ja minä olen tottunut emintimiin.
pidä niin
— Muistakaa
sieluanne. Tuommoiset ajatukset ovat
kuin kiviä lastatussa
venheessä ja semmoisin sanoin ette kos- - nuhteli
kaan parane!
hoitaja sairastaan totisesti, melkein
ankarasti. Hän näki kyllä, että kova sydän ei vielä hetikään
ollut nöyrtynyt.
hymyillä, vaan ei voinut.
Taaskin
koetti haavoitettu
- Päätäni
pakottaa, — valitti hän.
Hoitaja meni noutamaan raitista vettä. Etehisessä tuli
häntä —vastaan nuori talonpoika, joka pyysi puhutella kreiviä.
Sanokaa minulle asianne, niin vien sen perille, vastasi Östanlidin Mora.
tulla takaisin toiste, -- arveli talonpoika.
- OlisinVoinhan
tahtonut antaa kreiville hukkaan joutuneen kalun.
— kysyi talonpoikaisnainen yhtäk- Onko
se sormus?
kisen, hänelle omituisen mielijohteen vaikutuksesta.
- On, sormushan se on, - - vastasi talonpoika kum■

mastellen.

- Antakaa

se sitten minulle. Kreivi siitä juuri puhui.
Hän kaipaa sormustaan, hän puhuu siitä yötä, päivää. Vaan
ei se ole hänelle onneksi.
Jonas- -Perttilä pudisti päätään. — En tunne teitä,
sanoi hän
ja siinä vanhassa
kuuluu ole— kuparipalasessa
van joitain salaisia taikoja.
En anna sitä kenellekään
muulle kuin kreiville itselleen.
Sen kuullessaan heitti talonpoikaisnainen taapäin huivin, joka peitti hänen otsansa ja paljasti kasvot, joiden
ilmeessä oli niin paljon jaloa ja ylevää, että Jonas vasten
tahtoaan
oliko hän unhottanut lakin —päähänsä.
— tunnusteli,
Olenko
sen näköinen, ettävoisin pettää? kysyi hän.
- Suokaa anteeksi, - - sopersi Jonas. - - Tässä on
sormus ja koska kreivi on määrännyt 500 taalerin palkinnon
sille, joka hankkii hänelle tuon romukalun takaisin, niin
olkaa niin hyvä ja sanokaa hänelle, että hän lahjoittakoon
rahat Ison Kyrön pitäjän köyhille. Eipä sillä, että meillä
— lisäsi talonpoika viekjuuri olisi köyhiä Isossa Kyrössä,
-vaan ovathan rahat hyvät olemassa, jos tulisi hallakaasti,
vuosi tai kaksi.
■
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- Sano terveisiä

äidillesi, Jonas,

—

sanoi talonpoikais-

nainen, otti sormuksen, peitti taas kasvonsa ja katosi lähim-

mästä ovesta. Jonas seisoi siinä aika tavalla ällistyneenä.
- Olenko tehnyt viisaasti vai tyhmästi? Missä olen ennen
nähnyt nuo kasvot? - ajatteli hän, mielessä joku himmeä
muisto lapsuuden ajoilta. — Vaan sama se. Olen iloinen,
että olen päässyt tuosta jumalattomasta taikakalusta. Siitä
pitäen kuin sen löysin parturin lattialta, on painajainen jok'ainoa yö ratsastanut kahareisin sänkyni laudalla.
Östanlidin Mora seisoi samaan aikaan viereisessä huoneessa katsellen sormusta, joka kerran niin mahtavasti oli
vaikuttanut hänen omaan kohtaloonsa. Hän oli silloin ollut
- - kuka tohtisi
valmis siunaamaan sen voimaa ja kuitenkin
sanoa, ett'ei hänen ehkä olisi ollut parempi, jos tämä sormus

yhä vielä olisi kätkettynä kahdeksantoista sylen syvyyteen
Waasan sataman pohjassa.
Hän oli tuskin nähnyt sormusta ennen, eikä koskaan
pitänyt sitä kädessään. Nyt hän katseli sitä päivää vasten.
Kuinka se oli kummallista tekoa! Kuinka kummallinen oli
sen himmeä loisto! Ja nuo kirjaimet, joista hän niin usein
oli kuullut puhuttavan, kuinka selvästi voi ne vielä eroittaa
sormuksen sisäpuolella.
Häntä puistatti, kun hän muisti Neptunus Gastin. Olikohan tässä mitättömässä kuparipalasessa todellakin se salainen voima, joka siinä sanottiin olevan? Oliko totta, että
jokainen, joka sitä kantoi, voi muuttaa onnettomuuden synkimmän yön onnen valoisimmaksi päiväksi, oliko totta, että
samassa kun sen otit käteesi, kohtalosi muuttui?
-.Kummallinen kiusaus valtasi hänet. Eikö haavoitettu
tuolla sisällä juurikaan ollut luvannut hänelle, että hän,
jos saisi sormuksen, naittaisi hänet puolisolleen? Jos hän
nyt antaisi sairaalle tuon salatun aarteen, silloin olisi hänellä

poikapuolensa oma sana takeena siitä, että hän saisi takaisin
kaikki oikeutensa ja voisi palata puolisonsa luo. Tai jos hän
pitäisi sormuksen, eikö sen ylistetty voima veisi häntä kaikkien hänen pyrintöjensä perille: onneen, sovintoon ja rauhaan?
Hän taisteli lyhyen hetken kiusausta vastaan. Seuraavalla
hetkellä hän jo vapisi niiden pahain ajatusten voimaa, jotka
melkein kuin magnetillisesti tuntuivat säteilevän|tuosta pirullisesta taikakalusta.
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—

Östanlidin Mora seisoi siinä vielä vaipuneena näihin
ajatuksiin, kun hän takanansa kuuli äänen - - äänen, joka
kaikkia muita ääniä voimakkaammin tunki hänen sydämmeensä. Se oli hänen puolisonsa, kreivi Kaarle Viktor Ber-

telsköldin ääni.

- Kuinka

vapiseva ääni.
- Elää,

on kreivin laita?

Elääkö hän?

—

kysyi

—

vastasi talonpoikaisnainen tuskin kuuluvasti ja -nojnusi ikkunanpieltä vasten pystyssä pysyäkseen.
Onko hän jo niin parantunut, että ilman vaaratta
voi nähdä isänsä?
kysyi kreivi Bertelsköld malttamattomasti, huomaamatta oudon naisen liikutusta.
Hoitaja sai sekunnin
pari tointuakseen. - - Kyllä hän
—
—
voi,
kuiskasi nainen.
Sillä ehdolla, että teidän armonne
ei puhu mitään, joka häntä liikuttaa tai surettaa; sillä hän
on vielä kovin heikko.
- Hyvä. Tahdon olla varovainen, - - vastasi kreivi
ja astui sairaan huoneesen.
Hänen tuntematon puolisonsa seurasi häntä hiljaisin askelin. Oli varjostin nurkassa, ei kukaan häntä huomannut sen
takaa. Hän kuuli, hän näki kaikki enemmän sydämmensä
kuin silmäinsä ja korvainsa avulla. Oi, kuinka hänen nuoruutensa lemmikki oli vanhennut näiden kymmenen kuukauden kuluessa, sittenkun he viimeksi näkivät toisensa! Kuinka
hänen kasvonsa olivat käyneet kalpeiksi! Kuinka hänen
muinoin komea ryhtinsä nyt oli taipunut! Ja kuinka hänen
lempeät siniset silmänsä loistivat himmeästi, entiseen verraten!
Vaan kuitenkin hänen vaimonsa häntä rakasti, tunsi rakastavansa häntä enemmän kuin koskaan ennen, sillä hänenhän
oli syynsä noihin murheisin, hänen, joka kuitenkin oli vannonut olevansa hänen elämänsä ilo!

Isän ja pojan kohtaus oli lämpimämpi kuin heidän
näkymätön todistajansa uskalsi toivoakaan. Isä unhotti kaikki
saadessaannähdä esikoisensa; poika tunsi rakkauden kaipausta,
jota hän ei koskaan ennen ollut tuntenut.
- Isäni, -- sanoi Bernhard, — olen pahasti teitä loukannut

...
-

--

siitä, kun olet parantunut,
sanoi
— Puhukaamme
Luoja on lähettänyt minulle nämä koettelemiset,

kreivi.
rangaistakseen meitä ja poistaakseen meidän suuria puutteelli-
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suuksiamme: sinun ylpeyttäsi ja minun heikkouttani. Olen
rientänyt Tukholmaan pelastaakseni kaikki, mitä minulle on
rakasta maailmassa: menetetyn puolisoni, molemmat poikani ja
perheemme kunnian. En tule omin voimineni, vaan Jumalan
voimalla, jonka itsessäni tunnen. Ei enään saa olla pimeyttä
ja vainoa ympärillämme. Kaikki, kaikki rukoilkaamme Kaikkivaltiaan armoa!
Kreivi Kaarle Viktor Bertelsköld oli jalo tällä hetkellä.

Kaikki miehuuton heikkous, joka oli himmentänyt hänen
totuutta rakastavaa, pohjaltaan ylevää luonnettaan, näytti nyt,
kun hän oli kadottamaisillaan kaikki, joka antoi arvoa hänen

elämälleen, kerrassaan kadonneen. Hän seisoi nyt miehuullisena, jaää pystyssä ja vakavasti päättäneenä taistella kohtaloaan vastaan ja pelastaa perheensä.
-

-

Kuinka hän on kaunis! kuinka hän on kaunis!
ajatteli hänen näkymätön, tuntematon puolisonsa salaisessa
nurkassaan ja oli valmis heittäymään hänen syliinsä ja suutelemaan niinkuin ennen hänen rakkaita, harmaita hapsiaan ja
hänen korkeaa, lempeää, huolten uurtamaa otsaansa.

6. Taistelu ihmissydämmestä.
Sinä päivänä, jona Östanlidin Mora istui vaan muutamain askelten päässä kadotetusta puolisostaan, joka
ei aavistanutkaan hänen läsnäoloansa ja kun oli
ainoastaan hänen itsensä vallassa heittäytyä hänen
syliinsä ilokyynelin vastaanotettavaksi, sinä päivänä kiusaaja
tuli hänen luoksensa niin mahtavana kuin se harvoin lähenee

naissydäntä. Väijyvät ajatukset palasivat kahdenkertaisella
voimalla. Mene, sanoi kiusaaja, ilmaise itsesi ja lopeta katkera surusi! Vieläkö pelkäät poikapuolesi vainoa? Houkko,
onhan sinulla kuninkaan sormus! Etkö tiedä, että sinulle
tästälähin kaikki onnistuu? Ei voi niin rohkeaa ajatusta
aivoissasi syntyä, ett'ei se heti toteutuisi ja oletko sitä paitse
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unhottanut Bernhardin lupauksen antaa sinut tunteinatonnn

miehellesi, jos annat hänelle sormuksen?

Mikä kiusaus! Mikä kova taistelu! Vaan kurja, hylätty vaimo ei langennut. Hän ymmärsi, ett'ei hänen aikansa
vielä ollut tullut. Sormus poltti hänen kädessään ja hän
ymmärsi, että siitä mahdollisesti voisi tulla hänen valvattinsa
ajallinen pelastus, vaan sitä varmemmin hänen ikuinen häviönsä. Hän istui liikkumatonna ja hiljaa ja kuuli isän ja
pojan hänestä puhuvan.
- Minun täytyy mennä henkilääkäri Dahlbergin luo
- - sanoi kreivi.
kiittämään häntä hänen huolenpidostaan,
Tehkää niin, isäni, ja kiittäkää häntä hänen erinomaisista yrityksistään lähettää minut kuolemattomuuteen,
vastasi Bernhard entisellä, ivallisella äänellään.
Vaan jos
isäni tahtoo kiittää häntä, joka on pysyttänyt minut maan
päällä, niin miettikää jotain palkintoa sille suomalaiselle noidalle, joka on ollut hoitajanani. JEn rakasta noitia, vaan
Östanlidin Mora on harvinainen poikkeus, sillä hän yksin
on katsonut minun ansaitsevan elää, kun kaikki muut katsoivat minun ansainneeni kuolla.
- Olen muistava häntä ja antava hänelle sopivan
palkinnon, -- vastasi kreivi ja nousi mennäkseen, sillä käynti
ei saanut kestää kauvan.
Mennessään huomasi hän Östanlidin Moran varjostimen
takaa.
- - kysyi hän.
■ Tekö olette poikaani hoitanut?
päätään
virkkamatta,
Hän nyökäytti
mitään
huivi silmille vedettynä.
- Kiitän teitä; - - sanoi kreivi. - - Hoitakaa häntä
edelleen ja voitte olla varma siitä, että olen vaivanne palkitseva. Ottakaa tämä todistukseksi siitä.
Painaessaan kultarahan naisen käteen, tunsi hän sen

vapisevan.

paljon valvonut, teidän tulee vähän levähtää,
- jatkoi Olette
kreivi ystävällisesti ja poistui sen enemmän sitä
asiaa ajattelematta.
— Voi! -- ajatteli hän, jota ei oltu tunnettu, — jos

hän olisi seisonut minun edessäni, kuinka hyvin naamioituna
tahansa, ja minä olisin painanut hänen kättänsä ja tuntenut
- - minä olisin heti hänet tuntenut!
sen vapisevan
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Useita päiviä kului. - - Kreivi Bernhardin voimat varttuivat ja- aika alkoi käydä hänelle pitkäksi.
Hanki minulle joku ranskalainen romaani! — virk
koi hän hoitajalleen komentavalla äänellä.
Hoitaja meni ja toi palatessaan kirjan, vaan se ei ollut
ranskalainen romaani, se oli Tuomas Kemppiläinen. Ja hän
is,tui lukemaan ääneensä tuomastaan kirjasta.
- Mitä? - - kysyi
haavoitettu vihastuneena. — Uskallatteko ilvehtiä kanssani?
Vaan vaimo jatkoi lukuaan:
»Jumalani, katso puoleeni eläkä ole minusta kaukana.
Pahat ajatukset ovat minussa syntyneet ja suuri kauhistus
ahdistaa sieluani. Kuinka voin vahingoittumatta ne voittaa?*
»Tahdon käydä edelläsi, sanoo Herra, ja alentaa suuret
ja mahtavat maan päällä. Tahdon avata sinulle vankilasi
portit ja ilmoittaa sinulle salatuita asioita.«
Kreivi ei helposti kiivastunut, vaan nyt hänet valtasi
ankara viha. Yöpöydällä vuoteen ääressä oli virsikirja, puukantinen ja messinkihakasilla varustettu. Hän otti kirjan ja
viskasi sen niin voimakkaasti hoitajaansa kohden, että veri
purskahti tämän nenästä ja suusta.
Nainen kääntyi pois pyyhkiäkseen kasvojaan ja jatkoi
sitten tyynesti, ikäänkuin ei mitään olisi tapahtunut.
»Herra, tee kanssani niinkuin sanonut olet ja kaikki
pahat ajatukset pakenevat kasvojesi edestä. Katso, en 010
ansainnut lohdutustasi ja huolta, jonka minusta pidät. Olen
paljon syntiä tehnyt ja kaikki haluni on ollut maallisiin asioihin. Olen ylentänyt itseni taivasta korkeammalle ja olen
alennettava maan syvyyteen. Kaikki, mitä minussa on, on
syntiä ja pimeyttä, jos ei pyhä henkesi valaise minun pimeyttäni. Herra, ole minulle armollinen ja valaise minua kasvoillasi. Kurita ilmat ja myrskyt! Sano merelle: 010 tyven!
ja pohjoistuulelle: elä tuule! -- niin kaikki vaikenee.*
- Hullu akka, kurjine
munkkisaarnoinesi! — jupisi
sairas ja kääntyi seinää kohden, päästäkseen häntä kuulemasta.
Vaan vaimo jatkoi lukuaan:
»Poikani, sanoo Herra, kiellä itsesi, niin minut löydät!
Herra, kuinka usein minun pitää itseni kieltämän ja missä
suhteessa minun pitää kieltämän? - - Aina ja jokapaikassa
pienessä ja suuressa. En anna mitään anteeksi, mutta kaikessa
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tahdon kohdata sinut puhtaana ja paljaana. Kuinka voit
muutoin olla minun ja minä sinun?»
»Olen usein sinulle sanonut ja sanon taas: hylkää
itsesi, kiellä itsesi, niin saat maistaa paljon sisällistä rauhaa.
Anna kaikki kaikesta: elä salaa mitään, elä mitään takaisin
vaadi; pysy ainoastaan minussa, niin tahdon olla sinun. Ja
sydämmesi on tuleva vapaaksi ja pimeys ei enää ole sinua
valloittava.«
Hetken kuluttua sulki lukija kirjan, sillä sairas tarvitsi
lepoa. Vaan seuraavana päivänä hän alkoi uudelleen.
Kreivi Bernhardin hairahdus joudutti hänen sisällistä
muutostaan. Jos ei hän, vastoin tapaansa, riisi käyttäytynyt
niin raaasti; ei hän ehkä olisi sietänyt niin suurta itsepäisyyttä. Vaan nyt hän häpesi kiivauttaan ja jossakin määrin

sitä sovittaakseen päätti hän tällä kertaa olla kärsivällinen.

Tätä lukemista seurasi toinen ja taaskin toinen, päivä päivältä. Ostanlidin Mora ei päästänyt häntä päiväksikään
hänen entisten ajatustensa valtaan. Hänen ensi inhonsa
munkin saarnasta, joksi hän sitä kutsui, alkoi vähitellen
'
vähetä. Hän myönsi nyt, että siinäkin voi olla jotakin
hyvää, vaikka se olikin »sietämättömän liioiteltua*. Vastoin
hänen tahtoansakin aukeni hänelle aivan uusi kärsimysten ja
kieltäymysten maailma, josta hänellä ei ollut mitään aavistusta, ja selittämätön, ennen aavistamaton tunto Jumalan läsnäolosta vaikutti kummallisesti hänen sielunsa pohjukoihin,
milloin voimakkaalla katumuksella ja nöyrtymisellä, milloin
lohdutuksen tavoin, joka tuntui kuin suloisen kevättuulosen

virvoittava viileys murtuneessa, rauhattomassa, levottomassa

omassatunnossa.

Eräänä päivänä tuli vanha kreivi takaisin, kun Östanlidin Mora tavallisuuden mukaan istui äänetönnä
— sanoi varjostimen
on hyviä uutisia,
takana.
Minulla
kreivi otsa
- Paul elää ja on melkein parantunut
haavaskirkkaana.
taan. Hän kirjoitti minulle ja minä kävin hänen asunnossaan erään hovimetsästäjän luona, jonka nimi on Grenman.
Niinpiankun hän saa luvan mennä ulos, tahtoo hän käydä
luonasi, jos hänet otetaan vastaan. Hän on itse sitä pyytänyt.
- Hän on tervetullut. Vuotaahan hänenkin suonis- vastasi Bernhard, liikutettuna vasten
saan jaloa verta,
■

■

tahtoaan.
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—

Niin,

--

--

sanoi kreivi totisesti,
hänen suonissaan
virtaa jalompaa verta kuin sinun ja minun suonissa, hänen
äitinsä verta.
Bernhard oli vaiti. Tämä oli kovin kaikista pähkinöistä,

joita kasvoi hänen sielunsa orjantappurain keskessä.
— Muistelen
Isäni, vastasi hän puoleksi vältellen.
kuulleeni, että äitipuoleni ennen muinoin luki teille ääneen.
hän luki?
Mitä kirjoja
- Useimmittain
raamattua. Joskus myöskin Tessinin
kirjeitä Kustaa llLlle hänen prinssinä ollessaan, tai muita
opettavaisia,maallisia kirjoja. Vaan paitse raamattua luki hän
mieluimmin Juhana Arndtia ja Tuomas Kemppiläistä.
— Mitä pidätte Tuomas Kemppiläisestä? Eikö hän
ole liian ankara?
- Hän vaatii ainoastaan sitä, mitä kaikki kristityt
opettajat vaativat: sydammen täydellistä kieltäymystä ja kääntymistä Jumalaan.
- Vaan sehän on mahdotonta. Eihän ihminen voi
luopua koko entisestä elämästään ja alkaa, niinkuin uusi
lapsi, uutta olemusta.
Ei omin voimin. Vaan Jumalalle ei mikään ole
mahdotonta.
Miksi sitä kysyt?
— Siksi,
että
elkää vaan naurako; tauti tekee minut
heikkohermoiseksi. Se suomalainen noita, tiedättehän, lukee
minulle usein vanhan munkin kirjasta. - - Minä tulen silloin
niin kummalliseksi, jopa taikauskoiseksikin. Minusta joskus
tuntuu kuin olisin suurin pahantekijä maailmassa ja niinkuin
oudot vallat olisivat lähettäneet enkelin taivaasta johtamaan
minua paremmalle tielle. Se on kai taudin syy. Eikö totta,
■

—

...

isäni: sehän on naurettavaa tuo, kun muistaa, että olen filo-

soofi ja— lähettiläs Madridissa?
Se ei ole naurettavaa,
vastasi kreivi Kaarle
Viktor Bertelsköld arvokkaalla totisuudella, — mutta nauretta-

vaa on, että meidän aikamme tahtoo repiä ikuiselta valtais-

tuimeltaan Kaikkivaltiaan Jumalan ja tehdä kristinuskosta
kuivan siveysopin. Esivanhempamme eivät niin ajatelleet.
Lapsena ollessani kertoi minulle äitini usein, kuinka isävainajani, suuren kuninkaansa esimerkin mukaan, ei koskaan
lähtenyt monille sotaretkilleen ilman raamattua, jota hän joka
päivä lueskeli. Itse olen palvellut prinssi Eugenen johdolla
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ja nähnyt monen tekevän samoin. Ei koskaan vielä ole aatelismiehen kilpi tahraantunut elävän Jumalan tiedosta, vaan
usein kyllä siitä, ett'ei Hänestä ole tahdottu mitään tietää.
Kreivi Bernhard oli vaiti, vaan salattu siemen hänen
sydämmessään alkoi itää. Kun hänen isänsä oli mennyt pois,
kutsui —hän esille Östanlidin Moran.

Vaimo,

—

sanoi hän yhtäkkiä,

—

tahdon nähdä

kasvosi.

Nainen säpsähti ja peräytyi.-—- En voi niitä näyttää,
armollinen herra, - - vastasi hän.
Eräs lupaus
— Kuulkaa minua, — jatkoi kreivi.
— Häpeän sitä
tunnustaa, vaan minä olen joskus herkkä uskomaan aavistuksia, olen taikauskoinen. Kuka olette? Mitä minulta tahdotte? En tunne teitä; näytätte köyhältä talonpoikaisnaiselta,
vaan teissä on jotakin, joka puhuu pukuanne vastaan.
- Jos teidän armonne kysyy minulta vielä jotain, niin

...

—tieheni.
Ei, elkää

menen

menkö! Lukuunottamatta äitiäni, jota
tuskin muistan, olette ainoa nainen maailmassa, jota koskaan
olen kunnioittanut. — Ette ole se, joksi itsenne sanotte. Jos
on hyviä henkiä, jotka ihmisiä suojelevat, niin täytyy teidän
olla suojelushenkeni. Paljastakaa kasvonne; en ansaitse
nähdä olentoa, joka on jalompaa sukua kuin minä, vaan se
tekisi minulle hyvää. Oppisin uskomaan.

- Uskokaa Jumalaan, elkääkä ihmisiin. En ole enkeli,

olen se, jolta näytän, köyhä nainen, heikko ja puuttuvainen.
Sinä päivänä, jolloin teoin ettekä vain sanoin osoitatte, että
Jumalan armo on päässyt sieluunne vaikuttamaan, silloin,
vaan en ennen, tahdon kasvoni paljastaa. Henkeänne ei
enää uhkaa mikään vaara ja te voitte tulla toimeen ilman
minua. Jätän nyt teidät. Vaan jos tahdotte, tulen silloin
tällöin takaisin lukemaan teille.
— Ei, elkää minua jättäkö! Olette minulle tehneet
suurimman hyvänteon, minkä kuolevainen voi toiselle tehdä.
Olette antanut
minulle takaisin ruumiini— ja sieluni.
- Hyvästi!
Minä tulen takaisin.
jo aika mennä,
— ajatteliOnÖstanlidin
sillä hän aavistaa jo liika paljon,
Mora

mennessään.

7. Kahden naisen rakkaus.
Paul Bertelsköld istui eräänä iltana pienen metsästäjä-

huoneen ikkunassa ja katseli ikävöiden kevään
ensimmäistä, viheriöivääruohoa. Oli kulunut kohta
kaksi viikkoa siitä kuin hänen äitinsä oli hänet jättänyt. Hän oli joka päivä kirjoittanut pojalleen ja saanut
vastauksen hänen terveydestään; vaan Östanlidin Mora oli
kieltänyt häntä ilmoittamasta isälleen äidin täällä oloa.
Kreivi oli kuitenkin sattumalta tavannut Grenmanin, joka ei
ollut hennonut häneltä salata pojan olopaikkaa. Paul sai
taas tavata isänsä; ei ollut hänen syynsä, että puolet salaisuudesta oli tullut ilmi. Hän oli totellut äitinsä tahtoa;
hänelle ei mikään maan päällä ollut niin pyhää kuin äitinsä
rukous.
Vähitellen hänen terveytensä parani ja hän oli saanut
avata ikkunansa, kun aurinko loisti lämpimästi sen ruuduille. Vaan nyt oli ilta, ilma oli viileä, ja Paul oli kuitenkin unhottanut sulkemasta ikkunansa. Hän näki puitten
varjojen käyvän yhä pitemmiksi hienolla nurmikolla ja aurinko
laski länteen etäisten, epäselvien kattojen taa Ruotsin pääkaupungissa.
Sen sijaan kohosi täysikuu ja valaisi sitä runollista

maisemaa, joka aukeni Paulin ikkunan edessä.

Paul katseli kimeltelevää kuutamoa juuri jäänsä luoneella lahdella. Oli niin yksinäistä, hiljaista, surullista, suloista ja kuitenkin niin iloista. Ilmassa oli aavistus keväästä,
ja ahtolan immet harjoittelivat jo keväisiä karkeloitaan kirkkaalla veden pinnalla.
Paul oli haaveksija, joka aina luki jotakin esineiden
pinnan takana. Hänestä tuntui, että hän oli lähellä luonnon
sydäntä. Hän ymmärsi sen hiljaista kieltä. Hän oli surullinen ja hän oli iloinen kuin illan kuutamo. Hän luki aallon loiskeessa koko elämänsä tarun.
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Äkkiä pimeni kuutamon tie järven pinnalla ja keveä
varjo näytti livahtavan sen yli. Varjo katosi ja kaikki oli
taas niinkuin ennen. Oliko se venhe lahdella vai oliko se
Vellamon neito, joka hetkeksi sukelsi esiin aaltojen alta?
Kohta senjälkecn näytti kaksi henkilöäikäänkuin nousevan vedestä ja lähenevän metsästäjähuonetta. Milloin olivat
he puitten suojassa, milloin he taas liikkuivat eteenpäin kuutamossa ja Paul näki kaksi naista. Luultavasti olivat he soudattaneet itsensä lahden yli.
Kun he olivat
lähemmä sanoi toinen toiselle:
- tässä
- - jatulleet
se on!
toinen jäi ikäänkuin vartioimaan, kun
toinen meni eteenpäin avonaista ikkunaa kohden.
- Oletteko te kreivi Bertelsköld?
kysyi muuan
tutulta kuuluva ääni ranskankielellä ja ääni vapisi. Himmeä
kuutamo valaisi markiisitar Egmontin viehättäviä kasvoja ja
se punakin, joka äkkiä valoi hänen kasvoihinsa purppuransa,
näytti tässä valaistuksessa aavemaisen kalpealta.
- Te täällä, madame! - - huudahti Paul hämmästyen
tätä näkyä.
- Oi, kuinka olen teitä hakenut, kuinka olen teitä
- - jatkoi vilkas ranskatar mahakenut neljä pitkää viikkoa!
talalla äänellä.
Minun pitäisi teitä vainota, jopa vihatakin,
te kiittämätön ihminen, kun ette näin pitkään aikaan ole
rivilläkään ilmoittanut minulle elämästänne jaolopaikastanne!
Vaan siihen ei nyt ole aikaa. Minulla on hyvin tärkeä asia
teille uskottavana ja minua ilahduttaa, ett'en ole tullut liian
myöhään. Vasta tänä iltana on minun onnistunut saada
enkä tahtonut kadottaa yhtään hetkeä.
selkoa olopaikastanne
- Kuinka te olette
hyvä, madame! - - vastasi Paul
■

sydämmellisesti.
Eikö ole paikkaa, jossa voimme kahden kesken
puhella? Nämä varjot minua kammottavat ja minä pelkään
-

jonkun olevan piilossa puiden runkojen takana!

■

markiisitar, katsoen arasti hämärään puistoon.

jatkoi

Tahdotteko astua pieneen lmoneeseni?
kysyi
Paul hämillään ja punastuen, sillä ei hän ollut valmistautunut ottamaan vastaan semmoista vierasta.
- Tahdon, tahdon, neuvokaa minulle ovi! kuiskasi
kaunis nainen malttamattomallaliikkeellä.

--
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Paul neuvoi hänelle

raput ja otti

heti sen jälkeen hänet

vastaan kammarissaan.

puen

— Mitä minusta ajattelette? — kysyi markiisitar,
väsyneenä yksinkertaiselle puutuolille.
— Madame . ..

vai-

Niin, to kankeine tapoinenne ja ennakkoluuloinenne,
mitä ajattelette henkilöstä, joka tähän aikaan ja tällä tavalla
tunkeutuu luoksenne?
—
— vastasi Paul viattomasti.
siitä kiitollinen,
— Olen
Oi, rukoilen teitä, ymmärtäkää minut oikein! Olkaa
siitä vakuutettu, että ainoastaan mitä tärkeimmät syyt voivat
Vaan se on sama. Ette ole muiden sydämmettöinien
miesten tapainen. Olette ainoa, jolle voin puhua täydellä
luottamuksella. Teidän pelastettu henkenne on taaskin vaa-

...

rassa,

herrani!
-

Oh, madame, haavani on jo mennyt umpeen

- Ymmärtäkää

...

minua oikein. Palkkasin kolmekymnienlä poliisin parhaista nuuskijoista teitä hakemaan ja he
johtivat minut harhaan Upsalaan. Minä matkustin sinne
vuokseni!
— Minun
Tahdoin nähdä mainion Linnen. Kun tulin takaisin, sain tietää, että veljenne espanjalainen kammaripalvelija
tunsi asuinpaikkanne ja oli uhkaavasti teistä puhunut. Annoin
vielä tutkia häntä ja tunti sitten kuulin, että hän joka yö
väjyi teitä Brunnsvikin puistossa tappaakseen teidät. Ei saanut menettää hetkeäkään. Lähetin väkeä vartioimaan puistoa
ja kiiruhdin itse ilmoittamaan teille vaarasta. Veljenne vaino
on menettänyt yhden uhrinsa ja tähtää nyt toiseen.
- Ei, se on mahdotonta. Veljeni on vaarallisemmin
haavoitettu kuin minä, ja isäni on kertonut minulle, että hän
on muuttanut mieltään.
- Isänne on voinut erehtyä ja haavoitettu vihollinen
voi käyttää toisen tervettä kättä. Ette ole hetkeäkään varma
hengestänne ja täytyy teidän sen vuoksi heti lähteä täältä.
— Suokaa anteeksi, sitä en voi.

...

—

Miksette?
- Olisi
pelkurimaista paeta luultua vaaraa, enkä tahdo

myöskään loukata rehellistä metsästäjää, joka on
minua suojellakseen.

ottanut
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Markiisitar nousi ylös, heitti yltään samettiviittansa,
istui ikkunan ääreen, jossa kuutamo valaisi hänen kalpeita
kasvojaan ja kimmelteli kummallisesti hänen ruskeissa, kirk-

kaissa —silmissään. -Ette voi?
kertoi hän.

—

Sitten jään minä teidän

luoksenne.
- Madame!

- Ja

— huudahti Paul hämmästyen.
...
te luulette, kiittämätön, että minä

vielä kerran
jättäisin teidät ja menettäisin teidät ehkä ainiaaksi ! Ettekö sitten aavista, mitä olen kärsinyt näiden loppumattomasti pitkien
viikkojen kuluessa, kun en tiennyt, olitteko elossa vaiko kuollut? Ja te luulette, että vielä kerran suostun kitumaan kuoliaaksi ainoastaan sitä varten, ett'ei tuo kunnon metsästäjä
pahastuisi tai että joku voisi sanoa teidän paenneen salamurhaajaa. Oi, herrani
— Teitä kaivataantänä iltana on varsin kaunis kuutamo!
- Asutte varsin somassa paikassa, teillä on kaunis
näköala. Mainioita poppeleita nuo tuolla etäällä. Minä pyydän: elkää olko huolissanne, niinä tulen viihtymään täällä
erittäin hyvin.
Paul tunsi rinnassaan jotain, jossa oli osa suuttumusta,
osa pelkoa, suurin osa ihastusta.
- Ei, - - vastasi hän, - - olisin kiittämättömin olento
maailmassa, jos sallisin teidän uskaltaa henkenne minun

...

tähteni.

...

- Siis seuraatte minua?
- En,
Maineenne
- Entämadame!
sitten! Vähät minä maineestani! Mitä

...

on
maine? Valhetta! Vaan minä vihaan valheita, herrani. Kyllä
minusta jo on tarpeeksi kauniita juttuja liikkeellä! Kertokoot,
kernaasti vielä lisää; en siitä välitä. Te ette seuraa minua
enkä minä teistä luovu. Siis jään tänne huomiseksi. Mistä
nyt puhelisimme? Mitä pidätte esim. Tukholmasta? Varsin

paljon —jäätä, vai kuinka?
Herminie! — huudahti Paul innoissaan ja tarttui
häntä käteen.

—

Sanotaan, että teillä on täällä kesällä jonkinmoinen
aurinko. Kuunne on inhoittavan alakuloinen. . Se tekee meidät kaikki kalpeiksi kuin peikot. Jos ei teillä olisi noita
mustia kutria, olisitte marmoripatsaan näköinen. Suotteko
Välskärin kertomuksia. V.
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minun järjestää niitä å I'aidiquc. Olkaamme olevinamme
haamuja menneiltä vuosisadoilta, jotka ovat palanneet maahan,
käydäkseen katsomassa muinaisia mielipaikkojaan. — Keitä
olimme ennen eläessämme maan päällä? Minä olin
odottakaas! Cecilia Waasa. Ja te, kuka te olitte? Hoyan kreivi.
Oi, on suloista olla kuollut, kun ei tarvitse olla yksin hau-

dassaan!
Paul suuteli hienoa, lumivalkoista kättä. Kuutamo
valaisi hänen mustaa tukkaansa ja poppelit kuuluivat suhisevan yön tuulessa.

—

Lienee suloista rakastaa kuoleman
jälkeen, varsin— kuiskasi
kin jos ei ole löytänyt rakkautta elämässä,
kaunis

ranskatar- haaveilevalla surumielisyydellä.

Ken ei teitä rakastaisi, Herminie! Ken ei ilolla
kuolisi tehdäkseen teidät onnelliseksi.
— Entä eläisi, Paul? Eikö sitten ole ketään, ketään
koko avarassa maailmassa, joka tahtoisi elää minun vuokseni?
Ja hänen kaunis kutrinen päänsä vaipuiPaulin rinnoille.
Silloin ovi aukeni kuulumattomasti ja sisään astui hiljaisin askelin talonpoikaispukuun puettu nainen. Huomaa-
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matta hän astui esiin polvistuneen nuorukaisen luo, joka painoi
huulensa markiisitar Egmontin vasempaan käteen, jota tämä
ei vetänyt takaisin, oikean käden levätessä nuorukaisen hartioilla. Markiisittaren loistavat silmät olivat kokonaan kiintyneet kauniin nuorukaisen kasvoja katselemaan.
Pilvi kulki kuun editse ja huoneessa oli melkein pimeä.
-- sillä hän se oli - - laski hiljaa kätensä
Östanlidin Mora
päälle ja kuiskasi: — Paul!
pään
nuorukaisen
Paul ja markiisitar hypähtivät yhtaikaa ylös. Jos ei
varjo olisi ollut niin synkkä, olisi heidän kummankin kas-

voilla voinut nähdä polttavan punan.
Vaan markiisittaressa seurasi sana ulkonaista vaikutusta

yhtä nopeasti kuin jyrähdys salamaa. Mustasukkaisuuden
paha henki iski heti häneen kouransa ja hän virkkoi kätkien
tikarin karen jokaiseen sanaansa:
- Ettekö kuule, herra, että lemmittynne rainitsi nimenne? Nyt ymmärrän, miksette voi minua seurata.
Huone tuli taas valoisaksi. Ostanlidin Mora oli avannut salalyhdyn, jota oli pitänyt kätkössä ja sytytti lampun.
- Markiisitar Egmont, - - virkkoi Paul, — minulla
on kunnia esittää teille äitini, kreivitär Bertelsköldin. Äitini,
minä pyydän teitä osoittamaan ystävyyttä tälle jalolle, kunnioitettavalle naiselle, joka on tullut tänne suojelemaan minua
salamurhaajalta.
- Kiitän teitä, madame, hyvyydestänne poikaani kohtaan,

- - virkkoi kreivitär tyynellä arvokkaisuudella, ojentaen
— Pelkonne ei ollut turha: kammaripalve-

hänelle kätensä.
lija Jos6'n vangitsi väkenne vähän matkan päässä täältä.
Käyntinne on ehkä pelastanut Paulin hengen ja se oli kauniisti ja jalosti tehty. Minä en voi, madame, käsittää teitä

väärin.
Markiisitar Egmont osasi antaa arvoa näille hienotuntoisille sanoille. Hän puristi luullun kilpailijansa kättä ja
sanoi hiukan hämillään, jolloin hän oli entistään kahta kauKiitän teitä, että olette minut oikein ymmärtäniimpi:
nyt ja sanoistanne olisin teidät esittelemättäkin tuntenut.
Olen onnellinen saadessani tutustua teihin, madame, ja kun
olette täällä, ei ole minulla enää syytä olla levoton kreivi
Paulin suhteen. Luovutan huolenpitoni hänen onnestaan sille,
■

■
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jolla on siihen suurempi oikeus kuin minulla. Hyvästi, krei-

vitär; hyvästi, herra kreivi. Au revoir!

-

Hyvästi, markiisitar!
Tulin oikeaan aikaan!
ajatteli itsekseen Östanlidin Mora.
■

■

-

8. Kiusaaja erämaassa.
Tukholman Suurkirkon ison oven edustalla seisoi
jffäänä sunnuntai-aamuna vanhanpuoleinen mies,
puettuna pitkään, ruskeaan takkiin jaleveäliepeiseen,
otsalle painettuun hattuun. Hän oli seisonut siinä
kauvan samassa asennossa; kellot soivat, urut ja virret kaikuivat juhlallisesti kirkossa, vaan tästä ei ruskea mies näyttänyt vähääkään välittävän. Hän ei liikkunut paikaltaan;
hän tuskin näytti huomaavan niitä useita satoja ihmisiä,
jotka menivät hänen ohitsensa. - Hän vaan katseli tukevan

-

keppinsä kädensijaa ja kirkkoon menijät katsoivat häneen
epäilevästi, luullen häntä höperöksi.
Vaan hänen keppinsä kädensijaan oli upotettu hyvin
pieni laatikko ja siinä laatikossa oli kompassi, jota ruskeatakkinen mies tarkasti tähysteli joka kerta, kun joku meni

hänen ohitsensa.
- Eilen se osoitti koillista, tänään melkein suoraan
alas vähääkään liikkumatta! - jupisi mies itsekseen.
Jumalanpalvelus läheni loppuaan ja kansa alkoi tulvata ulos kirkosta. Äkkiä alkoi neula vähän väristä. Talonpoika kulki ohitse. Ruskea mies nosti silmänsä ja sanoi: Hänellä se on ollut, vaan ei ole enää.
Talonpoika huomasi hänet kuitenkin ja kääntyi päin.
Se oli Jonas Perttilä.
— Hyvää päivää, tohtori Weis, — sanoi hän.
Tai oikeammin: pahaa päivää. Tiedättekö, tohtori, että eno-

parkani, vanha Larsson, vietiin eilen hulluinhuoneesen ja te
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olette tehnyt hänet hulluksi. Neuvon teitä antamaan hänelle
järkensä jälleen, sillä muutoin voin teistä todistaa jotakin,
joka ennen iltaa voisi viedä teidät Kuusukammariin.
- Annan enollenne järkeä niin paljon kuin hänelle
voi antaa,
— jos sanotte, kenelle olette antanut hänen sormuksensa,

vastasi tohtori.

—

Minkä sormuksen?

-

Sen, jonka löysitte parturin tuvassa ja sittemmin

annoitte
— pois.
— virkkoi Jonas viekkaasti silmää iskien.
Vai sen,
- Sen möin
kahdesta äyristä eräälle kuparisepälle Grä-

munkegrändissä.
- - Olette kuullut liian paljon
Tohtori pudisti päätään.
myydäksenne semmoisen kalliin kalun kahdesta äyristä. Sanokaa, kenelle sen olette antanut ja määrätkää hinta!
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- Se maksaa partasi, sinä pinttynyt konna! -- vastasi
- - Ellet pötki ennen iltaa tiehesi, toimitan sinulle

Perttilä.

—

majan »Valkeassa -Hevosessa». *)
- Kiitän teitä, -- sanoi tohtori kylmästi.
Jos olisin kostonhimoinen, voisin antaa teille toisen majan. Vaan
saatte mennä. Olette kurja maan matonen, niinkuin kaikki
muutkin.

Näin sanoen asettui ruskea mies taas kirkonoven luo.
Vaan tuskin oli hän luonut silmänsä kompassiin, ennenkun
hänen muotonsa muuttui, sillä neula oli mitä kiivaimmassa
liikkeessä.

- Kuka?

—

jupisi tohtori ja näytti tahtovan
silmillään ahmia ulos tulvivaa väkijoukkoa.
Ainakin neljäkymmentä henkeä kulki yhtaikaa hänen
ohitsensa. Hän seurasi tätä väkijoukkoa, näki sen jakaantuvan lähimmässä katukulmassa ja kysyi kompassilta neuvoa
joka askeleella. Neula osoitti järkähtämättä alas linnaan
päin, sitten Skeppsbrohon. Ruskea mies seurasi samaa suuntaa. Skeppsbron luona oli silloin niinkuin vielä meidän päivinämmekin **) soutuvenheitä niiden mukavuutta varten, jotka
tahtoivat kulkea yli virran Kastelholmaan, Ladugärdlandetiin
ja Djurgardeniin. Kirkkoväki täytti useat venheistä. Ruskea
Kuka?

mies seurasi mukana.
Hänen venheessään istui, paitsi häntä itseään, kaksi
miestä ja kolme naista. Venhe laski useissa kohden maihin
ja matkustajia varisi pois. Lopuksi oli jälellä ainoastaan
talonpoikaisnainen ja hän soudatti itsensäDjurgardeniin. Vaan
mies, joka tarkasti neulan suuntaa, oli jäänyt hänen kanssaan
venheesen ja astui hänen perässään maihin nykyiseen n. k.
Allmänna Grandin luona.
Nainen kulki oikean puolitse veistämön ja venhemiesten
tonttien, kulki ohi Hasselbackenin ja erosi vasemmalle kaitaista polkua, joka aution, viljelemättömän puiston läpi vei
suoraan Brunnsvikiin.
— Koilliseen, se on oikein, — mutisi ruskea mies ja
seurasi häntä.
*) Samoinkuin Ruusnkammari, oli »Valkea hevonen» huone, jossa

vankeja kidutettiin.

**) Välskärin, ei meidän.

Latojan muist.
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- Kun

he olivat tulleet niin kauvas kukkuloiden ja
puunrunkojen väliin, että kaupunki oli kadonnut näkyvistä
eikä muita eläviä olentoja huomattu läheisyydessä kuin rastaita ja peippoja, jotka rapistelivat puoleksi vielä lehdettömien
puiden latvoissa, joudutti mies kulkuaan ja oli kohta naisen
rinnalla.
matka?
— Mihin
Perille,
vastasi nainen, vähän tyytyinätönnä
tähän odottamattomaan seuraan.

- Oikein

—

—

Me
vastattu,
virkkoi ruskeapukuinen.
kuolevaiset emme tiedä, mistä tulemme--ja mihin menemme,
vaan yksille perille pyrimme me kaikki,
hautaan. Sinnekö
menette?

—
—
myyteen.
—

Sinne. Vaan en jäädäkseni sinne.
Eräät kuitenkin väittävät atoomin katoavan äärettö-

suuresti erehtyvät.
- He
Hän ilmaisee itsensä, hän ei ole talonpoikaisnainen.
Hyvä, - - ajatteli itsekseen ruskea ja jatkoi sitten ääneen:
- Tiedättekö, hyvä ystävä: ette olekaan se, jolta näy-

tätte. Ette puhu niin kuin talonpoikaisnainen.
— Kuinka minun sitten pitäisi puhuman?
— Olette aatelinen ja sivistynyt. Liikutte valepuvussa
salaisilla retkillä.
— Niinkö luulette?
— Olen pahoillani, vaan kun olen salapoliisi, olen
pakotettu panemaan teidät kiinni, elFette voi antaa minulle
selvää todistusta siitä, että liikutte laillisissa asioissa. Vannokaa, että olette talonpoikaisnainen ja minä myönnän erehtyneeni.
Nainen katseli häntä hetken aikaa hämmästyneenä,
vaan joudutti sitten kulkuaan eikä vastannut.
Ruskea mies katseli ympärilleen. Puistossa oli autiota ja
hiljaista. Silloin tarttui hän naista käsipuoleen ja sanoi uhaten:
- Jos teillä on niin paha omatunto, ett'ette voi edes
vannoa viattomuuttanne, niin tulee teidän seurata minua poliisin luo. Siellä on sopivia keinoja, joilla totuus saadaan ilmi.
Mitä arvelette peukalon puristajasta? Vaan minä säälin
teitä. Vannokaa olevanne se, joksi pukunne teitä osoittaa,
niin annan teidän esteettömästi jatkaa matkaanne.

360

AAMUN VALKENEMINEN.

- Olen kreivitär Bertelsköld ja käsken teitä päästä- - sanoi vaimo heittäen pois päähineensä ja

mään käteni!

katsellen häneen suurilla, tummilla silmillään.
Vaan ruskeapukuinen taisteli tässä elämänsä nurjimman
intohimon puolesta eikä- -aikonut päästää
saalistaan.
- varmaa
Te olette siis se,
sanoi hän,
josta on puhuttu
aviiseissa ja joka olette karannut miehenne luota. Sitä enemmän syytä on minulla viedä teidät poliisin luo, josta luultavasti tulette vaeltamaan suoraan ojennuslaitokseen.
Nainen punastui kovasti, vään
Tähän soimauk— oliOivaiti.
Bernhard, Bernhard!
seen hän ei voinut mitään vastata.
- ajatteli hän sydämmensä syvyydessä.
— Ymmärrätte siis, — jatkoi poliisiksi tekeytynyt että on minun vallassani saada Tukholman katupojat osoittamaan teitä sormellaan. Teillä on vaan yksi ainoa keino
päästäksenne vaarasta. Antakaa minulle kuninkaan sormus
ja olette vapaa.
— Ette ole mikään poliisi, olette ryöväri! — huudahti
nainen ja koetti riuhtaista itsensä irti, vaan ruskeapukuisen
käsi piti häntä kuin pihtien välissä.
- Olen ehkä erehtynyt, -- sanoi mies taas ikäänkuin
- Jos teillä ei ole sormusta, niin vannokaa ja
nöyrtyen.
■

-

ininä uskon teitä.

—

-

Tiedätte
hyvin kyllä, että minulla on tuo kurja
- - vastasi
nainen ylenkatseellisesti, muutoin
otte kerta toisensa perästä tahtoisi sitä minulta väärällä valalla
houkutella. Vaas koska tiedätte sormuksen voiman, niin
pitäisi teidän myöskin tietämän, että kaikki uhkauksenne
ovat voimattomat. Ette voi minua murhata, ettekä ryöstää;
taikakalu,

joudutatte vaan omaa onnettomuuttanne.
— huusi ruskea mies, päästäen
Armoa, armoa!
äkkiä hänen kätensä ja heittäytyen polvilleen. - Te olette
oikeassa, te olette tähtien suojeluksen alaisena enkä minä voi
teiltä aarrettanne ryöstää, ennenkun itse menetätte omistusoikeutenne siihen. Vaan olkaa minulle armollinen! Olen tutkinut kaikki luonnon salaisuudet, paitsi tuota ainoata ja
suurinta, joka on jälellä. Niitä löytääkseni olen penkonut
maat ja meret, uhrannut puolet elämästäni
En voi elää
ilman sitä aarretta; sen olemassaolo tekee kaikki pyrintöni
■

...
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tyhjiksi, niin kauvan kun en minä ole sen omistaja. Antakaa
minulle siis se sormus, niin tahdon olla orjanne, koiranne,
tahdon antaa teille onnea ja kultaa, tahdon puolestanne valloittaa —itse taivallan portit.
- - virkkoi talonpoiJos antaisin teille sormuksen,
kaisnainen, - - niin rikkoisin ensi käskyn Jumalan laissa ja
saisin sielunne häviön omalletunnolleni. Vaan tämä sormus
on jo saanut aikaan tarpeeksi pahaa maailmassa. Sen vuoksi
ei kukaan maailmassa tule sitä enää kantamaan, ei edes se,
jonka oma so perintöoikeuden mukaan on. Tahdon sen tulessa polttaa, koska ei vesi sitä hävitä.
Näin sanoen oli hän tietämättäänirroittanut sormuksen
ja ruskea mies huomasi sen. Heti ryntäsi hän
raivoissaan naisen kimppuun, temmatakseen itselleen aarteen ja
se olisi luultavasti hänelle onnistunutkin, elFei vaimo samassa
olisi heittänyt tuota vaarallista koristetta niin kauvas kuin
jaksoi puistoon.
Ruskea päästi hänet heti ja tarttui kiireesti keppiinsä,
kysyäkseen kompassiaan ja sen avulla hakeakseen aarrettaan
nurmikosta. Vaan tämän liikkeen käsitti väärin eräs mies,
joka samassa läheni polkua pitkin nopein askelin. Hän
heittäysi ruskean miehen kimppuun, väänsi hänen kädestään
kepin ja löi sen käsisijan lähimpään kiveen niin, että pienen
sormestaan

laatikon pirstaleet sinkoilivat maahan.
Se oli taaskin Jonas Perttilä.

-

Voi, voi, tähtikompassini! Kaikki on hukassa! vaikeroi ruskeapukuinen mies ja vaipui masentuneena
maahan.

- Olipa hyvä, että pidin silmällä konnaa Suurkirkon
- - sanoi Jonas vailuona ja näin hänen seuraavan teitä,
veitikka,
Odotappa,
ajattelin itsekseni, sinulla ei
molle.
ole hyvää mielessäsi. Ja sitten seurasin teitä toisessa venheessä, vaan se laski maihin veistämön luona ja olin jo vähällä haihtua teistä, kun kuulin äänen ja näin tuon ruskean
roiston kohottavan keppiänsä. Tahdotteko, että mäikytän
häntä vähän selkään. Tarvitseisi hän selkäsaunan enonkin
vuoksi ja- pienen lisälöylytyksen teidän tähtenne.
Elä häneen koske! Hänen kanssaan kaatui maa-han jotain suurtakin,

sanoi vaimo totisesti.
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- Suurta?

Niin, jos tarkoitatte suurta konnantyötä,
niin olette
aivan
muuta suurta voisi se olla?
oikeassa!
— Siinä on, — sanoiMitä
vaimo, -- korkea, mutta murskautunut pirstale ihmishenkeä. Siinä on tutkimus ilman
Jumalaa!

9. Ensimmäinen koettelemus.
Kas

niin, nyt alkaa muori olla aika hieno,

—

sanoi

hovin hiustenleikkaaja ja naamioittaja Cederberg
talonpoikaisnaiselle, joka oli saapunut häneltä apua
saamaan. Cederberg oli käynyt oppia Pariisissa ja
ollut teaatterissa kuningasvainajan aikana. Ei kukaan osannut paremmin kuin hän muuttaa ihmisten muotoa ja hänen

taidokkaan kätensä muodostaessaoli kookkaasta, vielä kukoistavasta naisesta mustine hiuksineen ja kauniine, eloisine kas-

voineen tullut kahdeksankymmenen vuotias Sibylla, jonka

hiukset olivat ohuet ja lumivalkeat, otsa kurttuinen ja posket
kuopalle painuneet.
- Nyt saa ukko suuret silmät, kun tulette povaamaan
hänelle kädestä hänen nimipäivänään — ja jos hän tuntee
teidät tulen valossa, niin saatte sanoa' minua konvehtimaalariksi. Vaan elkää syyttäkö minua, että olen maalannut teidät
kolmeakymmentä vuotta vanhemmaksi sen sijaan, että olisin
maalannut teidät saman verran nuoremmaksi. Noine silminenne ja hampainenne olisitte yhtä helposti voinut muuttua
kahdenkymmenen vuotiaaksi neitoseksi. Neuvon teitä lukemaan lattialautoja, jos tahdotte ukkoa pettää, sillä jos hän
vaan saa nähdä nuo lyhdyt kahdeksankymmenvuotiaan povariämmän päässä, niin tulee hän tekemään pahaa pilkkaa
minusta ja minun taidostani.
— Mitäs maksaa? — kysyi nainen ilmeisellä vastenmielisyydellä peiliin katsahtaen.
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Yhdeksän taaleria maalauksesta ja yhdeksän vaatetuksen vuokrasta. Se on mitätön makso semmoisesta työstä,
kun on lisännyt ihmiselle ikää kolmekymmentä vuotta.
Kahdeksankymmenvuotias maksoi, peitti päänsä ja meni,
vaan ei mennyt, niinkuin naamioittaja luuli,ukkonsa luo Rospiggin kaupungin osaan eteläpuolella kaupunkia, vaan pohjoiseen Drottninggataan päin. Siellä hän astui erääsen suureen

taloon Östanlidin Moran nimellä.

Oli iltapäivä ja kreivi Bernhard Bertelsköld istui kirjoituspöytänsä ääressä, tarkastellen paperia, joka oli hänen edessään. Hän oli nyt melkein parantunut; haavoitettua silmääkin
voi taas käyttää; ainoastaan syvä arpi vasemman silmän

päällä rumensi hänen kaunista otsaansa. Vaan hänen huuliltaan oli muinoinen ivahymy kadonnut; hän oli kalpea ja
totinen; voi nähdä, että hän oli taistellut kovia taisteluja
luonteensa pahoja voimia vastaan.
— Olipa hyvä, että tulitte, Mora, — sanoi hän. —
Tarvitsen suojelushenkeni tukea. Kas tässä hakemukseni, jossa
pyydän— eroa kaikista toimistani hovissa ja valtiomiehenä.
— kysyi
Oletteko tarkoin punninnut, mitä teette?
uskollinen hoitaja matalalla äänellä.
— En ole ajatellut mitään muuta kokonaiseen viikko— Voitte arvata, että lujalle ottaa,
kauteen, -- vastasi hän.
kun täytyy juurineen kiskoutua irti entisestä elämästään alottaakseen uutta. Satoja kertoja olen koettanut miettiä jotakin
välikeinoa, jolla palvelisin yhtaikaa vanhoja ja uusia jumalia.
Vaan se ei käy päinsä. Mora, se ei käy. Entiset tuttavani
ovat käyneet luonani ja pilkanneet näitä mietteitäni. En
voisi kauvemmin tätä kestää, häpeäisin heitä ja muuttuisin
taas samaksi kuin ennen olen ollut. Kas, niin heikoksi olen
tullut minä, joka luulin itseäni jättiläiseksi! Ja sen vuoksi
vetäsen nyt suuren, mustan viivan yli kaiken menneisyyteni,
muutan johonkin maalle ja antaun kokonaan maanviljelykseen. —Hyväksyttekö päätökseni?
Kutsuvat teitä silloin haaveilijaksi, uskonnolliseksi
intoilijaksi.
— Sen tiedän. Vaan jos en siitä välitä, jos pysyn
Jumalalle ja omalletunnolleni uskollisena, teenkö oikein?

-

Teette.

AAMUN
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ilahduttaa, että olette samaa mieltä. - Vaan
tiedättekö, Mora, minulla on raskaita huolia ja paljon hyvitettävää. Valtiollisen sekasotkun voin selvittää, markiisittarenkin voin lepyttää. Paulinkin kanssa voin sopia; hän on
nuori ja voi antaa anteeksi, odotan häntä tän'iltana luokseni.
Vaan äitipuoleni ei koskaan voi antaa minulle anteeksi.
- Luuletteko häntä niin kovaksi ja kostonhimoiseksi?
- En, vaan ajatelkaa, mitä pahaa olen hänelle tehnyt,

kuinka syvästi olen häntä loukannut. Olen ajanut hänet
pois kotoaan, puolisonsa ja lastensa luota, olen häväissyt
häntä kahdenkesken, häväissyt häntä muiden läsnäollessa,
häväissyt häntä koko lluotsin nähden sanomalehdissä. Olisi
luonnotonta, jos hän voisi antaa minulle anteeksi.
- Koettakaa!
- Koettakaa? Enhän saa häntä käsiini. Ei kukaan
tiedä, missä hän on; ainakaan ei minulla ole siitä mitään
aavistusta. Tahdon tunnustaa teille, Mora, että oli hetkiä,
jolloin luulin teitä äitipuolekseni. On jotakin teidän äänessänne ja olennossanne, joka muistuttaa hänestä. Vaan
samassa nauroin hullunkuriselle luulolleni. Ei, muuta en voi
vaatia emintimältä kuin ett'ei hän minua kiroo. En voi
toivoa, että hän koskaan tulee sietämään minua ja senvuoksi
olen ajatellut ostaa itselleni maatilan Suomessa, jättääkseni
hänet rauhaan Falkbyssä. Hän on oleva levollisempi, kun
meri on välillämme.
- Hyväksyn teidän tarkoituksenne, vaan sen toteuttaminen on jätettävä Jumalan ja tulevaisuuden varaan. Tahdotteko, että luen teille jotakin?
Tehkää niin. Tarvitsen valoa, sillä haparoin suuressa pimeydessä.
Ja hän luki taas tuosta lohduttavasta kirjasta, jossa
puhuttiin korkeimmasta hyvästä, rauhasta ja sovusta, itsensä
kieltämisestä ja antaumisesta Jumalalle, jota paitse ei mitään
vakavaa perustusta ole tässä maailmassa. Hänen vielä lukiessaan ilmoitettiin kreivit Bertelsköld, isä ja poika.
— Kas, - - sanoi Mora, vetäytyen varjostimen taa, nyt lähenee ensi koetuksenne. Rakkaus kolkuttaa suljetulle
ovellenne ja teidän vallassanne on avata tai sulkea se.
Tuskin oli hän lausunut nämä sanat, kun Paul astui
sisään ja nopein askelin moni veljensä luo, ikäänkun heittäy-
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tyäkseen hänen syliinsä. Vaan niin voimakas oli kalpean,
pöydän luona olevan laihan miehen vaikutus häneen ja niin
suuri se pelon ja vastenmielisyyden tunne, jota Paul aina
lapsuudestaan asti oli tuntenut vanhempaa veljeänsä kohtaan,
että hän jäi liikkumatonna ja epäilevänä seisomaan keskelle
lattiaa.
Bernhard huomasi sen, nousi ylös ja astui pari askelta
Paulia vastaan. Vaan häneenkin vaikutti piintyneen vihan
muisto niin voimakkaasti, että jo ojennettu käsi vaipui alas
ja hän pysähtyi epäilevänä ja liikkumatonna Paulin eteen.
Tässä oli kaksi ylpeää, voimakasta virtaa, joiden tuli
toisiinsa sekoittaa kuohuvat aaltonsa; tässä oli kaksi vinhaa
myrskyä, joiden tuli kohdattuaan toisensa kulkea samaan
suuntaan. Hetki oli ratkaiseva; varomaton sana, epäiltävä
silmäys olisi voinut kaikki turmella. Vielä ci kukaan voinut
varmuudella sanoa, tuntisivatko veljet toisensa veljiksecn vai
kääntyisivätkö he toisistaan verivihollisina.
Silloin vanha kreivi, heidän isänsä, astui heidän luoksensa ja sanoi totisesti:
- Bernhard Bertelsköld, tuossa on veljesi Paul! Paul
Bertelsköld, tuossa on veljesi Bernhard! Minkä Jumala on
yhdistänyt, sitä ei pidä ihmisen eroittaman.
Enempää ei tarvittu sulattamaan jäätä veljien sydämmissä;
olihan sitä jo kauvan sitten jäytänyt se lämmin
aurinko, joka valaisi heitä molempia. Nyt avasivat he yhtaikaa sylinsä ja seuraavalla hetkellä sykki rinta rintaa vasten.
Kolmas, joka sulki heidät syliinsä, oli heidän isänsä.

--

—

— virkkoi harmaapäinen, jalo
En häpeä itkeä,
- kun
taivaan enkelitkin nyt ilosta itkenevät.
—

vanhus,

hän istui äänetönnä, tuntematonna ja piilouNeljäs
tuneena niinkuin yksi noita näkymättömiä enkeleitä, jotka
seuraavat ijankaikkisen rakkauden voittoja maan päällä, vaan

hänen riemunsa oli nöyrin ja sen vuoksi kaikista puhtain.
Hänen aikansa ei vielä ollut tullut.
— Ja nyt, — virkkoi Paul reippaasti, pyyhkiessään
kirkkaita kyynelhelmiä kauniista, tummista silmistään
nyt on kaikki taas tuleva hyväksi jälleen, nyt jaamme toistemme kanssa kaiken elämän ilot ja surut ja uuden liittomme

vahvistaa

...
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Han keskeytti lauseensa hämilleen
Hän ei
vielä —tiennyt, mitä kaikkea uskalsi ajatellamennen.
veljestään
—
Äitimme!
sanoi Bernhard reippaasti.
Ensi kerran kuuli Paul hänen sanovan:
mtimke
SiDUa' - SanOi Mn lamPimästi
kättä —
Ja mma siunaan sinua, poikaseni,
suurimman voiton
johdosta, jonka kuolevainen voi
voittaa: kun voittaa itsensä
~'
Vlrkkoi Pau1' jo"ka oli mahdoton enää
h,, i-T viri- tunteitaan hillitä,
en voi teille vielä kaikkia sanoa,
vaan
sen tiedan,_ etta äitimme ci poissaolonsa
aikana ole ollut meistä
valittamatta ja toivon, etta sovintomme on saava hänet
taas

punSfl1

- —

■

-

Se toivo on minuakin

ylläpitänyt kaikissa huolissani
vanha kreivi,
ja olen minä lakkauttanut kaikki
kuulustele", antaakseni hänen palata silloin, kun
hän
itse sopivaksi katsoo.
Jos olisin kuitenkin oikein arvannut!
virkkoi
Bernhard miettien. - Jos mieletön aavistukseni
ei sittenkään
0,1
pettänyt! Ehkä jälleen näkemisen ilo on
lähempnä
kun, luulemmekaan.
Ostanlidin Mora, pyydän teiltä jotakin
nainen astui vapisten esiin/
— Vanha
- Muistatteko,
mitä minulle lupasitte. Kun olin teoin
enkä vaan sanoin todistanut, etfen enää ole sama
kuin ennen
silloin lupasitte paljastaa kasvonne.
Katsotteko
minun nyt
täyttäneeni ne ehdot, jotka minulle
määräsitte?
- Olette hyvällä
alulla,
kuiskasi vanha nainen
Un siis teidän vallassanne
täyttää minulle antamanne lupaus.
Ainoastaan kirjoituspöydällä oleva ainoa lamppu valaisi
uonetei sill Bernhaniin siima ei
]
voimakkaanpa valoa.
Ostanlidin Mora astui esiin ja nosti
pois huivin, joka peitti hänen päänsä.
Paul vapisi, sillä hän
tunsi puvun; Bernhardia paha
omatunto puistatti häntä ja
vanha kreivi katseli tätä kohtausta äänettömällä
kummassanoi

—

—

—

:i

\
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Vaan kun päähine oli poissa, näkivät kaikki sen
alla
kahdeksankymmenvuotiaan vaimon, jonka
hiukset olivat lumivalkeat, otsa ryppyinen, kasvot lakastuneet
ja silmät maahan

Ensimmäinen koettelemus.
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Pettymys valtasi kaikkien
mielen ja herännyt toivo oli
alakuloisuudeksi. — Olin hullu, kun luulin saavani
hänet nähdä! En ole sitä ansainnut! - - huudahti Bernhard
— Vaan kuka lienettekin, tuntematon, salaiBertelsköld.
nen olento, olen oleva teille kiitollinen ja ihaileva teitä elinaikani!
Kahdeksankymmenvuotias ei vastannut. Hän peitti pian
taas kasvonsa ja riensi ulos itsesoimauksen orjantappuran oka
sydämmessään. - - Mitä olen tehnyt? - huokasi hän. Jumalani, anna minulle anteeksi, sillä se oli ehkä väärin
tehty; salainen ääni minussa sen selvästi sanoo. Tiedät,
Jumalani, että olen sen hyvässä tarkoituksessa tehnyt, sillä
Bernhard seisoo vielä epäröiden valtakuntasi portilla. Vaan
oi, se oli kauhea
olen kuitenkin pettänyt rakkahimpani
hetki! En ole syntynyt pettämään
muuttunut

...
...

10. Salavehkeilijä ja yksityissihteeri.

—

Asia edistyy, teidän majesteettinne, asia edistyy!
sanoi översti Jaakko Maunu Sprengtporten eräänä
kun hänellä oli
iltana Toukokuun keskipalkoilla,
salainen keskustelu kuninkaan kanssa. — Veljeni matkustaa
näinä päivinä meritse Suomeen valmistaakseen keikkausta ja
vähän myöhemmin seuraan minä jälessä. Wiaporin linnaväen
upseerit ovat suurimmaksi osaksi Hattuja, siis tyytymättömiä
ja valmiita mihin muutokseen tahansa. Luulen heidän kauttansa voivani saada vartioväen kapinaan ja kun asia kerran
on alulla, toivon voivani vastata myöskin keveästä ratsuväestä
Porvoossa.
— Onko niin helppoa saada suomalaiset kapinaan? —
kysyi kuningas. - - Olen kuullut sanottavan, että se kansa
jopa uskollisuudessaanko.
on itsepäinen
— Juurikaikessa,
sen vuoksi, teidän majesteettinne. Nuo karhut tuolla meren takana ovat kuningasmielisempiä kuin itse
Välskärin kertomuksia. V.
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ruotsalaisetkaan. Uskottomuus hallitusmuodolle merkitsee

tätä
kuninkaalle. Ja jos on kysymys pienestä vehkeestä, on kyllä keinoja, joilla tuokin kansa saadaan
liikkeelle. Sen valtioneuvos Reuterholm parhaiten tietää.
Hän on tehnyt ihmetyön, hän on yllyttänyt siivot ja uneliaat
rusthollarini Gammelbackassa nostamaan jutun minua vastaan
säätyjen edessä, ja on hän siinä niin hyvin onnistunut, että
olen hukassa, jos ei teidän majesteettinne suvaitse vastaanottaa
mahtavampaa kruunua. Kas siinä syy, — lisäsi överstihienosti
- miksi minun jo pelkästä epätoivosta täytyy olla kuningasmielinen, elPen olisi sitä jo vakuutuksesta ja miksi teidän
majesteettinne
voi luottaa minuun kuin miekan kahva terään.
— Ja sitten
on ajatuksenne
— Sitten on ajatukseni
viedä luotettava sotaväki meren
yli muutamilla armeijan laivaston laivoilla, jotka ovat Wiaporin luona. Suomalaiset nousevat maihinErstanlahden luona
täällä lähellä. Minulla on vartijani valmiina, laivoille anne-

nykyä

uskollisuutta

...

taan merkit,

joukko luotettavia valtiopäivämiehiä ja upseereja
kiiruhtavat
suomalaisia vastaan
— Vaan
silloinhan heittäytyisimme å toul prix suomalaisten syliin! Ei, hyvä parooni, ruotsalainen sotaväkeni

...

pitäisi sitä epäluottamuksen osoitteena.
— Suomalaiset, teidän majesteettinne, ovat juuri luodut
kiiloina käytettäviksi, joita ajetaan sisään honkaa halkaisemaan, ja sitten täydentää kirves työn. Sen vuoksi täytyy
ruotsalaiselle sotaväelle jättää varsinainen coup de main. Tukholman vartioväkeä on varovasti edeltäpäin valmistettu ja se
marssii— yöllä vastaanottamaan suomalaisia.
Vaan yöt ovat valoisat.
- Se
- - pyydän anteeksi, — teen vaan
kirottu valo,
tyhmyyksiä. Vaan onneksi ei 010 muilla kuin Pechlinillä
silmiä päässä ja häntä varten kyllä keinot keksitään. Muut
eivät ole vaarallisia, he vetävät yömyssyt korvilleen ja aina
nenään saakka.

—

Jatkakaa!
- Sittenkun
vartijaväki

on liittynyt suomalaisiin, on
pöytä katettu ja teidän majesteettinne käsketään alamaisimmasti aterialle. Se on: teidän majesteettinne on armollinen
ja saapuu maallenousupaikalle ja pitää puheen sotaväelle, sitten heidän etupäässään marssiakseen pääkaupunkiin. Täällä
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teidän majesteettinne asettuu kaartin etupäähän. Neuvoskunta ja Myssyjen johtajat vangitaan, säädyt kutsutaan torvisoitolla valtiosaliin ja uusi hallitusmuoto esitetään heidän
vahvistettavakseen. Se käy kuin huvinäytelmä. Loppukohtauksena tulee, niinkuin kohtuullista on, häät vallan ja kruuja katsojat taputtavat käsiään.
nun välillä,
— Tiedättekö,
parooni, että semmoiset huvinäytelmät
joskus muuttuvat murhenäytelmiksi. Olen lasna ollessani
semmoisiakin
— Oh, nähnyt.
teidän majesteettinne, kaikki on siinä, ett'eivät
näyttelijät joudu hämilleen, ja täytyy pitää huolta siitä, että
kuiskailija tekee hyvin tehtävänsä. Muuten ei aikomukseni
suinkaan ole jättää kaikkea yhden yrityksen varaan. Täytyy
ottaa haltuunsa joku etelän linnoista, esim. Kristianstad. Kukistaakseen tämän vaarallisen kapinan, kokoo teidän majesteettinne armeijan ja armeijan etupäässä olevalla kuninkaalla
on kummallinen valta saada kansa uskomaan hänen isänmaallisia aatteitaan.
Kuningas Kustaan suuret siniset silmät katselivat omi-

tuisella varovaisen älykkäällä ilmeellä uskaliasta vehkeilijää.
Vielä hän ei ollut mihinkään suostunut, vielä ei hän ollut

-

laskenut kruunuansa ja mainettaan alamaisen käsiin.
— Tahdon ajatella esitystänne, - sanoi hän.

- Suokaa

anteeksi, Sire, puutarhurin nukkuessa rikkaruoho kasvaa. Teidän majesteettinne ajatellessa toimivat
muut. Nyt tai ei milloinkaan.
- Ja kuka vastaa siitä, ett'ette syökse valtakuntaa
kansallissotaan ja saata itseänne ja uskollisimpia alamaisiani

onnettomuuteen^
-

Kuka? Cfflsarin onni ja raha, teidän majesteettinne.
Minä tarvitsen paljon rahaa.
- No hyvä, tahdotteko rehellisten kasvojeni takuuta
vastaan lainata minulle sata tukaattia.
- Vaikka satatuhatta, teidän majasteettinne, - - jos
minulla vaan olisi! Vaan vallankumouksissa samoinkuin
sodissakin tarvitaan ensiksi rahaa, toiseksi rahaa ja kolmanneksi vielä sittenkin rahaa. Rahaa täytyy hankkia, vaikkapa
kuutamoa pitäisi rahaksi lyödä. Eikö teidän majesteetillanne
ole semmoista silmänkääntäjää? Olen kuullut kerrottavan,
että ranskalaiset samoinkuin suomalaisetkin osaavat loihtia.
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Voyons. Tahdon koettaa muuatta loihtua.
— Teidän
raajesteettinne siis suostuu?
— Mihin sitten?
— Alamaiseen ehdotukseeni.
— sanoi
Kustaa hymyili. — Minä suostun,
—Kuningas
olemaan seuraamatta rusthollarienne esimerkkiä ja
"

■

hän,

juttua teitä vastaan säätyjen edessä.
voitte olla vakuutettu kuninkaallisesta suosiostani.

nostamatta

Muutoin

— Ja valtakirja?
— Niin, saatte valtakirjan matkustaa Suomeen ostamaan hevosia tykistölle.
— Kiitän nöyrimmästi ja olen seuraava teidän armollista tahtoanne.

Keskustelu oli päättynyt.
— Hän on kunnianhimoinen kuin äitinsä ja pelkuri
kuin isänsä, vaan minä ajan hänet edelläni kuin kanuunasta
—
ampuen,
Sprengtporten mennessään.
— Hänajatteli
on rikkilanka, joka johtaa rautntynnöriin,
vaan
— ajatteli kuninpitää varoa, ett'ei kaikki räjähdä ilmaan,
gas, heittäessään hyvästiä rohkealle ja vaaralliselle alamaiselleen.

soi ja vartiolla oleva ajutantti tuli sisään.
Kello
— Kutsu
tänne se nuori mies, joka odottaa päästäk-

seen sisään.
Kohta sen jälkeen tuli Paul Bertelsköld, vielä kalpeana
haavastaan.
Nimenne on Bertelsköld, Falkbyn kreivin poika?

—
on, teidän majesteettinne.
— Niin
Ylioppilas?
Paul kumarsi myöntäen.
— Mitä olette lukenut?

- Luonnontieteitä,
ja maantiedettä.
- Siinä tapauksessahistoriaa
ette liene harrastanutvieraitakieliä?

- Johonkin määrin, teidän majesteettinne.

—
—

—

Mitä kieliä?

Ranskan-, saksan-, englannin-,italian- ja venäjänkieliä.
En e/fet, onhan siinä aluksi. Kuinka on päähänne

pistänyt lukea venäjää?
—

Turussa tutustuin erääsen venäläiseen karkuriin.

—
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Hyvä. Kas tässä erään venäläisen ritarikunnan
diploomi, joka on minulle lähetetty. Kääntäkää se.
Paul käänsi sen sujuvasti.
— Hyvä on, — sanoi kuningas hymyillen. — Minulle
on sanottu, että tietonne ovat erinomaiset, enkä ole teitä kutsunutkaan tänne suorittamaan tutkintoa. Oletteko luotettava?
- Jos teidän majesteettinne tahtoo minua koettaa,
koetan tehdä parastani.
— Ah, on monenlaisia aatelismiehiä. Veljenne esimerkiksi. Vaan voitteko säilyttää salaisuuksia, joista henkenne
riippuu ja vielä enemmänkin?

— Voin mennä kuolemaan sen puolesta, jota pidän
oikeana.
— Kuningas katsoi häneen terävästi. — Ja jos ette
oikeana, mitä silloin teette?
pidä jotakin
— Minä
kieltäyn luottamuksesta, jota en voi vastaanottaa.
— Kuinka?
Olette suorasukainen, nuori herrani!
— En voi tinkiä
omantuntoni kanssa, vaan en myöskään pettää kuninkaani tai jonkun toisen luottamusta.
— Tiedättekö ystäväni, että kuninkaan palveluksessa
vaan totellaan.
ei aprikoida
— Suokaa
anteeksi, teidän majesteettinne! En voi
■

muilla ehdoilla palvella.
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—

Au didble, semmoisilla palvelijoilla en tee mitään!
Menkää tiehenne! Teistä voi tulla lavertelija valtiopäivillä niinkuin kaikista muistakin, vaan minun palvelukseeni ette kelpaa.
Paul
kumarsi ja— aikoi mennä.
— Odottakaa,
sanoi kuningas rypistäen kulmiaan.
— Osaatte venäjää ja siitä
voi ehkä olla hyötyä. Tiedättekö, että teitä on puolustettu yksityissihteerikseni Gyllengahmin— jälkeen, jota en voi käyttää.
uskaltanut sitä enää toivoa.
- En
No miksi, taivaan nimessä, sitten turmelette tulevaisuutenne, puhumalla tyhmyyksiä?
En koskaan ole sanova teidän majesteetillenne
muuta kuin totuuden.
— Foi de gentilhomme, — sanoi helposti lepytettävä
— jos aiotte esiintyä semmoisena kummana
kuningas nauraen,
hovissani, niin tekee todellakin mieleni koettaa, mihin kelpaatte. Vaan varokaa, nuori mies, minä varoitan teitä muista
messieurs et mcsdames de la cour. Ne tulevat vähintäinkin
repimään silmät päästänne. Enfin, saavutte huomenna klo
10 kreivi Schefferin luo, saadaksenne määräyksiä ja sitten
tahdomme pitää teitä armollisessa muistossamme.
Paul luuli nyt käyntinsä päättyneen ja aikoi taas poistua.
Vaan kuningas viittasi häntä jäämään.
Johtuu mieleeni jotakin, - - sanoi hän. — Voitteko
virheettömästi kirjoittaa äidinkieltänne?
Paul luuli osaavansa tuon merkillisen taidon, johon,
niinkuin kaikki tiesivät, kuningas ei ollut täysin perehtynyt.
- No, kai piirtelette variksen varpaita paperille niinkuin kaikki muutkin nuoret maisterit? Kirjoittakaa jotakin;
tahdon nähdä käsialanne.

-

Paul tarttui kynään ja kirjoitti loistavan kauniilla käsialalla säkeen Henriadista:
La verité seule est grande, la vertu seule esi aimable*).
— Hm, — sanoi kuningas nähtävästi tyytyväisenä,
saatto alkaa virkanne varsin tärkeällä luottamustoimella.
Saatte kirjoittaa puhtaaksi osat näytelmään Thetis ja Pelée.
*) Ainoastaaan totuus on suuri, ainoastaan hyve rakastettava.

