11. Suuri näyttelijä.

Eräänä päivänä puolenpäivän aikaan, sillä kello oli lähes kaksitoista, istui kuningas Kustaa
sinisilkkisessä aamutakissaan kirjoituspöytänsä ääressä, lukien
kirjettä, jonka oli sepittänyt unettoman yön aikana. Parin tunnin
lepo aamuyöstä ei ollut voinut
kohottaa punaa hänen poskilleen.
Hän oli kalpea ja alakuloinen; vaan hänen nuoren puolisonsa
pehmeä käsi ei saanut tasoittaa ryppyjä hänen otsallaan.
Vaarat uhkasivat joka taholta; mistä saisi hän sen voiman,
joka ne torjuisi? Tässä ei auttanut usko sallimukseen eikä
Voltairen mietelmät. Todellisuus oli hänen edessään kuin
uhkaava peikko; hän tiesi vihollistensa hierovan liittoa Wenäjän ja Englannin kanssa ja tämä liitto tulisi olemaan
kaikkien hänen ylpeitten toiveittensa hauta, ehkä hänen
omansakin. Toiminnan hetki oli tullut ja kuitenkin oli toimiminen uhkapeliä, joka pani kaikki alttiiksi.
Se kirje, jota kuningas vastoin tavallisuutta niin huolellisesti luki, enncnkun se oli lähetettävä, oli salakirjaimilla
osoitettu Ranskan kuninkaalle ja sisälti epäselvin sanoin kirjoitetun ilmoituksen tärkeästä muutokse*sta, joka oli tapahtuva
Ruotsissa ja jota varten kuningas pyysi Ranskan ystävyyden
tukea.

Hetken aikaa vaiti oltuaan käänsi kuningas Kustaa
paperin kokoon, pani sen erinomaisella huolella kuoreen, sulki
kuoren omakätisesti ja antoi sen sitten sihteerilleen, joka oli
valvonut hänen kanssaan koko yön kirjevaihdon vuoksi.
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—

Kreivi Creutzille Pariisissa,

—

sanoi hän.

Sihteeri otti kirjeen ja kirjoitti siihen osoitteen.
- Oletteko muistanut kreivin kaikki arvonimet?

kysyi kuningas.

-

sköld.

Olen,

■

teidän majesteettinne, -- vastasi Paul Bertel-

- Hyvä. Onko sanansaattaja valmis?
- Hän odottaa etehisessä.
- Katso, että hän lähtee heti, ketään puhuttelematta.
- Se on tapahtuva,
teidän majesteettinne.

Kuningas heittäysi väsyneenä sohvaan ja hänen muutoin eloisat kasvonsa osoittivat miltei epätoivoista alakuloi— Olla minulla yksikään lauta, yksi ainoakaan lauta,
suutta.
— huokasi hän miltei kuulumatjolle voisin huoletta astua!
tomasti.
Ilmoitettiin, että kanslianpresidentti, parooni Duben,
eräs myssyjen johtajista, pyysi päästä puheille.
- Kähertäjäni! — huudahti kuningas, sillä hän ei
ollut vielä pukeutunut ja näin aamuasussaan ei hän voinut
vastaanottaa kanslianpresidenttiä.

Kähertäjä teki tehtävänsä taitavasti ja kammaripalvelija

osoitti yhtä suurta intoa. Hienoa, miltei huomaamatontaihomaalia pantiin hänen kalpeille poskilleen ja kohta astui kuningas
loistavin kasvoin vastaanottohuoneesen.

—
—

-- sanoi
On mieluista nähdä teidät, hyvä parooni,
hän.
Toivon teidän voivan hyvin ja että rakastettavat
naapurimme, Wenäjän ja Tanskan majesteetit, suovat meidän
nukkua rauhassa. Mitä arvelette, olen tän'yönä nähnyt unta
keisarinnasta.

- Pelkäisikö teidän majesteettinne mitään? - - kysyi

parooni Diiben levottomasti. Hänen olivat miehet viisaammat

kuin hän itse lähettäneet nuuskimaan kuninkaan hankkeita
ja saamaan selkoa, vehkeilikö valtion majesteetti vapautta

—

vastaan.

—Pelkäisinkö?

Ah, hyvä parooni, mitä ajattelette
—

minusta?
sanoi kuningas keveästi.
Olen nainut mies;
luuletteko minun voivani olla mustasukkainen kreivi Orloffille?
Ei; tahdon uskoa teille asian, joka toistaiseksi jääköönentre
nous. Mitä sanotte, jos lähettäisimme hänen majesteetillensa
kuninkaallisen Serafimitähtemme.
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- Olisihan

sekin keino niin mahtavan naapurin suosittelemiseksi, vastasi kanslianpresidentti hyvin tyyntyneenä.

—

Sitoisimme hänet kultaketjuihin, se on minunkin
ajatukseni. Vaan tämä asia on antanut minulle
— paljon pään
vaivaa. Jos lähetämme Serafimiketjun naiselle, — joka on tavatonta, vaikkei se tapahdukaan nyt ensikerran
niin seuraa
kysymys: kuinka hänen tsaarillinen majesteettinsa on kantava
tähteämme! Onko hän sitä kantava tähdistöön kuuluvan
puvun kanssa vai ilman sitä, mitä arvelette? Onko hän kantava ketjua paljaalla kaulallaan tai olkapäillä ja kureliivin
päällä? Eikö olisi syytä kysyä neuvoston mieltä näin tärkeässä asiassa. Olisi valtion arvoa loukkaavaa, jos meidän
ensimmäistä ritarimerkkiämme kannettaisiin huolettomasti.
— Teidän Majesteettinne on aivan oikeassa, se on varsin
- - virkkoi parooni Diiben hyvin totisena,
tärkeä kysymys,
vaan itsekseen hymyillen kuningasta, joka lapsellisesti haaveili tuommoisia asioita, kun
hänen kruunuansa tavoiteltiin.
- jatkoi
est ee pas?
kuningas hyvin vilkkaasti.
—N
1
— Meidän tulee hankkia tarkat tiedot
Sukkanauhatähdistön
ja Kultaisen Nahkan ritarikunnan säännöistä. En voi ymmärtää, miksi ei keisarinna voisi sovittaa pukuaan tähdistön
puvun mukaan, varsinkin jos me lähettäisimme kaavakuvan
väreineen. Hänen majesteettinsa olisi silloin tilaisuudessa
nähdä—näytteen meidän erinomaisesta aististamme.
—
No, Jumalalle kiitos, tuo ei oh vaarallinen!
ajatteli kanslianpresidentti, ja poistui hetken kuluttua esitettyään kuninkaalle näön vuoksi muutamia nimitysasioita.
Hänen mentyään antoi kuningas käskyn, ettfei ketään
olisi päästettävä hänen puheilleen. Hän heittäysi vielä enemmän väsyneenä sohvaan, hänen muotonsa eloisuus raukeni ja
mietteihin onnettomasta asemastaan.
hän vaipui
-- kuiskasi hän
— Sesynkkiin
voi maksaa verta, paljon verta!
ja hänen hellä sydämmensä vapisi seurauksia ajatellessa.
- Mutta minun täytyy päästä puheille, minulla on
— kuului pirteä naishyvin tärkeitä asioita ilmoitettavana!
ääni etehisestä ja kuningas tunsi markiisitar Egmontin äänen.
- - sanoi kuningas
Markiisitar saa tulla sisään,
hämillään sisään tulevalle kammaripalvelijalle.
Ja katso, kun rakastettava ranskatar tanssi sisään niin
keveästi ja veitikkamaisesti kuin olisi hän täällä ollut kuin

378

AAMUN VALKENEMINEN.

kotonaan, tapasi hän, samoinkuin presidenttikin, kuninkaan

loistaen nuoruuden viehätystä: tasainen otsa oli taas kirkas,
ja karkeloiva veitikkamaisuus ilveili hänen suurissa, kauniissa
silmissään.
Teidän majesteettinne suvaitkoon suoda anteeksi
rohkeuteni, virkkoi markiisitar yhtä välinpitämättömästi
kuin olisi hän astunut kadettia jalalle. - - En tule suotta,
minulla on siihen hyvin tärkeitä syitä.
- Käyntinne, madame, on jo semmoisenaankin tärkeä
vastasi kuningas kohteliaalla hymyllään, vaikka
syy,
sillä hän
äänessä olikin kätkettynä tyytymättömyyden kärki,
- Onko
oli erittäin arka kuninkaallisesta arvostaan.
sitä
paitse jotakin, joka on suonut minulle ilon saada nähdä teidät?
Markiisitar niiasi kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ja
■

vastasi—pelkäämättä:
mitään muuta kuin Wenäjän sotajulistus.
— Ei
Kuinka!
huudahti kuningas vasten tahtoaan
kavahtaen, sillä ilma oli täynnä kummallisia aineita ja korkeimman ylimystön naiset olivat siihen aikaan politiikan parhaimmat- ilmapuntarit.
— Wenäjän, Englannin, Ranskan

-

...

Silloin voin olla levollinen.
Sanalla sanoen: koko Europan. Ollaan erittäin

kiukustuneita teidän majesteettiinne. Väitetään teidän majesteettinne tahtovan muuttaa valoisa kevät talveksi, vetäytymällä pois maailmasta ja rupeamalla taas uudelleen erakoksi
Chaussé d'A.ntinin —varrelle. Kahdeksan päivää ilman vastaanottoa hovissa;
maailman loppu on käsissä! Tuskin
kurjaa paraatiakaan, eikä mitään huvimatkaa Drottningholmaan
tai Ulriksdaliin:
uskallanpa sanoa sitä täydelliseksi
auringon pimenemiseksi! Ministerit napisevat, runoilijat kietovat kanteleensa suruverhoon, koko Ruotsi on epätoivoissaan.
Mitä minun sukupuoleeni tulee, niin sillä on kunnia kulkea
kapinoitsijain etupäässä lähestyvän vallankumouksen aikana.
- Sukupuolenne, madame, ei 010 välttävä ansaittua
rangaistustaan ja te itse saatte aluksi suorittaa Calypson osan
tulevissa iltahuveissa. Otaksuttuna kuitenkin, että tyydytte
jonka olen teille aikonut.
siihen Talemakoon,
Kuka hän on, jos uskallan kysyä?
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- Uusi sihteerini. Muistelen teidän puoltaneenhäntä vir-

kaansa kaunopuheliaisuudella, joka erinomaisesti teitä kaunisti.
— Eikö teidän majesteettinne ole tyytyväinen suosikkiini, - kysyi markiisitar levähyttäen keveällä kädellä auki
erinomaisen kauniin merihelmillä koristetun viuhkansa.
Minulla on jotakin häntä vastaan. Ainoastaan keskinkertaiset kelpaavat koneiksi.
- Käyttäkää sitten häntä siinä, missä hänen sydämmonsä voi palvella teidän majesteettianne yhtä uskollisesti

päänsä.
kuin hänen
- Olen
aivan ihastunut, että jo harjoittelette osaanne

noin luontevasti, noin suurella taidolla. Tulette olemaan verCalypso. Vaan å propos— des bottes, - - jatkoi kuninniitä Pariisista kirjoitetaan?
gas, äkkiä muuttaen äänensä,
- Käy ja ei käy, — vastasi
markiisitar matalammalla
—
äänellä.
Aiguillon on puolellamme.
- Olin siitä vakuutettu.

raton

Rochefoucauld hyväksyy hankkeemme. Kaikki
Ohoiseulin vanhat ystävät työskentelevät, suurimmalla innolla
teidän majesteettinne eduksi.
- Choiseul parka! Vaan se on meille huono puolustus.

—

- La Brilliere ja hänen puolueensa on meitä vastaan.
- Diablel Sitä minä jo aavistin.
- De la Marck ja de Boufflers panevat parastaan.
Tätini on väsymätön.
- Sitten
ei ole hätää. Teidän
—

tädillänne, madame,

te itse.
on maailmassa yksi ainoa kilpailija
Ah, Sire, pahin uutinen tulee viimeiseksi. Englannin ministeristö on ostanut Du Barryn.
Mitä sanotte? Du Barryn?
Taivaan tekijä!
Silloinhan on kaikki hukassa! Du Barry voi enemmän kuin

—
—

kuningas itse.
— Niin on, teidän majesteettinne. Hän on ehtinyt
unhottaa tuon komean jalokivi-kaulanauhan, jonka lahjoititte
hänen sylikoiralleen. Pitää tarjota hänelle enemmän kuin
Englanti tarjoo ja siihen eivät
kultavuoretkaan riitä.
— Olette oikeassa, — sanoi
kuningas Kustaa synkästi.
— Ollaan siis siinä, että minun täytyy
kumartaa naista, jota
halveksin.
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—

Ei koskaan, teidän majesteettinne! - - virkkoi mar- - Kerran sen olette tehnyt, Sire, ja
kiisitar pää pystyssä.
nyt näette, mitä olette sillä voittanut. Jos olisin teidän ase— häpeällimassanne, niin ennen kukistuisin kuin nöyrtyisin
seen tekoon.
Hetken äänettömyys seurasi ja taaskin vaipui kuningas
alakuloisuuteen, jota hän ei enää koettanut salata. Silloin
virkkoi markiisitar entisellä iloisella äänellään:
- Luuleeko teidän majesteettinne todellakin, että olen
tullut tänne ainoastaan sanoakseni teidän majesteetillenne
näin ikäviä asioita? Ei, suokaa anteeksi, alamainen aikomukseni oli kysyä, suvaitseeko teidän majesteettinne suoda minulle
sen armon, että saapuu pieneen dejeuner dinaioirden, jonka
olen pannut toimeen Brunnsvikissa. Ilma on ihana ja teidän
majesteettinne
on tapaava siellä
uskollisia ystäviä.
— Olkoon
— ainoastaan
menneeksi,
sanoi kuningas Kustaa ja
pilvet hänen otsaltaan katosivat taaskin hetkeksi niinkuin
sumut auringon paisteessa.

12. Juhla Djurgårdissa.

Pientä metsästäjähuonetta
Brunnsvikin
luona ei olisi voinut tuntea entisekseen. Sen vanhoja seiniä
oli vaikea eroittaa lehtien ja kukkien alta; ikkunoista liehui
pieniä keltasen sinisiä silkkilippuja; rappuset olivat yhtenä
ainoana ruusupensaana. Ja kuitenkin oli tämä vaan mahdollisen sateen suojaksi varustettu. Se paikka, jonka markiisitar
Egmont oli valinnut dejeuner dinaioiré ansa varten, oli sisempänä puistossa, kauniilla, viheriällä niityllä lehväisten kukkulain välissä, josta oli näköala lahdelle päin.
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Tänne oli katettu pöytä kolmellekymmenelle hengelle;
sen isompi ei seura ollut, vaan sitä herkullisemmat olivat
ruokalajit. Markiisitar tunsi kuninkaallisen vieraansa; hän eli
niinkuin perhonen hunajasta ja kukkien tuoksusta, hän söi
vähän ja nopeasti, vaan rakasti makeisia; joi yhtä vähän ja
voi kuitenkin viettää tuntikausia pöydän ääressä. Raaempaa

nautintoa hän halveksi; mutta rakasti hienoa älyä, iloa ja
suloa, sukkelasanaisia miehiä, viehättäviä naisia, aistikkaita

laitoksia, huolellisia pukuja, kaikkea uutta ja kekseliästä,
nerokasta ja hämmästyttävää; eloisia, koreita värejä ja mielittelyä niin hienoa, että se tuntui vaan kuin oranssien tuoksu,
jonka tuuli toi ja toinen vei, - - kas, semmoista rakasti Kustaa 111 ja sitä koetti hänen kekseliäs emäntänsä hankkia
hänelle.

Hän oli tuhlannut rahoja kuninkaallisesti. Hän oli
tyhjentänyt ruusut ja narsissit kaikista Tukholman kasvihuoneista ja kun nämä loppuivat, oli hän tyhjentänyt kaikkein
muotikauppiasten tekokukkavarastot. Eikä nyt ollutkaan
sitä tammea eikä niinipuuta ja poppelia, joka ei olisi ollut
kukilla koristettu juuresta latvaan. Saksankuuset ja kaikki
muutkin kuuset, jotka siellä täällä seisoivat tummina ja totisina vaaleamman lehtimetsän keskessä, huomasivat kummikseen olevansa koristetut kuin joulukuuset ruusu- ja kultapaperikiehkuroilla. Oli hupaista nähdä pienten laululintujen
sadottain parveilevan kaikkialla ja ihmeissään ja uteliaina
hyppivän oksalta oksalle noissa oudosti koristelluissa puissa
ja noukkien tutkivan, mihin kaikki nuo kummalliset koristeet
oikeastaan mahtoivat kelvata.

Ainoastaan ranskattaren päähän voi pälkähtää koristaa
luontoa keinotekoisilla kukkasilla. Vaan sitä ei markiisitar
ajatellut. Olihan se jotakin uutta ja hauskaa.
Hän oli myöskin hankkinut pienen lammaslauman.
Siihen kuului kuusi lumivalkeaa karitsaa, joita pienet paimentytöt taluttivat punaisista silkkinauhoista. Tarjoilijat olivat
puetut fauneiksi, satyyreiksi, bacchanteiksi ja tnetsänneidoiksi.
Kaksi murjaania varjosti pöytää leveällä auringonvarjostimella.
Sievä perulaistyttö seisoi joka hetki valmiina leyhyttelemään
viileyttä suurella viuhkalla, joka kuvasi paratiisilintua. Pieni,
sinisilmäinen vedenneito ammensi limonaadia sitä varten valmistetusta lähteestä vanhan tammen juurella. Pieni fauni
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puhalsi pilliä. Pöytä oli tehty G:n muotoon ja roomalaisena
kolmosena oli kolme pientä peräkkäin olevaa soikulaista
pöytää, joille oli asetettu kolme kuverttia kullekin: ensimmäinen kuninkaalle, prinsessa Sofia Albertinalle ja kreivitär de
la Gardie'lle; toinen emännälle, prinssi Fredrikille ja kreivi
Schef ferille; kolmas suosikille, parooni Sinclairille, kreivitär
Lewenhauptille ja neiti Fersenille. Kaarle prinssi oli poissa
laivastolla Karlskronassa.
Oli ihana päiväpaiste ja puhalsi haalea kevättuuli, joka
liikutteli kaikkia kukilla koristettuja puitten latvoja ja liekutteli
kaikkia lippuja. Kustaa llLlla oli hyvä ilmaonni, niinkuin
kaikilla suurilla tai suuremmilla Ruotsin kuninkailla.
Päivällinen oli päättynyt mitä hilpeimmän mielialan

ja kaikkein iloisimman pilan vallitessa, joka kosketti hovietiketin äärimmäisiä rajoja, vaan ei mennyt hiuskarvaakaan
siitä sivu, sillä kuningas ei suvainnut arvonsa kanssa leikkiä
laskettavan. Hän kutsui itseään »vapaan kansan ensimmäiseksi kansalaiseksi*, vaan jos toinen kansalainen valtakunnassa käänsi ensimmäiselle selkänsä, oli kaikki kuninkaallinen suosio loppunut.
Aterian jälkeen tarjosi kuningas markiisittarellekäsivartensa ja nyt lähdettiin puistoon astelemaan. Eräälle kukkulalle,
josta oli vapaa näköala, oli markiisitar asettanut leposohvia.
— Näettekö, — sanoi kuningas, — pientä torppaa
tuolla lahden toisella puolen? Eihän se vedä vertoja Versailles'ille eikä Trianonille, vaan palatkaa tänne kymmenen vuoden kuluttua,
niin saatte nähdä, mitä olen tehnyt Hagastani.
— Sanokaa
yhtä hyvin vuosisadan kuluttua, sillä jos
elän kymmenen vuotta, elän varmaankin sata ja v. 1872 on
minulla oleva armo pyytää teidän majesteettinne käsivartta,
ihaillakseni teidän majesteettinne istutuksia.—

—

minulle runsaasti aikaa,
sanoi kuningas
Suotte
— mutta
voi olla vaara tarjona, että 1872 saatte
hymyillen,
nähdä raunioita huviloiden sijasta. Vaan mitä pidätte Djurgärdista?
—

kiisitar.

— vastasi maryhtä paljon kuin Ruotsista,
— Aivan
Ihana erämaa, sekasorto, jonka tuhannet kauneu-

det vaan vartovat järjestäjäänsä. Tämä puisto on erämaa,
jonka valta-istuin oli avoinna siihen saakka, kunnes teidän
majesteettinne suvaitsi syntyä.
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—

Ja tänään, tarkoitatte, teen kuninkaan kulkuni. Sen
vuoksi ovat
alamaiseni pukeutuneet tanssipukuun.
- Ja viheriät
teidän majesteettinne siivelliset alamaiset veisaavat tedeum'ia..

—

Minä lupaan teille, madame, että Djurgården ei
enää kauvemmin ole jäävä erämaaksi. Antakaa minulle
vapaat kädet ja ennustukseni on käyvä toteen. Vaan
Du Barry, Du Barry
tässä kuningas puhui hiljemmin
ei ole samaa mieltä kuin te.
- En minäkään ole koskaan ollut samaa mieltä kuin
hän,
markiisitar viehättävän ylenkatseellisesti.
- vastasi
Ilman Ranskaa olen minä hukassa!
- Ja ilman säädyittä on teidän majesteettinne pelastettu! Vaan säädyistä muistuu mieleeni toinen asia: suvaitseeko

teidän majesteettinne suoda hetken huomion osalle uskollista

kansaansa, jonka näen lähenevän tuolla lehtimajan luona?

Kuningas katsahti osoitettuun suuntaan ja neljä kummallisesti puettua pariskuntaa nähtiin lähenevän pientä kenttää myöten kummun alla, johon he asettuivat leskisille. Ensimmäinen pari esiytyi Don Quixotena ja hänen Dulcineanaan,
toinen oli kardinaali ja abbedissa, kolmas kauppamatkustaja
ja olutmatami, neljäs länsigöötalainen ukko ja suomalainen
Kaikilla oli heillä päässään hullunkuriset myssyt.
noita-akka.
— Vaan
— huomautti kuninen näe mitään leskeä,
hyvästi ymmärsi tarkoituksen.
gas, joka
— hyvin
Täällä hän on, teidän majesteettinne!
Ja esiin hyppäsi keveäjalkainen nuori herra, puettuna
yleiseksi mielipiteeksi, jonka voi huomata tuuliviiristä hänen
sievässä, mustassa samettihatussaan. Tämä herra asettui parien
eteen ja huusi: viimeinen pari ulos!
Länsigöötalainen ja hänen suomalaisnaisensa rupesivat
juoksemaan kaikin voimin erilleen toisistaan siinä tarkoituksessa, että taaskin saavuttaisivat toisensa, vaan he juoksivat
niin kömpelösti, että kumpikin joutuivat kohta vangiksi ja
talutettiin heidät kukkaiskahleihin sidottuina kuninkaan eteen,
jossa polvistuivat. Vaikkei se ollut aivan leikin sääntöjen
mukaista, hyväksyttiin se armollisella suosiolla.

Näiden jälestä tulivat kauppamatkustaja ja olutmatarnmi.
He hölkyttelivät vähän kauvemmas, vaan heidän kohtalonsa
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oli sama. Eikä käynyt sen paremmin kardinaalille ja abbedissallekaan, vaikka he näyttivät panevan vastalauseensa kaikella sillä arvolla, jota heidän virkansa vaati.
"
Viimeinen pari ulos! — huusi yleinen mielipide ja

Don Quixote ja hänen Dulcineansa läksivät hyppäämään.
He juoksivat tarmonsa takaa, he tekivät jos jonkinmoisia
mutkia mättäiden ja esteiden yli, vaan ei mikään auttanut;
yleinen mielipide oli nopeampi, heidät saavutettiin, vangittiin
ja vietiin sidottuina, niinkuin edeltäjänsäkin, kuninkaan jalkojen juureen.
Markiisitar nauroi kuin huima lapsi ja kaikki muut
pitivät nenäliinoja suunsa edessä, ett'eivät remahtaisi sopimattomaan riemuun. Vaan se ei ollut niin vaarallista. Hänen
majesteettinsa suvaitsi kaikkein armollisimmasti avata suunsa
ja nauraa muiden mukana.
—
—
" Tässä,
sire, lausui yleinen mielipide, saan teidän
majesteettinne jalkain juureen tuoda moniaita kapinoitsijoita,
jotka ovat tulleet kärsivällisimmältä ja armollisimmilta kuninkaaltaan anomaan anteeksi monia hairahduksiaan ja pyytävät

saadakseen teidän majesteettinne
antimensa.

—

eteen

laskea alamaisimmat

—

virkkoi kuningas. - Mitä kaikkein
uskollisimmat kapinoitsijani voivat minulle tarjota?
Länsigöötalainen toi pienoisen tynnörin, täynnä pähkinöitä; kauppamatkustaja tarjottimen täyden samppanjapulloja;
kardinaali toi juuston ja Don Quixote kantoi suurella juhlalAllons,

lisuudella esiin muhkean kruunun rintasokerista.
— Minä kiitän teitä, — sanoi kuningas, taittaenpalasen
— Ja palkinnoksi teidän osoitkruunusta ja maistaen sitä.
tamastanne alamaisuudesta lahjoitan minä teille vapauden.
Yleinen riemuhuuto seurasi näitä merkillisiä sanoja
ja kaikista oli leikki yhtä mainiosti keksitty kuin se oli
rohkea.
— No, eikö teillä ole minulle mitään ennustettavaa,
— kysyi kuningas noita-akaltä.
kaunis—Sibylla?
— vastasi
Teidän majesteettinne on löytävä jotakin,
Sibylla, joka ei ollut kukaan muu kuin yksi hovin kolmesta
sulottaresta, Ulla Fersen.
- Mitä sitten?
Välskärin kertomuksia. V.

25
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- Säretyn sydammen, -- vastasi hän hienolla ja jalolla

viittauksella, tarkoittaen hyljättyä kuningatarta Sofia Magdalenaa, jonka hovineiti hän oli.

Kuningas ei vastannut. Hän istuutui ruohokkoon markiisitar Egmontin viereen.
JEn ole saituri, - kuiskasi hän, - - vaan olisin
kiitollinen, jos teidän keijukaisenne voisivat lahjoittaa minulle
Perun käytettäväkseni.
Uskooko teidän majesteettinne kullanteon taidon
mahdollisuutta?

—

■

■

Teaatterissa se ehkä lienee mahdollista!
Minä tarkoitan todellisuudessa. Täällä Tukholmassa
kuuluu nykyään olleen kullantekijä. Olen kuullut luotettavani henkilöiden vakuuttavan, että hän oli muuttanut rauta"

—

kankeja puhtaaksi kullaksi eräälle Larsson-nimiselle valtiopäivämiehelle.
— Missä on se mies? -- kysyi Kustaa kuningas, joka
uskoi kaikenlaista, paitse sitä, mitä papit sanovat.
— Hänen nimensä on tohtori Weis ja on hän nykyään
kullantekijäin oikeassa kotimaassa - Danvikenissä.

—

Sehän oli arvattavaa,

.--

sanoi kuningas ja kävi

taas tavattoman miettiväksi.

Markiisitar kumartui huolimattomastipehmeään ruohoon
ja poimi rikki viattoman vuohenkukan lehdet. Taivuttaessaan
ruohonkortta löysi hän maasta pienen, kumman näköisen

.

kuparisormuksen

teen.

Hänen
vilkas mielikuvituksensa keksi heti uuden aat— Minulla
on armo toivottaa onnea teidän majestee—

tillenne,

—

—

sanoi hän.
Mihin sitten?

- Kihlaukseenne Djurgärdin kanssa.
- Qu'esi-ce qua c'est?

Kas tässä sormus, joka on asettunut teidän majesteettinne jalkain juureen ja joka
on muistuttava teidän
— aina
majesteettianne lupauksestanne
ennen vuotta 1872. Kuningas hymyili ja tarkasteli näöltään vähäpätöistä sormusta.
— Minä säilytän sen muistina teiltä, madame, ja teidän
rakastettavasta vieraanvaraisuudestanne.
- laski markiisitar leik-Ja säätyjen kruunusta,
Mutta,
sire,
oppinut
epäilemään kaikkien
kiään.
olen
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miesten lupauksia, jopa teidänkin. Sallikaa minun siis kätkeä
kihlasormuksenne tähän medaljonkiin, joka ehkä saa armon
tulla säilytetyksi
kalleuksien joukossa.
— Sanokaavaltion
mieluummin sydämmelläni, — nauroi kuningas Kustaa, kätkien sormuksen.

13. Viisaiden kuningas hullujen joukossa.
Danvikenissä näytti kaikki olevan ylös alaisin. Siellä

pestiin lattioita ja lakaistiin kuin hengen uhalla.
Hullut raukat syöstiin ulos pihalle, että heidän
kammoksuttava tallinsa viimeinkin saataisiin puhtaaksi, jossa
he olivat eläneet kuin eläimet parsissaan, ja he katselivat
tylsillä, suurilla silmillä ihanaa kevätaurinkoa. Tähän saakka
ei hallitus ollut pitänyt paljon huolta tuosta kuolleiden haudasta, vaikka se myöskin oli tavallinen sairaala; kaikki oli
rappiolle joutunutta, huonosti hoidettua, innoittavan kurjaa,
ja nyt oli kaikki tämä yhtäkkiä laitettava kuntoon; nyt oli
hauta saatava ihmisasunnon näköiseksi, talli vivahtamaan
vähänkin armeliaisuuslaitokselta. Ja sen vuoksi tuuletettiin
kaikki parret, katajanhavuja riputeltiin kaikille lattioille, hullut pestiin puhtaiksi ja puettiin ihmisiksi. Eipä siltä, että
—
heitä olisi pidetty semmoista huolenpitoa ansainneena;
uudempain aikain ihmisystävällinen huolenpito- -semmoisista
onnettomista oli tuohon aikaan tuntematonta,
vaan senvuoksi, että tieto oli iskenyt alas kuin ukonnuoli hoitolan
huolettomiin vartijoihin, tieto siitä, että kuningas, itse kuningas, aikoi käydä Danvikenissä tänään kello 3 jälkeenpuolen
päivän.
Aika ei riittänyt korjaamaan sitä, mitä oli vuosikausia
laiminlyöty. Tehtiin mitä voitiin ja nyt tuli se pelätty hetki,

kun majesteetin

vaunut

vyöryivät kivitetylle pihalle.

Kuningas ajutanttiensa, lääkäriensä ja yksityissihteerinsä
seuraamana tarkasteli laitosta ja lausui ankaran tyytymättö-
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myytensä sen.rappeutumisesta, jota eivät mitkään puhdistamiset
eivätkä mitkään katajanhavut olleet voineet häneltä salata.
Johtaja sai muistutuksen ja käsky annettiin laitoksen asettamisesta tarkoituksen mukaisempaan kuntoon.
Sen jälkeen kävi hänen majesteettinsa katsomassa hullujen koppia ja kuulusteli merkillisimpien kohtaloita. Siellä
oli hyljätyltä naisia, jotka hulluudessaan olivat tappaneet lapsensa; omaisuutensa menettäneitä pelareita, jotka pelasivat
lastuista ja kivistä; rappeutuneita valtiopäivämiehiä, jotka
yhden taalerin hinnasta tarjousivat hankkimaan hänen majesteetillensa äänten enemmistön maamarsalkan vaalissa. Yksi
sanoi olevansa Lutherus, toinen paavi, kolmas Antikristus,
neljäs Suuri Moguli. Eräs teurastaja luuli olevansa Fredrik

II Preussista; eräs lukiolainen sanoi olevansa Kaarle XII,
vanha hovineiti teeskenteli viuhkallaan ja ilmoitti olevansa
Pompadour; eräs mausten kauppias, joka oli lukenut romaaneja, julisti itsensä Alarikiksi ja Göthildaksi; partainen merimies oli saanut päähänsä olevansa Elisabeth Englannista;
houraileva maisteri käski kuninkaan auttaa häntä valtaistuimelleen, sillä hän oli kruunun tavottelija Stuart. Näiden
inhimmillisten intohimojen ja erehdyksien raunioiden joukossa
oli myös vanha herkuttelija nimeltä Kalle Sager, joka sanoi
odottavansa virkansa korotusta, koska oli naisten suosiossa ja
pelasi huilua.
- Onko täällä eräs henkilö nimeltä tohtori Weis? kysyi kuningas.

Johtaja rykäsi ja selitti, että mainittu henkilö oli salvattu erityiseen huoneesen toisen hullun kanssa, koska häntä

pidettiin
— vaarallisena.

Miksi häntä pidetään vaarallisena?
Hänen sanotaan olevan julman noidan, eikä hänen
kristinuskonsakaan
ole kehuttavalla kannalla, — sanoi johtaja.
— Viekää minut
hänen luokseen, — käski kuningas.
- Te, hyvät herrat, jäätte
tänne siksi aikaa.
- Salliiko teidän majesteettinne
minun seurata mukana,
—
kysyi Paul Bertelsköld.
koska tunnen miehen?
Olkoon menneeksi. Ällons!

-

—

Eräässä rakennuksen kaukaisessa kolkassa oli isohko

huone, jonka ikkunat olivat varustetut rautaristikoilla ja joka
oli väliaidalla jaettu kahteen osaan. Kumpaisessakin puolis-
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kossa asui hullu ja voivat he kumpikin väliaidan yli puhutella toisiaan. Vasemmalla puolella oleva hullu, pitkä vanha,
valkeatukkainen ukko istui vapaana, vaikka kyyryllään nurkassaan, jota vastoin oikean puolen asukkaalla, joka näytti

melkoista nuoremmalta, oli raskaat kahleet ja rautakanki
käsissä ja jaloissa.
Kuningas ja hänen seuraajansa pysähtyivät hetkeksi
avonaisen oven taa ja kuulivat hullujen puhelevan keskenään.
Valkeatukkainen hullu soudatteli halkoa sylissään ja

—

Tämä on puhdasta kultaa
sanoi hän,
hienoa 24-karaatin kultaa, vaan mitä se
mahtanee painaa? Saatte tehdä minulle vielä moniaita tankoja, tohtori Weis. Olenhan sanonut teille, että saatte kunniallisen palkinnon. Saatte tyttäreni ja tyttäreni tyttären ja
lapseni ja lasteni lapset, jos tahdotte, vaan katsokaa, sieluani
en voi myydä polkuhinnasta, ymmärrättehän? Mitä tarjootte
sielustani
— ?Annatteko minun olla rauhassa, vanha narri, tai
— jupisi toinen hullu vihoissaan,
pudotan katon niskaanne!

tarkasteli
sitä suurella
huolella.
—
—
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ollen nelinkontan lattialla ja piirustellen kynnellään kolmioita
ja ympyröitä kovaan siltalautaan.
— Saatte kuusitoista prosenttia nettoa, - - jatkoi toi— Olen köyhä mies, minulla on tuskin
nen yksipintaisesti.
jokapäiväinen leipäni. Ettekö tunne jotain armeliasta ihmistä,
joka tahtoisi lahjoittaa minulle neljä äyriä sahtiin? Vaan
katsokaa, meidän pitää ansaita, meidän pitää tehdä työtä,
hankkia itsellemme enemmän kultaa. Oi, sinä kaikkein kaunihin kultakimpale! — jatkoi hän, hyväillen halkoa sylissään.
Oi, sinä kaikkein kaunihin kultakimpale, kuinka kauniisti
loistat! Kas, eihän minulla ole koko maailmassa muita kuin
sinä, pieni kultamuruseni ! Kuinka olet tullut keveäksi, joka
ennen olit niin raskas! Ei ole toisessakaan maailmassa muuta
kuin kirkkaita tukaatteja. Kas, senvuoksi tahdon minäkin
mennä taivaasen, rakas kultaseni! Anna meidän täältä
autuaasti eritä. Amen.
— Jos ei tuo kirottu kulta olisi niin aivan pilannut
- - sanoi toinen, — niin sanoisin teille jotakin,
päätänne,
Larsson! Ne konnat ovat panneet minut kahleihin, koska
olen maailman itsevaltias ja jos minun oikea käteni olisi irti,
nykäseisin minä Skandinavian tunturit juurineen ja heittäisin
ne kuin kiven muruset Jäämereen. Vaan te olette vapaa,
Larsson, ja voitte tehdä minulle sen palveluksen, josta olen
puhunut. Menkää Djurgärdiin ja hakekaa siellä heinikosta,
hakekaa yötä päivää, hakekaa sata vuotta, ettekä tule sitä
katumaan. Hakekaa se sama sormus, jota ennen kannoitte
sormessanne, se, jonka sisässä on R.R.R., ja se on, niinkuin tiedätte, kuparista ja kaiken maailman kulta on tyhjää
siihen verraten. Vaan varokaa sitä itse pitämästä, sillä silloin
muutan teidät kuonaksi! Tuokaa se minulle, niin teen teille
vuorittain kultaa, valtamerittäin puhdasta kultaa, Larsson!
Sillä katsokaa, minä olen kadottanut tähtikompassini, joka
aina viittasi, missä se oli löydettävissä ja sen vuoksi olen
tullut tänne kirottuun pohjolaan. Tähdet, nähkääs, hallitsevat maailmaa, vaan tuo kallis kalu, joka on Djurgårdin
heinikossa, hallitsee tähtiä ja ne höperöt, jotka tähän asti
ovat sen omistaneet, eivät ole sitä ymmärtäneet. Minä yksin
ymmärrän käyttää näin ääretöntä valtaa ja silloin se minulta
ryöstetään; eikö se ole katalaa, sanokaa?
■
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Minä lähden heti, jos annatte minulle ennakolta
viisi leiviskää oikeita ja väärentämättömiä kultaharkkoja! iskien silmää.
sanoi Larsson
— Kas, viekkaasti
tässä on,
vastasi tohtori tosissaan ja ojensi,
niin hyvin kuin kahleensa myönsivät, viisi uutta halkoa tove-

—

rilleen aitauksen takana.
Hullut koettivat pettää toisiaan, kumpikin tyydyttääkseen sydämmensä salaisinta halua, joka oli ainoa valoisa
kohta heidän kauheassa pimeydessään.
Kuningas astui nyt esiin ja käski irroittaa kahleistaan
oikeanpuolisessa huoneessa olevan vangin. Tämä tapahtui,
vaan ei
tekevän sen erinomaisempaa vaikutusta.
— näyttänyt
Nyt olette vapaa, — sanoi kuningas, — ja jos
olette se, joka sanotte olevanne, niin pääsette kohta tästä
paikasta. Vastatkaa minulle: voitteko todistaa todella voivanne
muuttaa rautaa kullaksi?
— ■ Se ei kuulu teihin, -- vastasi tohtori äreästi.

—
—

Tiedättekö, kuka minä olen?

Olette noita tavallisia narreja, jotka töllistelevät

suunsa sijoiltaan himoitessaan tomua ja tuhkaa.
- En huoli kullasta sen itsensä vuoksi, vaan tahdon
- - sanoi kuningas, joutuen hämilsillä tehdä jotakin hyvää,
leen hullun edessä.
Viiniä, naisia, arpanappuloita
niitäkö halutaan?
Onhan teillä semmoista ilman minun avuttanikin. Valtaa,
kunniaa, voittomaita
haluttaako enempää? Menkää maata
kotianne, köyhä kuningas! Se, joka tulee, se tulee teidän
nukkuessanne. Muistakaa kuningasten kuninkaan sanoneen
teille sen!
Tunnetteko minut?

—

...

...

—
Tohtori
— No, hymyili
— sanoihalveksivasti.
kuningas, tahtoen

vielä kerran koetjos voitte muuttaa rautaa kullaksi, tahdon tunnustaa
teidän olevan minua mahtavamman. Enkä tahdo semmoista
apua ilmaiseksi.
— Mitä te, pieni, vähäinen
Hullu nauroi ivallisesti.
lumimajesteetti, voisitte tarjota viisaiden kuninkaalle, joka on
salvattu -hullujen sekaan?
taa,

—

Haluatte saada takaisin sormuksen?
Hullun ruskeat silmät välähtivät.
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- Saatte

sen, kun olette täyttänyt aarreaittani.
Taaskin nauroi ivallisesti viisaiden kuningas, joka oli
salvattu hullujen joukkoon.

Kuningas otti esille medaljongin, joka riippui silkkinaupovellaan ja näytti sormusta.
hassa hänen
— Varokaa
itseänne, Sire, - huudahti Paul Bertelsköld. Vaan se oli liian myöhäistä. Hullu heittäysi salaman nopeudella hämmästyneen kuninkaan päälle, tarttui
häntä tiikerin raivolla kaulaan ja jos ei Paul, joka oli seurannut kaikkia hänen liikkeitään, äkkiä olisi heittäytynyt
väliin ja riistänyt villipedolta hänen uhriansa, niin olisi Kustaa
llLnnen hallitus päättynyt siihen, eikä Ruotsin kaikki mahti
■

olisi voinut sitä estää.
- Ma foi, sanoi kuningas teeskennellyllä tyyneydellä,

posket kalpeina,
viisaiden kuningas ei ole suosiollinen
meitä muita, epäviisaita hallitsijoita vastaan. - - Tulkaa Bertelsköld; olen kuullut tarpeeksi.
Ovi suljettiin ja kuningas poistui. Hän oli saanut tar■

peensa kullantekotaidosta.

Hullu jäi jälelle. Vaan hänen synkkä mielensä kuohui kauheasti. Hän juoksi kuin hurja seiniä ja ovia vasten.
Hän kiipesi notkeudella, jota ei olisi voinut aavistaa, sileää
seinää myöten korkeaan pienoiseen ristikkoikkunaan ja takoi
päätään sen rautoihin. Hän huusi täyttä kurkkua tahtovansa

murskata koko maailman, jos ei hänelle annettaisi sitä kallista
kalua, joka hallitsi tähdet ja mielin määrin muutti, ylläpiti
tai kukisti koko maailman rakennuksen.
Vasta myöhemmin illalla kuulivat vartijat melun hiljenevän ja uskalsivat mennä sisään, pannakseen raivoisan

hullun kahleihin. He löysivät hänet liikkumatonna, pitkänään lattialla. Viisaiden kuningas oli kuollut hullujen
joukkoon.

Kyyristyneenä nurkkaansa istui vanha Larsson ja katsoi hämmästyneenä toveriaan. Järjen kipinä näytti välähtävän hänen hulluutensa yön läpi. Himmeät muistot menneistä
ajoista, jolloin raamattua joka päivä luettiin hänen isänsä
talossa, näyttivät kohoavan hänen huulillensa ja hän jupisi
hiljaa itsekseen:
»Hanki itsellesi viisautta, sillä se on kultaa parempi, ja
äly on jalompi omistaa kuin hopea.«
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»Vaan tämän maailman viisaus on Jumalan edessä
hulluus. Niinkuin kirjoitettu on: Hän vangitsee viisaat heidän hulluudessaan.*

14. Toinen koettelemus. *)

—

Missähän kreivi Bertelsköld, jota ei täällä
niin kau— kysyi
kaan ole näkynyt, nyt oleskelee?
eräänä
iltana— joku »Svenska Bottenin«
miehistä.
—
Hän on kipeä,
sanoi toinen.

—

Hän on hullu,
virkkoi kolmas.
- - säesti neljäs, - - ja
Hän on tullut jumaliseksi,
se nyt on melkein sama.
- Olen kuullut sanottavan, että hän on kääntynyt
— arveli viides. — Valepukuinen nunna on
katolinuskoon,
hänet kääntänyt.
Tuhat tulimmaista! Se nyt sentään jo joltakin
kuuluu. Hän on kai nuori ja kaunis? Niin ollen on hyvin
järkevää muuttaa uskontoa.
— Jos nimittäin sattuu sitä olemaan. Eikös meillä
ole olemassa asetus komeutta ja ylellisyyttä vastaan?
— Hahhahaa! Puhuppas noin piispoille.
ovat samaa mieltä.
— Piispat
Toivotan onnea. Eipä olisi hulluinta hakea kirkkoherran paikkaa, kun on saanut kyliänsä valtiopäiväriidoista.

-

■

Minä kyllä talonpojille paukuttaisin.
— Se olisi mainiota. Mistä tekstistä puhuisit?
— Valistuksesta tietysti. Kertoisin heille, että raamattu
on vanha, kulunut papinvalhe, että katkismus on keksitty
tyhmien talonpoikien päihin paukutettavaksi, että kirkko on
tehty pientä aamupäiväunta varten ja että n. k. uskonto on
*) Muistaen vanhan isoäidin tyytymättömyyden 13 kertomukseen,
oli välskärillä nyt sopiva syy lähettää pois lapset kiskomaan hänelle
tuohta alakerrassa, jonka vuoksi he olivat poissa tätä lukua kerrottaessa.
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varsin hyvä olemassa, osittain kuonokopsaksi itsepäisille ihmisille, osittain varta vasten tehdyksi lampaankeritsemiskoneeksi*).
- Ei, kuulkaahan tuota harhauskoista! — huusivat
— Jos hän noin jatkaa, niin tulee hänestä aikaa
useat äänet.
voittaen ainakin kardinaali.
- Vaan mitäs jää jälelle, kun on tuo vanha roska
lakaistu
— pois?
Vapaus, valistus, filosofia - - ja siveysoppi.

Hyvä! Montako tukaattia ansaitsit eilen biribipelissä—lähimmäiseltäsi.
- - vastasi kysytty tyAinoastaan kuusikymmentä,
venesti.

- Ja kuinka monta tyttöä on sinun tähtesi hypännyt
Norrströmiin?
— En ole tullut heistä lukua pitäneeksi.
- Ei, hyvät herrat, kardinaali on liian vähän; hänestä
— solisi ääneensä iloinen seura.
täytyy tulla paavi!
Keskellä tätä ilvettä astui Bernhard Bertelsköld sisään
ja kysyi översti Sprengtportenia. Hän oli kalpea, totinen ja
hänellä oli arpi vasemman silmän päällä.
Entisestä ivahymystä ei hänen huulillaan näkynyt jälkeäkään.
Melu lakkasi. Vastatulleessa oli jotakin, joka sitoi
kaikkien kielet. Tuttavansa klubissa eivät olleet häntä koskaan rakastaneet, vaan sitä enemmän pelänneet hänen terävää kieltänsä ja sietämätöntä ivahymyään. Oltiin siis hyvin
halukkaita häntä nöyryyttämään, varsinkin kun luultiin, että
hän oli vehkeillyt klubia vastaan.
Oli kuitenkin yksi, joka keskeytti äänettömyyden ja se
oli sama nuori kornetti, jota oli tahdottu nimittää paaviksi
ja joka oli siitä mainio, että hänen oli erinomaisen vaikea
pitää suutansa kiinni.
No elähän mitään, siinähän on Bertelsköld, —
— juuri kuin kutsuttu ratkaisemaan hyvin
huudahti hän,
*) Tässä välskäri huomautti:
Suuri erehdys on luulla, että uskonnon halveksiminen tuli Ruotsiin Kustaa llLnnen aikana. Se tunki maahan ajan avonaisten saumojen kautta Ranskasta koko edellisenä vapauden aikana, varsinkin lopussa,
ja siemen oli jo kylvetty paljoa ennenkuin se alkoi tehdä tähkää Kustaa
lll:nnen aikana ja kunnes se Ranskan vallankumouksen aikana kypsyi
viljaksi.
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pulmallista kysymystä. Täällä väitetään, että nunna, joka
on kääntänyt kreivin katolinuskoon, on kaunis ja hieno
kuin kuutamo-ilta Espanjassa, vaan toiset sanovat, että hän
oli morsiusneitinä silloin, kun Ludvig XIV meni naimisiin
madame Maintenonin kanssa noin seitsemän tai kahdeksankymmentä vuotta sitten.

Bertelsköld oli vaiti. Hän ei ollut läheskään vielä
selvillä omasta itsestään. Hänestä tuntui kuin olisi hän
jonka kynnet olivat katkaistut.
ollut leopardi,
- Pyydän
anteeksi, jos olemme erehtyneet, - - jatkoi
kornetti ivaten.
Toiset väittävät, että kreivistä on tullut
muhamettilainen. Allah on suuri ja Muhamed on hänen

profeettansa.
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- Onko parooni Sprengtporten klubissa? — kysyi Bertelsköld.
- Odotamme häntä joka hetki ja suTaikaa voi kreivi
viettää aikansa kertomalla meille kääntymyksestään,
vastasi joku toinen seurueesta, josta tämä pilanteko alkoi
-- Osaako kreivi ulkoa ensimmäisen päätuntua hupaiselta.
kappaleen?
- Olkaa hyvä ja messutkaa meille jotakin; se olisi
— virkkoi toinen.
mieltä ylentävää!

—

—

Tai saarnatkaa meille sadusealaisten hapatuksesta,

esitteli kolmas, joka tahtoi pöyhkeillä raamatun tuntemi- - Olemme kaikki sadusealaisia; emme usko lihan
sellaan.
ylösnousemista muussa muodossa kuin pihvilihan, joka palaa
haudastaan.
— Ja me olemme juuri huvitelleet itseämme panemalla
viralta Herramme. Ukko on vanha ja kellon sisus tarvitsee
korjausta. Eikö kreivi tunne ketään toista kelloseppää?
- Uskooko kreivi Pyhää Brigittaa?
- Tietysti. On revieni toujours a ses premiers amours.

Kreivi ja piru

ovat

vanhoja veljiä.

Fi dono, hyvät herrat! täällä haisee tulikivelle.
Tuokaa siirappia! Kreivi Bertelsköld pyörtyy!
Kreivi Bernhard ei pyörtynyt, vaan hän näytti siltä
kuin olisi voinut pyörtyä. Hän oli hyvin kalpea.
Hänen entinen elämänsä kääntyi nyt häntä vastaan
terävänä kuin orjantappuran okaat. Tämä oli hänen ensimmäinen ulkonainen taistelunsa sitä maailmaa vastaan, jonka
hän oli kieltänyt ja nyt tuli hänen valita lippunsa.
- Hyvät herrat, sanoi kreivi Bernhard, voimakkaalla
ponnistuksella hilliten kuohuvaa vihaansa, - - en aio saarnata teille, vaan tahdon kertoa teille pienen matkaseikkailun
Espanjasta.
— Tehkää niin, tehkää niin! Kertokaa meille joku

huvittava
rakkauden seikkailu,— ivailivat kuulijat.
— Matkustin
kerran,
kertoi Bertelsköld, kuivien
vuoriarojen läpi Uudessa Kastiliassa ja La Manchassa, Toledosta Villa Francaan Andalusiassa. Maisemat olivat aika
kauniita ja muulinajaja, joka oli oppaanani, ei lakannut ylistelemästä kotimaataan kauniimmaksi maaksi auringon alla.
Usein, kun näin korkeat vuorenkukkulat ilta-auringon kultaa-
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mina tai tie mutkitteli kauheiden syvänteiden ohi, olin valmis
yhtymään hänen ylistyksiinsä. Vaan kun näin tämän maan
olevan niin aution ja hedelmättömän enkä löytänyt yhtään

virvoittavaa lähdettä, josta olisin janoni sammuttanut paahtavassa auringon paisteessa, en muuta kuin sameaa vettä tai
huumaavaa viiniä, silloin ikävöin sieltä pois, vaikka koetinkin
vakuuttaa itselleni, ett'ei mikään ole ihanampaa kuin matkusteleminen näissä vuoriseuduissa. Vihdoin laskeusimme vuorilta
ja lähestyimme Andalusian ihania lakeuksia, joiden läpi lukemattomat vedet virtailevat, joiden välissä kirkas Guadalqvivir
mahtavana ja tyynenä kulkee hiljaista kulkuaan mereen.
Kuinka toista oli tämä maa kuin polttavat erämaat, joista
tulin! Ilma oli niin puhdas, taivas niin sininen, linnut lauloivat ja niityt tuoksuivat tuoreuttaan. Minusta tuntui kuin
rauha ja siunaus olisivat kaariutuneet ikäänkuin taivaallinen
kirkkaus tämän ihanan seudun yli; vaan oppaani oli toista
mieltä. Hänestä tuntui Andalusia yksitoikkoiselta ja ikävältä,
hän halusi takaisin erämaihin ja niiden sameille lähteille ja
hän ivaili minua kuin hupsua, kun en tahtonut palata hänen
kanssaan. Mitä arvelette, hyvät herrat? Kumpiko meistä
oli oikeassa?
Kuulijat olivat vaiti.

- En usko, - - jatkoi Bertelsköld,

—

että moni teistä
olisi ollut toista mieltä kuin minä. Mutta kun näette matkustajan astuvan tämän maailman kuivista erämaista, sammumattomasta janosta ja yöllisistä kuiluista ihanille, eläville
vesilähteille Jumalan valtakunnassa, silloin sanotte niinkuin
muulinajaja: mikä hupsu! En tahdo tästä väitellä kanssanne.
Vaan jos tuntisitte valtakunnan, jota ylenkatsotte, silloin moni
teistä ehkä seuraisi ijankaikkista tienopasta ja kummastuisi
sokeuttaan, että niin kauvan on nähnyt elämän valon ja kuitenkin on jäänyt varjoon.
- Amen, - - sanoi nuori kornetti ivaavalla juhlallisuudella.Mutta, hyvä Bertelsköld, — virkkoi eräs vanhem- uskotteko tosiaankin, että semmista ja vakavammista,
moinen lastensatu kuin kristinusko on kestävä järjen tukimuksen edessä tällä valistuksen aikakaudella? Kahdenkymmenen
■

vuoden kuluttua ei enää ole olemassa kristinuskoa.
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- Kahdenkymmenen vuoden
—

Bertelsköld,

kuluttua, *)

—

sanoi

sanotaan ehkä niinkuin kerran ennen, kun

maailmanhistoria kääntyi saranoillaan: »nyt on teidän hetkenne ja pimeyden valta.« Vaan kun hetki on ohitse, niin
ijankaikkinen totuus taasenkin tunkee esiin kirkkaampana
kuin koskaan ennen ja sata tai tuhat vuotta tämän jälkeen
kristinusko voitollisesti levittää valtaansa kaikkiin maailman
ääriin, kun sitä vastoin »valistuksen vuosisata* pysyy aikaihmiskunnan edistymisessä.
kirjoissa vaan katoavana
- Seis! — sanoi pilkkuna
kornetti. — En voi väittää eläväni
niin kauvan, vaan jos kahdenkymmenen vuoden kuluttua
kristinuskosta on muuta jälellä kuin enintäin papinkaulus,

niin tarjoan herroille korin samppanjaa.
- Hyväksyn tarjouksenne, jos silloin enää voin juoda
— sanoi Bertelsköld hymyillen.
samppanjaa,

Vaan

muut

eivät

vastanneet

hymyilyyn. Tuo iloinen

seura »Svenska Bettenissa« ei ollut enää oikealla tuulellaan
ja samassa astui parooni Sprengtporten sisään.
- Herra parooni,
- - olen
sanoi kreivi Bernhard,

—

teidän läsnäollessanne häväissyt markiisitar Egmontia ja te
olette pyytänyt minulta hyvitystä. Minä julistan näiden
herrain läsnä ollessa, että olen ollut väärässä ja kysyn, katsotteko minun tällä tyydyttäneeni kunnian vaatimukset?
- Täydellisesti, herra kreivi! vastasi Sprengtporten
— Ja minä lisään yhtä julkisesti, ett'en ole
hämmästyneenä.
hyväksynyt tekoanne, vaan ett'en myöskään ole epäillyt roh-

--

-

keuttanne.
Kiitän teitä, -- sanoi kreivi tavalla, joka muistutti
entistä hovimiestä. --Ja koska herrat täällä luultavasti eivät
ole huvitetut jatkamaan äskeistä puhettamme, katson käyntini
tarkoituksen
saavutetuksi ja toivon herroille hyvää yötä.
— Perhana
vieköön, kuinka juhlallisilta herrat näyt- sanoi Sprengtporten,
tävät!
kun hänen vastustajansa oli
■

mennyt.

— Se tulee siitä, että olemme istuneet kirkossa ja saa— virkkoi kornetti.
neet kelpo löylytyksen,
— Oikean parannussaarnan,
- - jatkoi toinen.
— Hän on höperö, — sanoi kolmas.
*) 1792.

Välsk. muist.
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— Ei, kertokaa nyt joku mehevä nuoren miehen kasku,
-- huudahti neljäs.
muutoin
kaikki siirappiin!
— hukumme
— Meillä on tärkeämMalttakaa,
sanoi johtaja.
piä asioita
keskusteltavina.
Aika lähenee.
— Vihdoinkin!
-- huudettiin
yhtaikaa monelta taholta
ja kohta oli pieninkin jälki Bernhard Bertelsköldistä ja hänen
kääntymiseslään haudattu politiikan palavaan uuniin.

15. 18 p. Elokuuta.
Kesäillan aurinko oli juuri laskeunut Mälarin ulapoihin

Riddarholmin taa, kun vahakynttilöitä jo alettiin
sytyttää Tukholman kuninkaallisessa linnassa. Siellä
oli suuri vastaanotto; ruotsalaisen ylimystön kerma,
diplomaatinen kunta ja muutamat puolueiden arvokkaimmista valtiopäivämiehistä olivat »käsketyt* linnaan.
Kauniit, komeat salit loistivat tulien valossa; kuninkuuden puuttuvaa valtaa oli komeudella korvattava. Kaikki oli
ylellisyyttä, kohteliaisuutta, seremoniaa ja kuitenkaan eivät
hovitapain kahleet tuntuneet raskailta muille kuin niille, jotka
olivat niihin tottumattomat. Päiväpaiste hovilaisten kasvoilla
oli niin poistamaton kuin se on Perussa, jossa ei koskaan sada
muuta kuin kultaa. Tänne ei kuulunut mitään valituksia
koko Ruotsin valtakunnasta, ei mitään nälkäisen kansan
hätähuutoja, ei mitään melua valtiopäiväin suuresta sanatehtaasta, ei mitään uhkausta kaikkialla kaupungissa kokoontuvista klubeista. Valtakunnassa oli rauha, hovissa oli rauha,
tyyneys asui kaikkien kasvoilla.
Mutta miksi tunkeilivat kaikki niin uteliaasti nuoren
kuninkaan ympärille, kun hän kello 9 illalla näyttäytyi,
hymyillen armollisemmasti kuin koskaan ennen? Miksi häntä
kaikkialla tarkasteltiin salaisilla, tutkivilla silmäyksillä? Mitä
tahdottiin lukea noista kahdesta, suljetusta kirjasta, noista
kahdesta suuresta, sinisestä, brandenburgilaisesta silmästä,
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jotka hallitsivat, ihastuttivat ja pettivät kaikkia? Koetettiin

niissä lukea Ruotsin huomenta, mutta sitä oli yhtä vaikea lukea
kuin aaltojen kimallusta kirkkaalla järvellä.
Eriskummallinen rauha vallitsi. Näytti siltä kuin olisivat kaikki meluavat voimat sukeltaneet illan tyynen pinnan

alle, näkymättöminä taistellakseen hiljaisessa syvyydessä.

Kaikki tiesivät, että jotakin tulisi tapahtumaan ; moni tiesi
senkin, mitä tapahtuisi. Eikä kuitenkaan kukaan ollut mitään
aavistavinaan.
Harjoitettiin Teetis ja Pelée'tä. Tämä oli ensimmäinen
ruotsalainen ooppera: kaikki olivat ihastuksissaan, ainakin
siltä näytti, kuningas enin. Hän huomautti vikoja; hän
kiitti laulajia, etenkin laulajattaria. Hän taputti käsiään kappaleen kauniimmille paikoille, hän selaili nuottikirjoja ikäänkuin uudestaan lukeakseen korvaa siveleviä säveleitä.
— Ja tuo ajattelisi vallankumousta, tuo! — kuiskasi
ylipäällikköRuth.
- - kuiskasi valtioneuvos Kalling. Kuka tietää?
kuitenkin
Olisimme
tehneet viisaimmin vangitessamme hänet.
— Hänet! Tiedättekö,
mitä hän teki, kun aamupäi■

vällä olin hänen puheillaan? Puhuessaan kanssani tapauksista Kristianstadissa, piirusteli hän koristeompelukaavoja neiti
Posselle.
— Vaan meillä on varmat tiedot
- Sitä en usko! Uskokaa mitä tahdotte muista, vaan
itse hän on pelkuri. Ajatelkaa, olisihan väärin valtion onnen
vuoksi keskeyttää uuden oopperan harjoitukset. Kas, nyt
hän istuu pelipöytään paroonitar Pechlinin kanssa. Jos
hänellä on rahtunenkaan miehensä neroa, niin on hän saava
vihiä siitä, mitä kortteja kuninkaalla on kädessään
Paul Bertelsköld seisoi läheisyydessä. Hän oli kalpea
rasituksesta, sillä hän oli kirjoittanut myöhään yöhön,kirjoittanut osia, vaikk^ei kuitenkaan tavallisia tällä kertaa.
Hänen silmänsä seurasivat markiisitar Egmontia. Ei koskaan
ollut Paul nähnyt häntä niin rakastettavana, niin loistavan
kauniina. Kaikkia hän häikäsi, kaikkia hän ihastutti. Kateuskin unhotti teroitetun tikarinsa ja ihmiset kuiskasivat keskenään: tuommoinen puoliso olisi Kustaa 111:11 a pitänyt olla,
silloin olisi hänellä ollut vertaisensa: mahtavampi muita, sukkela, iloinen, miellyttävä ja arvokas joka liikkeessään!

...

...
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Paul oli onnellinen ja tunsi samalla olevansa nöyryytetty. Olihan se sama lumoojatar, joka illan kuutamossa
niin haaveksivasti oli nojannut päänsä hänen olkaansa vastaan! Vaan ei tuo kaikkien ihailema, hymyilevä ja kuitenkin niin ylpeä nainen nyt suvainnut katsahtaakaan häneen.
Silloin pistettiin paperi hänen kouraansa. Hän kääntyi,
vaan tuoja oli jo kadonnut.

Pieni lemuava kirje poltti hänen kättään. Paul hiipi

ikkunan luo ja luki ranskan kielellä: »Teitä odotetaan keltaisessa huoneessa».
- ajatteli Paul itsekseen ja hänen
—Se on hän!
sydämmensä alkoi valtavasti sykkiä. Hetken kuluttua vetäy-

tyi hän kenenkään huomaamatta osoitettuun huoneesen. Vaan

ei tavannut hän siellä markiisitarta; sen sijaan istui siellä
vanhanpuoleinen sotaherra, huolimattomasti sohvassa venyen.
Tämä henkilö oli niitä, joita täytyy kolmasti katsella. Ensi
silmäyksellä hän näytti tyhmältä, toisella iloisen veltolta,
kolmannella viekkaalta. Se oli kuninkaan ja Hattujen vaarallisin, viekkain ja leppymättömin vastustaja, kenraali
Pechlin.
- Istukaa, nuori mies, minulla on teille jotakin sanomista, - " virkkoi kenraali sotamiehen suoruudella ja esimiehen äänellä, joka ei siedä vastaväitteitä.
Paul jäi seisomaan.
- No, niinkuin haluatte, -- virkkoi kenraali välinpitä- - Tunnen isänne, nuori herrani. Olemme olleet
mättömästi.
valtiollisia vastustajia, mutta minä kunnioitan hänen vakaumustaan, enkä sen vuoksi tahtoisi nähdä hänen poikaansa
mestauslavalla.
- Mitä teidän ylhäisyytenne sillä tarkoittaa? -- kysyi

Paul enemmän
kuin säikähtyneenä.
- Minä kummastuneena
tarkoitan, - - jatkoi kenraali, -- että vuoden
viidenkymmenen kuuden tapahtumat kohta tulevat uudistumaan. Ette voi, nuori mies, muistaa sitä aikaa, koska silloin
vielä kulitte mekossa; tahdon sen vuoksi kertoa teille muutamin sanoi sen historian. Kuningas tahtoi tehdä itsensä
itsevaltiaaksi, vaan vapaus oli liian kova pähkinä rikki purtavaksi; se ei onnistunut ja kaikki hänen lähimmät apulaisensa saivat nousta mestauslavalle.
Välskärin kertomuksia.

V.

26
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-<
ymmärrä teidän ylhäisyyttänne.
- En
Elkää tekeytykö tyhmemmäksi kuin olette; ymmär-

rätte varsin hyvin. Sanalla sanoen: olette kuninkaan yksityissihteeri ja tunnette salaisuuden. Te siis menetätte päänne,
kun ratkaiseva hetki on ohi huomenna tai ylihuomenna.

—

...

ylhäisyytenne
- Teidän
Jättäkäämme korupuheet.

Tiedän kaikki ja säälin
isäänne. Olen sentähden päättänyt pelastaa teidät, kun vielä
on aika. Tahdotteko pitää päänne? Jaa tai ei.

pitää,

- Jos se voi kunnialla tapahtua, tahdon mielelläni sen
vastasi Paul hymyillen.
- Kunnia
ja vapaus ovat erottamattomia. Kuulkaa

—

siis, mitä ystävänä aion teille uskoa. Sanotaan teidän olevan
haaveksivan nuorukaisen, vaan minä puhun teille kuin järkevälle miehelle. Jos ette ennen aamun koittoa jätä minulle
koko vallankumoussuunnitelmaa, jonka tiedän voivanne minulle hankkia, niin olette auttamattomasti hukassa.
Paul oli vaiti. Hän tunsi veren kohoavan poskilleen,
vaan ei ollut hänellä sanoja hämmästyksensä ilmaisemiseen.
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Kenraali ymmärsi väärin hänen vaitiolonsa. - - Huo- - sanoi hän, että vaadin teiltä tätä isänmaan ja
vapauden nimessä. Kas siinä syyni, jonka myöskin täytyy
olla teidän. Vaan teidän palkintonne ei sen vuoksi tule
olemaan pienempi. Te saatte korvaukseksi palveluksestanne
valita majuurin viran kaartissa tai vastaavan siviiliuralla ja
kummassakin tapauksessa 40,000 taaleria vaaterahaa. Luulen
sen riittävän.
—

matkaa,

-

40,000

taaleria! Minulle?

Mitä nyt? Niin nuori ja jo oppinut noin tinkimään! Voin nostaa summan 50,000:teen, vaan ei taaleriakaan siitä yli. Oletteko hullu, herrani? Onhan siinä
— kultaa
kyllin kokonaisen säädyn—ostamiseen. Ja sitä paitse, jatkoi
hän oikaisten itseään,
tässä ei ole kysymys siitä, vaan
lovi bonncrnent isänmaan pelastamisesta. Ymmärrättekö?
Täydellisesti. Minulla on heti oleva kunnia
- Mitä?
on teillä suunnitelma taskussanne?
- MinullaEhkä
on heti oleva kunnia antaa hänen majesteetillensa tieto teidän ylhäisyytenne jalosta tarjouksesta. —

...

■

—

Kuulkaa, ystäväni,

—

sanoi kenraali kylmästi,
oletteko -järkevä vai hullu?
Aioin juuri teidän ylhäisyydeltänne kysyä sitä samaa.
Vai niin. Avosydämmisyys avosydämmisyyttä vas■

■

Tahdotteko siis ennen menettää päänne kuin päästä
Tahdotteko ennen tuhotakuin pelastaa isänmaanne?
majuuriksi?
— Teidän
ylhäisyytenne voi ennemmin kääntyä niiden
raukkain puoleen, jotka tahtovat myydä itsensä enin tarjoovalle. Uskallan olla sitä mieltä, että kunnon miehet, vaan
eivät petolliset petturit, pelastavat isänmaansa.
taan.

—

Oh, kuinka opettavaista! Vaan voihan hyväntahtoi-

nen ehdotukseni nyt sentään jäädä meidän salaisuudeksemme?
- En ymmärrä, miksi olisin siihen velvoitettu.
No, pitäkää sitten kaikkea leikkinä. Hyvästi, her:
rani. Toivotan teille paljon onnea, kun vasta tapaamme toisemme paremmassa paikassa.
Paul kumarsi kylmästi ja käänsihänelle ylpeästi selkänsä.
Vaan kenraali Pechlinin viekkailla kasvoilla vilahti
Paulin mennessä ivallinen hymy.
Juuri semmoinen kuin
arvasin!
Minä pidän ihmisistä,
sanoi hän itsekseen.
jotka lyövät päänsä seinään; ne säästävät meiltä paljon vai-

—

—

—
—
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vaa. Kaikki oopperat menevät tän'iltana nuottien mukaan.

Kuningas saa nyt tietää, ettfei meillä ole vallankumoussuunnitelmaa, joka jo kolme tuntia on ollut taskussani. Hän tulee
siten heittäymään huolettomaksi ja lykkää kaikki ylihuomiseen. Sill'aikaa ehtivät luotettavat rykmenttimtne Tukholmaan; monseigneur astuu siviiliarestiin ja tasavalta on valmis.
Cest å merveille! Noita aaseja tuskin kannattaa kuolaimista
taluttaa.

Paul pistäytyi taas muitten seuraan ja päätti käyttää
ensi tilaisuutta varoittaaksensa kuningasta. Vaan hänen
majesteettinsa istui vielä niin huoletonna pelipöydän ääressä
kuin ei hänellä olisi ollut muuta kruunua näkyvissä kuin
herttakuninkaan. Markiisitar pelasi kahden diplomaatin ja
kreivi Hornin kanssa.
Samassa hän kadotti kortin. Paul riensi nostamaan
sitä lattialta. Kumartuessaan tunsi hän lämpimän henkäyksen ja kuuli kuiskauksen, niin hiljaa kuin lehtien suhinan
kesäiltana:

—
—

Huomatkaa, kun lopetan pelin!
— sanoi markiisitar ääneen,
Ah, monsieur le eomte,
— minä kiitän
teitä. Ensi kerran näen teidän kumartuvan
noin syvään.

- Nuoruus tekee kunniaa kauneuden valtaistuimen
- - virkkoi kaunis

edessä, virkkoi kohtelias kreivi Horn.
— On niin paljon kapinoitsijoita,

ranskatar huolimattomasti. — Vaan mimmoisia kortteja olette
minulle antanut! Pelkkiä talonpoikia ja porvareita! Sehän
on kauheaa. Yksi kuningas, yksi rouva ja yksi sotamies,
kaikki muut mitättömiä!
Paul vetäysi takaisin ja asettausi ikkunankomeroon seuraten sieltä hiljaista äänten solinaa ja hymyilyjä ihmisten huu-

lilla,liehuvia pukuja ja kuninkaan vilkkaita liikkeitä, iloisia
sukkeluuksia, hyväntahtoista ja tyhmäksi tekeytyvää ilmettä
Peohlinin kasvoilla tuolla taampana ja markiisitar Egmontin

huoletonta keikailemista. Eikö koko tämä valtakunta nukkunut ruusuilla?

16. Punamyssyinen haltija.

Paul

Bertelsköld seisoi hiljaa ja haaveillen ikkunan

luona, kun raikas nauru sattui hänen kuuntelevaan

korvaansa. Se oli markiisitar Egmont, joka nousi
pöydästä ja laski leikkiä siitä tukaattirullasta, jonka
hän oli voittanut Englannin lähettiläältä. — Myöntäkää,
mylord, — sanoi hän, — että nämä ovat hyvin käytettyjä
rahoja! Huomenna ostan puolet valtiopäivistä kullallanne,
mylord, ja asetan vallan tavoittelijan Stuartin Englannin valtaistuimelle.
— Pelkään, että teidän armonne kadottaa pelin, —
vastasi kankea englantilainen, joka ei rakastanut leikkiä.
— Kuka tietää? Minulla ei koskaan ole ollut onnea
rakkaudessa; siis on minulla onni pelissä. Toisesta toiseen,
teillä on, kreivi Horn, huono muisti. Muistelen, että hänen
majesteettinsa, joka rakastaa vaihtelua, välistä kirjoittaa kuninkaallisen nimensä f:llä, välistä v:llä. Vaan tuossahan on se,
joka voi ratkaista riitamme! Mitä sanotte siitä, hyvä kreivi?
■

Näin sanoen hän lähestyi Paulia.
- Hänen majesteettinsa kirjoittaa ruotsalaisen nimensä
Gustaf ja ranskalaisen Gustave, — vastasi Paul, ja hänen
näkyi heijastus markiisittaren hymystä.
kasvoillaan
— Sanoinhan
sen! Teidän pitää kertoa minulle onko
totta, että hänen majesteetillaan on eräs esprit familier, eräs
hirveän ruma, punamyssyinen kotohaltija, joka istuu kahareisin
hänen tuolillaan ja kuiskaa hänelle hänen runolliset aatteensa.

Käsivartenne, jos suvaitsette!

Ja kaunis markiisitar tarttui huolettomalla tavallaan
nuorukaisen käsivarteen, jatkaen leikinlaskuaan kuninkaan
kotohaltijasta.
Vaan vähitellen olivat he huomiota herättämättä tulleet
pois ahdingosta ja olivat nyt yksin syrjähuoneessa, jossa näyttelijättäret Teetis ja Pelée'ssä vähää ennen olivat pukujaan
muuttaneet. Siellä vaipui markiisitar lähimmälle tuolille ja
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purskahti itkuun, niin katkeraan, hillittömään ja teeskentelemättömään kuin koulutyttö, joka itkee kuollutta kanarialintuaan.

—

Mutta mikä teitä vaivaa, madame? — kysyi Paul,
hämillään
tästä aivan odottamattomasta mielenpurkauksesta.
— vastasi hän.
- Ei
mikään, elkää minusta huoliko!
— Itken ainoastaan
tätä kurjaa elämää ja itseäni. Jos tietäisitte, mitä olen kokenut neljänkolmatta tunnin kuluessa ah, te itkisitte minun kanssani, vaikka olettekin mies ja se
teitä kaunistaisi, Bertelsköld! Teillä on sydän! Vaan en
tahdo tuottaa teille mitään surua ja sen vuoksi olkaamme
iloiset. Katsokaa nyt minuun, — onko taas kaikki hyvin?
Enkö taas ole iloinen?
Ja hän hymyili niin alakuloisesti, hymyili niin viehättävästi, kyynelten vielä kimmeltäessä hänen silmäripsissään,
että tämä hymy paljoa enemmän kuin tuo outo surun purkaus sai nuorukaisenkin silmät kostumaan.

— Uskokaa minulle, mikä teidät tekee levottomaksi! —
—
pyysi hän.
on teidän.
paljoa voi, vaan koko
— Ei, —Envastasi
— eielämäni
markiisitar,
nyt, ei kaikkea.

Huomenna ehkä saatte kuulla enemmän. Ja jos odottamatjos emme enää näkisi toisiamme
tomia tapahtuisi
niin
en tahdo, että minusta pahaa ajattelette. Tiedätte meidän

...

...

partaalla?
seisovan
— vallankumouksen
tiedän, madame.
Sen
—

Kaikki voi onnistua, kaikki voi mennä myttyyn. Ja
onnistuakseen on Kustaa kuningas tarvinnut aikaa ja rahaa.
Kummatkin olen hänelle hankkinut. Elkää kysykö minulta
kuinka. Tyytykää siihen selitykseen, että neuvosto aikoi
tänään vangita kuninkaan, vaan se teko on lykätty ylihuomiseen, kun sotaväki tulee, ja tämä lykkäys voi pelastaa
kaikki. Mitä rahoihin tulee, oli hän vielä tänään puolenpäivän aikana köyhempi kuin Kaarle Stuart, vaan kolme
tuntia sitten on hänellä yllin kyllin. Oi, tätä kansaa, tätä
kansaa, joka köyhyydessään kerran oli ritarillisin ja ylpein
Euroopassa, sitä nyt ostetaan ja myydään kuin mitähän kauppatavaraa. Vaan mitä se minuun kuuluu? Minä olen ranskalainen. Olen palvellut Kustaa llLtta, koska hän on ylevämielinen kuningas ja koska kerran luulin rakastavani
häntä

... Ei teidän tarvitse katsoa minuun noin synkästi,
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Bertelsköld. En sanoisi sitä teille, jos tarvitseisin edessänne
punehtua. Olen häntä rakastanut, niinkuin rakastetaan loistavaa tulipalloa ja ihailuni on elänyt lempeni unelmaa vanhemmaksi. Sanalla sanoen: hän on pelastettava. Voinko
muuta? Eikö minun pidä uhrata hänen edestään kaikkea?
— Pitää, madame. Kaikki paitse kunnianne.
Markiisitar
ylös. Hän vapisi vihasta.
— Ja mikähypähti
antaa teille, herrani, oikeuden lävistää
minut myrkytetyillä nuolilla? Taivahan tekijä, milloin olen
langennut niin syvälle, että ensimmäinen, jolle avaan sydämmeni, uskaltaa muistuttaa minua kunniastani! Tiedättekö,
-herrani, miksi minun täytyi poistua Ranskan hovista?
poistua, saatuani siihen käskyn

niin,

kohteliaassa kirjeessä Noailles'in
herttualta! Siitä ei täällä tiedetä
mitään, koska en ole alentanut
itseäni rupeamalla siitä kerskailemaan. Minut käskettiin sieltä
pois, koska eräässä vastaanotossa
hovissa, kun kaikki kumartuivat
maahan kreivitär du Barryn edessä, olin ainoa, jokauskalsinkääntää hänelle selkäni.

- Ymmärrätteminut väärin, madame. En voi teitä loukata salaisimmalla sydämmeni
ajatuksellakaan. Sanoin ainoastaan, mitä joka päivä olen sanonut itselleni.
- Tahdon uskoa teitä, herrani; en uskoisi ketään toista.
Mikä hirveä aika tämä, jossa elämme! Missä on miehen
kunnia? Missä naisen itsetunto? Toinen ostetaan arvonimellä, toinen kuninkaallisella hymyllä ja molemmat ovat kullalla ostettavissa. Tiedättekö, Bertelsköld, olen väsynyt kaikkeen tähän kurjuuteen. Olen nähnyt sitä tarpeekseni. Tahdon
palata tyhjään olemattomuuteen; on oleva suloista kadota.
Sanovathan filosoofimme, ett'ei ole mitään haudan toisella
puolen; eikö ole niin? Muistelen teidänkin tahtovan olla
jonkunlainen filosoofi.
Paul hämmästyi. Hän ei ollut viime aikoina sitä asiaa
ajatellut. Hän oli vaan kuullut äitinsä lukevan ääneen
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hän makasi haavoitettuna pienessä metsästäjähuoneessa. Nyt hänelle äkkiä selvisi, että hänellä oli edessään kauhean tyhjyyden kuilu. Mitä hän vastaisi? Ajanhengen
synkkä epäilys oli tuossa hänen edessään kauniimmassa haamussaan, varustettuna kaikella sulouden ihanuudella, ensi
rakkauden koko viehättävällä lumousvoimalla, ja esitti hänelle
keveästi, sivumennen, kysymyksen elämästä ja kuolemasta,
ajasta ja ijankaikkisuudesta. Väristys kävi hänen sisimmän sielunsa läpi; hän olisi tahtonut vastata: niin, niin, ei ole mitään
haudan toisella puolen!
Vaan ei hän voinut vastata, hän
kammoksui sitä ajatusta, että tuo suloinen olento tulisi kokoraamatusta, kun

...

naan kadotetuksi.

- Ei, —

- - se ei voi
sanoi hän vasten tahtoaan,
niin.
Täytyy
ja
olla
toki olla Jumala elämä tämän elämän
jälkeen.
—

Uskotte sitä? Onhan se mahdollista, sillä filosoofit eivät ole parempia kuin muutkaan. Toivoisin sen olevan niin. Tässä maailmassa ei ole mitään rauhaa. Olen nel-

jänkolmatta vuoden vanha, olen nauranut enemmän kuin
moni muu elämälle, vaan uskokaa minua, en ole koskaan
ollut onnellinen. Minut kasvatettiin eräässä luostarissa ja
heitettiin sieltä, vielä lapsena ollessani, vanhan elähtäneen
miehen syliin, jota vihasin, kunnes opin häntä halveksimaan. Kaksi vuotta sen jälkeen kuoli markiisi, olin leski
ja kiiruhdin ottamaan takaisin sukuni nimen. Vaan nämä
kaksi vuotta riittivät myrkyttämään luottamukseni elämään.
Päätin nauraa kaikelle ja pidin sanani. Ohimenevä ihailuni
kohtasi nerokasta, rakastettavaa Ruotsin perintöruhtinasta,
hänen ollessaan Pariisissa, vaan sydämmeni jäi yhtä tyhjäksi
ja kylmäksi kuin hänen on. Ja kuitenkin olin luotu, minäkin, rakastamaan niinkuin ainoastaan nainen voi rakastaa.
Minäkin tunsin joskus kaipausta uhrautumaan toisen edestä.
Vaan en ymmärtänyt itseäni. Matkustin, haluten vaihtelua
ja ollen utelias näkemään tarumaista maata, joka ei ollut
meidän maamme näköinen. En tiennyt, että näiden kylmien
jäiden keskessä kerran olisin löytävä teidät!

—
—
—
sesti,

Madame

... —

Oi, herrani,

jatkoi kaunis ranskatar surumieli-

ei teidän tarvitse minulle vastata, että surkuttelette
onnetonta naisparkaa, joka 011 luullut itseään voimakkaaksi
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ja joka kuitenkin on kyllin heikko uskomaan teille sen, mitä
hänen ainiaaksi olisi pitänyt sulkea sydämmeensä. Ymmärrämme toisemme enkä tiedä, mikä nyt enää estäisi minua
sanomasta teille kaikkea. Olen rakastanut teitä, Paul, ensi
hetkestä kuin teidät näin, ja te olette ensimmäinen, ainoa
rakkauteni. En tiedä, pitääkö minun kirota vai siunata sitä
hetkeä, jolloin teidät näin; tiedän vaan, että koko sieluni on
teidän omanne.
—

.

..
- Herminie
Elkää sanoko

enempää! On pyhiä tunteita, jotka
yksi ainoa sana voi haavoittaa kuoliaaksi. Luuletteko, että
olisin sanonut teille, minkä nyt olen sanonut, kerjätäkseni
teiltä rakkauttanne? Oi, jos sen uskoisitte, niin se surettaisi
minua enemmän kuin jos julistaisitte minua vihaavanne kuo- - suokaa minun kutsua teitä
lemaan asti! Ei, ystäväni
niin, se on viileä sana, se ehkä tyynnyttää meidät molem- minä sanon teille tämän, koska me luultavasti
mat;
tulemme ijäksi eroamaan. Jos te yhdeksäntoista vuotiaana
voisittekin unhottaa minun olevan teitä viittä vuotta vanhemman, niin olen liian ylpeä väistyäkseni kerran nuoremman
kilpailijan tieltä, ja rakastan teitä liian paljon, tahtoakseni
nähdä teidän pettyneen siitä ohimenevästä tunteesta, jota nyt
luulette tuntevanne minua kohtaan. Ei, ystäväni, ainoastaan
se antaa minulle rohkeutta elämään, ett'emme koskaan tule
toistemme omiksi. Elkää sanoko, elkää kysykö enempää!
Luvatkaa minulle ainoastaan, että, jos tämä kohtauksemme
olisi viimeinen, te joskus tahdotte ystävyydellä muistella
naista, joka ei ole niin kevytmielinen kuin miksi häntä maailma
luulee —ja joka ehkä on ansainnut kunnioituksennekin
Ja jos te vaikka sata kertaa muserratte minut
noilla himmeillä sanoillanne erostamme, jota en ymmärrä,
niin ei se estä minua sanomasta, Herminie, että rakastan
teitä, että elän ainoastaan teidän tähtenne ja että tulette
omakseni, vaikka minun täytyisi taistella koko maailmaa ja
—
teitä itseännekin vastaan, kerran omistaakseni teidät! puhkesi
Paul puhumaan yhdeksäntoista vuotensa ja hehkuvan sydäm— Ja te uskotte, että luopuisin
mensä koko innostuksella.
teistä juuri tällä hetkellä, kun ensi kerran olen saanut katsahtaa sielunne syvyyteen ja kun ensi kerran ymmärrän, että
olette jaloin, yleväluontoisin nainen, minkä koskaan olen
■

-

...
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- paitso yhtä! Niin, Herminie, niin, madame,
tuntenut
saatte kilpailijan, vaan ci semmoista kuin äsken sanoitte,

vaan semmoisen, joka on siunaava rakkautemme ja jonka
vastaan voitte nojata turvallisena kuin lapsi. Se on
äitini, Herminie, joka on teitä ymmärtävä, hän ajattelee kuin
te eikä kukaan koko laveassa maailmassaole oleva rikkaampi
kuin minä, joka omistan kaksi semmoista sydäntä!
Paul oli tarttunut hänen käteensä ja painoi sitä huuliansa vastaan. Silloin ilmaantui oveen kammaripalvelija ja
ilmoitti illallisen olevan valmiin.
Paul ei häntä huomannut. Hän tunsi kuuman kyyne-

sydäntä

leen tipahtavan kädelleen.
— sanoi
Vaan markiisitar nousi ylös. "
Hyvästi!
—
hän murtuneella äänellä.
Huomenna tähän aikaan on
kohtalomme ratkaistu.
Sen sanottuaan tarttui hän Paulia käsivarteen ja meni taas
vieraiden joukkoon, astuen sinne yhtä keveästi kuin ennenkin,
hymyily. - - Nyt— tiedän
kauniilla huulillaan tuo viehättävä
—
.kaikki, teidän majesteettinne!
Nyt
laski hän leikkiään.
tunnen sen ruman punalakkisen talonhaltijan, joka ratsastaa
teidän majesteettinne tuolilla teidän kirjoittaessanne, sire, ja
joka kuiskaa teille noita ihmeteltäviä asioita, joilla ihastutatte
maailmaa. Olisin hyvin utelias tietämään, mitä hänellä tänä
yönä on teille sanottavana.

17.

19 p. Elokuuta.

Kuningas oli käyttänyt osan yöstä kirjeiden kirjoittamiseen ja sen jälkeen tarkastanut vartijoita. Hän
oli nyt palannut retkeltään ja istui miettiväisenä
— ja unetonna kabinetissaan.

—

Mitä on kello?

kolme aamulla.
- Puoli
Joko sarastaa?
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—
—

Ei vielä, teidän majesteettinne.
Pankaa maata etuhuoneesen, Bertelsköld. Olette
paljon valvonut ja se päivä, joka koittaa, voi koettaa voimiamme.

—

Kiitän teidän majesteettianne. Minua ei nukuta.
Nukkukaa, ystäväni, nukkukaa. Kun peltomies
nukkuu, tuleentuu vilja leikattavaksi. Lupaattehan varmaan
laittaa kirjeeni Södermanlannin herttualle ja Vergennesin
kreiville?
—
lähetetään päivän koittaessa.
— Ne
Hyvä. Olette uskollinen ja luotettava, Bertelsköld.
Luulin teidän tahtovan kaikkea saivarrella, niinkuin nuo
muut tekevät.
— Koirakin on uskollinen, teidän majesteettinne. En
palvele kuningastani yksinvallan, vaan vapauden vuoksi.
Se on hyvä. En unhota teitä, jos elän iltaan asti.
Jos kaadun, niin jättäkää herttualle verinen paitani.

-

—
—
—
—

Sen teen.
Luuletteko siis minun kaatuvan?
Luulen teidän majesteettinne voittavan.
Rukoilkaa sitä Jumalalta. Parooni Pechlin petti
teidät, kun tahtoi ostaa vallankumoussuunnitelman. Hänellä
oli se jo, hän tunsi kirjeeni Ranskan kuninkaalle. Egmont
Du Barry on meidät pettänyt.
oli oikeassa:
— Uskallanko
kysyä teidän majesteetiltanne, mistä
Egmont
markiisitar
on
hankkinut rahaa?
—

Markiisitar? Mitä siitä tiedätte?
Tiedän vaan, että hän on saanut neuvoskunnan
vehkeet lykätyksi ja hankkinut rahaa tavalla, joka hänelle
itselleen on vaarallista.
— Jumalani: Ja sitä ette ole minulle ennen sanonut!
Hän ei— ole siitä sanaakaan puhunut. Nyt ymmärrän kaikki.
Minä rukoilen teidän majesteettianne valvomaan
hänen henkeänsä ja turvallisuuttaan. Salavehkeet ja kateus
kietovat häntä pauloihinsa. Hän on jo ennen ollut joutumaisillaan niiden uhriksi. Vartija hänen hotellinsa edustalla
ei olisi—ehkä haitaksi.
Annan käskyn siitä Taubelie. Vaan mikä vaara
Paljoko on kello?
uhata? Kummallista!
voi häntä
— Kolme.

...
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—

On aika nukkua. Te odotatte lisäkäskyjä.
Kuningas heittäysi riisuutumatta sohvalle ja Paul poistui. Etuhuoneessa torkkui vartiolla oleva ajutantti sohvassa.
Vanha kammaripalvelija tarkasteli alakuloisesti kenkänsä
solkia. Lamppu katossa läähätti kuin sairashuoneessa. Valtakunta oli sairas.
Paul asettui ikkunan ääreen. Hänen edessään oli
Ruotsin pääkaupunki vielä kätkettynä yön hämärään ja
ainoastaan kaukana idässä näkyi heikko, vieno viiva taivaan
rannalla meren tasalla julistavan sitä koittavaa päivää, joka
oli ratkaiseva Ruotsin ja sen kuninkaiden kohtalon miespolveksi eteenpäin.
Kaikki oli hiljaa. Tukholma nukkui, Ruotsi nukkui,

Suomi nukkui. Pitkä ilta oli kulunut, vapauden aikakauden
kellon viisari osoitti sydänyötä ja Kustaa llLnnen aikakau-

den aamu sarasti taivaanrannalla.
Kahdenkymmenen minuutin kuluttua soitti kuningas ja
Paul kutsuttiin sisään.
— Mitä luulette markiisittaren sormuksesta?
- Uskon sen arvon riippuvan antajastaan, — vastasi
Paul, joka tässä kohden oli täydellinen vapaa-ajattelija eikä
aavistanut, kuinka likeisesti tämä kallis kalu koski hänen
oman sukunsa kohtaloa.

—

- Kuulitte kuitenkin hullun kullantekijän

sanovan,

että sormuksella on yliluonnollisia ominaisuuksia.
Miksi hän muutoin olisi ollut hullu?
— Niin.
On kuitenkin asioita, joita emme
selittää. Vaan
— voi
istukaa kirjoituspöydän ääreen!
virkkoi kuningas

...

vähän mietittyään.
Paul totteli luullen, että oli kysymys jostakin tärkeästä
Kuningas saneli:
vallankumousta koskevasta käskystä.
»Paras paroonini! Tulin keskiviikkona siihen päätökseen,
että vanha pallohuoneemme on kurjin teaatteri Euroopassa ja
että se siinä kohden on vaan asukkaidensa, Stenborgin ruotsalaisen teaatteriseuran vertainen. Sääli kaunista taidetta ja
kaunista kieltä. Jos minä menettäisin henkeni jonkun odottamattoman tapauksen kautta, niin testamenttaan teille täten
aatteeni uuden teaatterin rakentamisesta Norrmalmin torille,
jonne myös olen aikonut asettaa kuningas Kustaa Aadolfin
kuvapatsaan. Minun ajatukseni on, että ruotsalainen teaatteri
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ei voi tunkea pois ranskalaista muussa muodossa kuin oopperan, jossa teaatterin, musiikin, maalaustaiteen ja kuvanveistotaiteen kaikki apukeinot yhtyvät ja miellyttävät korvaa
kovemmallakin kielellä kuin meidän. Sopivina, ylevinä aiheina
esittelen meidän näyttämöllemme Birger Jaarlin ja Kustaa
Waasan. Tämän lausun sitä varten, ett'emme enää voisi
tästä neuvotella. Muutoin tahdon minä, teidän avullanne,
pitää huolta siitä, että Ruotsilta ei enää ole kauvan puuttuva kotia runottarille.*
»Teidän hyvin ystävällinen»
Kuningas kirjoitti alle »Gustaf*. - - Hänellä oli aikaa
ajatella kaikkia. Samalla hetkellä, kun kruunu horjui hänen
■

päässään ja vaarat lähenivät joka kellonheilarin lyönnillä, oli
hän unetonna yönä ajatellut Ruotsin runottaria.
— Kenelle on kirje osoitettava? — kysyi Paul,
-

... Mitä on kello?

Ehrensvärdille
- Parooni
Neljännestä vailla neljä.
- Sanokaa, että herättävät

minut kello 7.
Paul meni. Lamppu paloi yhä himmoämmin etehisessä ja varhainen kesäaamu alkoi sarastaa koillisessa Waldemarin niemen takaa Djurgärdista päin. Yön valvonnasta

väsyneenä vaipui nuorukainen tuolille, pää nojautuneena
ikkunanpieleen ja hän nukkui vasten tahtoaan niin sikeästi,
ett'ei hän herännyt ennen kuin aurinko jo oli korkealla
taivaalla.

Hämmästyneenä hän hyppäsi ylös. Kello oli jo kah-

deksan, tukankähertäjä oli tullut ja kammaripalvelija puki
"kuningasta. Kustaa 111 oli tänä merkillisenä päivänä puet-

ja soikeilla hopeasolilla koristettuihin kenkiin, mustiin housuihin, siniseen, yksinkertaiseen
takkiin kullatuilla napeilla, tavallinen upseerin miekka kupeellaan; hiukset olivat jauhoittamatta ja päässä oli hänellä kolmikulmainen hattu ilman höyhentöyhtöä.
Tehtyään pienen ratsastusretken, jätti kuningas huoneensa ennen klo 10. Hänen muutoin tyven ja kirkas katsantonsa oli nyt kyynelten tummentama. Vaan Kustaa 111
oli kaunis tällä hetkellä, jolloin hän pannen alttiiksi kruununsa, lähti pelastamaan valtakuntaansa Puolan kohtalosta.
Hän meni neuvoston kammariin ja valtion neuvosto
alkoi vallankumouksen sillä uhkaavalla vaatimuksella, että
tuna mustiin silkkisukkiin
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kuningas lukisi sen kirjeen, jonka hän edellisenä yönä oli
vastaanottanut Kaarle herttualta. Hän kieltäytyi ja vilkas
sananvaihto syntyi. Kiivaimmat valtioneuvoston jäsenistä
tahtoivat heti vangita hänet ja ottaa häneltä hänen miekkansa. Olivathan he jo antaneet panna kuntoon ne huoneet,
joissa häntä pidettäisiin vankina Kastenhofissa.

Valtioneuvoston jäsen, kreivi Kalling, jonka neuvosto
oli varustanut rajattomalla vallalla Tukholman kaupungissa,
tahtoi estää kuningasta poistumasta neuvoston huoneesta.
Vihasta vapisten, jommoisena häntä ei koskaan ennen oltu
nähty, riuhtasihe Kustaa 111 irti, heittäysi odottavan ratsunsa
selkään ja ratsasti tykistö-asemalle, jossa hän tarkasti sotaväkeä. »Svenska Botten« ja monet muut upseerit olivat jo
kokoontuneet hänen ympärilleen, ja tämän hänelle uskollisen
joukon etupäässä läksi kuningas jalkaisin takaisin linnaan.
Tästä hetkestä vyöryivät tapaukset kuin alamäkeä ja mielipiteiden myötätuuli yltyi myrskyksi.
Paul Bertelsköldillä oli koko aamupäivän ollut työtä
kuninkaan käskyjä toimeen pannessa ja vasta klo 11 e. pp.
pääsi hän ulos. Hän kiiruhti markiisitar Egmontin hotelliin
Drottninggatan varrella, vaan sinä päivänä ei ollut helppoa
päästä kulkemaan ; koko Tukholma oli liikkeellä ja kaikki
suurimmat kadut täynnä väkijoukkoja. Ukkosen pilven
tavoin oli yli kaupungin kohissut huhu siitä, että jotakin oli
tekeillä ei valtion, vaan kuninkaan
turvallisuutta vastaan. — nykyisen
Kun Paul Norrmalmin
Kustaa Aadolfin
torin yli tahtoi kääntyä vasemmalle, kääntyäkseen sittenoikeaan
käteen Drottninggatalle, salpasivat häneltä tien monet sadat
merimiehet, kisällit ja raudankantajat, jotka epäröiden olivat
kokoontuneet erään tavattoman ison ja rotevatekoisen miehen
ympärille. Mies oli puettuna kuluneesen, siniseen sarkatakkiin, rasvatuihin pieksuihin ja jonkinmoiseen ylioppilaslakkiin,
joka oli kallellaan korvallisella. Tämä ilmiö, puolittain herra,
rehellisen näköipuolittain renki, muutoin hyväntahtoisen
— sillä hän olija päätänsä
nen, oli suotta kylläkin
— kavunnut puodin rappusille ja pitipitempi
kaikkia muita
sieltä
puheen tapaista, jonka hyvin tunnettu murre heti ilmaisi hänet
suomalaiseksi Turun seuduilta. Vahinko vaan, että etäämpänä
seisovat voivat kuulla puheesta ainoastaan katkonaisia ääniä,
sillä kuulijat rähisivät ja huusivat kilvan puhujan kanssa.
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415

-

kysyi Paul, joka ei päässyt
eteenpäin ja ihmeekseen tunsi vanhan ystävänsä, rehellisen
Eudoksius Lejonfällin, Leoksi kutsutun, entisen jumaluusopin
ylioppilaan Turun akatemiassa.
- Hän lörpöttelee, että laivan ruumassa vuotaa, että
laiva kallistuu ja että suomalaiset kääntävät keulapurjetta, sanoo?

vastasi se, jolta oli kysytty, eräs laivaston matruusi, suunnaton mälli kumpaisessakin poskessa.

- Taitaisimmepa kaikki saada tuulta tarpeeksi ja teki-

simmepä viisaimmin, jos kääntäisimme peräsimen ja nostaisimme mastoon kuninkaallisen lipun, jatkoi Paul samaan
tapaan. Hän tunsi vallan hyvin Sprengtportenin salaisen
lähetystön Suomeen, jonka tarkoituksena oli aloittaa vallankumous Porvoossa ja Wiaporissa.
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Emme, lempo vieköön, purjehdikaan suomalaisten

vanavedessä! — noitui matruusi, jonka ruotsalaista ylpeyttä
loukkasi.
tämä puhe
— Eläköön
vapaus! Suomalaispöllöt hiiteen! -- huusivat useat äänet.
- Heittäkää alas portailta tuo lurjus! Ruusukammariin se mies! — huusivat toiset.
Leo veikon asema näytti arveluttavalta ja vielä arveluttavammalta näytti kuninkaan asema!
— Eikö täällä ole yhtään ylioppilasta? -- kuului epäonnistuneen puhujan karkea ääni melun läpi, sillä hän alkoi
joutua ahdinkoon vaarallisten uutistensa vuoksi. Vaan jos
siellä olisi ollutkin ylioppilaita joukossa, olivat he viisaasti vaiti,

sillä joukko oli juuri semmoista väkeä, joiden kanssa Upsa-

lan ylioppilaat joka ilta tappelivat.
Paul tunkihe lähemmä ja hänen onnistui päästä portaiden luo juuri parahiksi, kun jo kymmenet käsivarret olivat
tarttumassa

suomalaisen jättiläisen kuluneesen kaulukseen ja

tämä huitoi ympärilleen tottuneella kädellä ja järkähtämättömällä levollisuudella, vaikka toivo ylivoiman voittamisesta
olikin vähäinen.
Yhdellä hyppäyksellä oli Paul hänen rinnallaan ja
sysäsi takaisin rohkeimmat ahdistajat, huutaen korkealla

kuningas!
äänellä:
— eläköön
— huusi Leo
Kas perkele! Oletko sinäkin täällä?
—
ihastuen.
Kääri hihasi ja me möykytämme heidät mustelmille jok'ikisen! Eläköön kuningas!
Vaan sen sijaan kääntyi Paul vihastuneesen väkijoukkoon ja
äänensä niin paljon kuin mahdollista:
— korotti
Jokainen rehellinen Ruotsalainen, joka tänään huutaa: eläköön vapaus! hänen tulee myöskin huutaa: eläköön
kuningas! Meidän kuningasta tahdotaan vangita, vaan se ei
saa tapahtua, niinkauvan kuin rehellinen, ruotsalainen sydän
sykkii. Ja siis huudan vielä kerran: eläköön kuningas!

18. Riemuhuutojen kaikuessa.
Paul Bertelsköldin lyhyt puhe teki nähtävästi paremman

vaikutuksen kuin edellisen puhujan. Joukko melusi

niinkuin ennen, vaan mielipiteet olivat hajauneet.
— Hän valehtelee, tuo aatelispenikka! — huusi
hoikka—räätälinsälli ja kohotti uhaten— kauhean kätensä.
huusi muuan urhea
Survokaa hänet mäsäksi!

makkaran
— tekijä.

Eläköönvapaus!
purin oppipoika.

—

—

kirkui kyynärän korkuinen lei-

Vaan kuningasta he elkööt retuutelko, - - jupisi

matruusi.

— Hän on hyvä kuningas — hän pitää kansan puolta
—
herroja vastaan,
raudankantajat.
— Sen vuoksiarvelivat
herrat aikovat katkaista häneltä kaulan.
— - virkkoi parturi, joka ajoi ainoastaan kuningasmielisten
partoja.
—
huutia, elkääkä sokaisko ihmisten silmiä!
— huusi Tietäkää
muuan hiusten kähertäjä vastapuolueesta.
Kansan mielipiteet horjuivat sinne tänne, kun kuninkaan valta taas sai vaarallisen vihollisen eräässä Myssypuolueen viekkaimmista ja taitavimmisla kätyreistä. Se oli Hallberg, joka lahjoi talonpoikia valtiopäivillä. Hän kiipesi toisille
rappusille
ja piti puheen omalla tavallaan.
— Katsokaa,
— sanoi hän,
kyllä kuningas on hyvä,
— on hyvä sille, joka
tahtoo olla koirana ja saada takkiinsa,
vaan minä olen tyhmä talonpoika ja minusta tuntuu, että
Ruotsalaiset yhtä hyvin voivat olla vapaita kuin totella ruoskaa. Minä en ymmärrä, mitä valtion neuvoskunta toimittanee, vaan täällä kaupungissa puhutaan, että kuningas aikoo
myydä Suomen ryssälle ja kun hän kerran pääsee yksinvaltiaaksi, aikoo hän myydä Hollantilaiselle kaiken tupakkakaupan ja Englantilaiselle kaiken suolakaupan ja kantaa
kaksi riksiä henkirahaa kaikilta työmiehiltä, niinkuin turkkilaisilla kuuluu olevan tapana, sillä herra tarvitsee rahaa,
Välskärin kertomuksia. V.
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näette sen. Ja vaikka minä olen vaan köyhä talonpoika,
niin arvelen, että neuvoskunta ja säädyt ovat saaneet vihiä
asiasta—ja aikovat lyhentää ruoskan siimaa.
Eläköön vapaus! — huusivat myssyjen puoluelaiset
voimansa takaa ja alkoivat siellä täällä jaella rahaa maljan
tyhjentämistä varten neuvoskunnan kunniaksi.
Paul ja hänen ystävänsä eivät saaneet sanan vuoroa
ja saivat kiittää onneaan, että heidät unhotettiin tuossa melussa. Kuninkaan asiat näyttivät olevan huonolla kannalla.

Silloin kuului äkkiä Jaakopin kirkolta päin hurraahuutoja ja muita huutoja ja kohta nähtiin kuningas monen sadan
upseerin ja lukemattoman kansanjoukon seuraamana tulevan
jalkaisin tarkastuksestaan tykistöasemalta. Hän oli lämminnyt kävelemisestä, hänen suuret siniset silmänsä katselivat
ympärilleen rohkeasti ja luottavasti ja hän tervehti alinomaa
joka haaralle. Niin vastustamaton oli hänen esiintymisensä
vaikutus, että kaikki teeskennelty viha silmänräpäyksessä
suli kuin kinokset kevätauringossa. Joka kadun kulmassa
kasvoi riemuhuuto, lisäytyi väkijoukko. Kaikki ikkunat olivat
täynnä ihmisiä, katoillakin oli katsojia, kukkia heitettiin alas
kadulle. Tämä oli voittoretki, sitä viehättävämpi, kun se oli
aivan odottamaton ja aivan valmistamaton.
Niinkuin kaikkia nielevä hyrskyaalto tulvasi tämä väkijoukko yli Norrmalmin torin, vetäen kaikki mukanaan linnaan. Vaan innostus tarttuu. Samat käsityöläiset, matruusit,
raudankantajat, jotka juuri äsken olivat olleet valmiina kivittämään sitä, joka huusi: eläköön kuningas, nähtiin nyt, väkitulvan mukaansa tempaamina, huutavan samaa. Tuuliviiri
oli muutamissa tuokioissa kokonaan kääntynyt ja osoitti nyt
myötäistä kuninkaan vallalle.
aivan täyttä
— Katsokaa,
—
— tuulee pohjoisesta. sanoi kuningas Kustaa seuraajilleen,
Pohjoistuulta pidettiin kaikkina aikoina onnellisena
enteenä ja pohjoisesta tuuli silloinkin, kun Kustaa Waasa
muinoin alkoi vapautussodan Taalain maassa.
PaulBertelsköldinkin tempasi yleinen innostus mukaansa,
hän lykkäsi käyntinsä markiisittaren luona toistaiseksi, tarttui ystävänsä kainaloon ja seurasi väkitulvaa. Vaan paitsi
kuningasta ja hänen upseerejansa päästi vahti sisään ainoas-
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taan moniaita tunnettuja henkilöitä, ja niiden joukossa oli
Paul joka veti muassaan Leon.
He pysähtyivät linnan pihalle, silFaikaa kun kuningas
linnassa piti lyhyen salamoivan puheensa upseereille ja alipäälliköille, jonka kautta vallankumous ensin julistettiin ja
jossa hän juhlallisesti luopui yksinvallasta, samalla kun hän
vaati sulkua vallattomuutta vastaan. Kaikki, paitse parooni
Cederström, vannoivat hänelle uskollisuuden valan. Heidän
hurraahuutonsa kaikuivat alas linnan pihalle.
- Mitä tämä merkitsee? — kysyi Leo.
- Se
merkitsee, että olemme saaneet kuninkaan sen
sijaan kuin meillä ennen oli vaan nimikirjoitus.
Vaan miksi nuo vanhat herrat kurkistelevat noin
levottomasti
ikkunasta?
— Neulos
ovat valtioneuvoston jäseniä, jotka keskustelevat
neuvoston kokoushuoneessa siitä, eikö olisi ollut viisainta
vangita kuningas kaksi tuntia sitten. Huomaa herrojen
hätäytyneitä kasvoja! Heille eivät hurraahuudot tuolla sisällä
ole mieleen. Valta on niin houkutteleva; he ovat niin kauvan itse olleet kaikkivaltiaita, ett'eivät sydammen ahdistuksetta voi ajatella itseään taas alennettuina alamaisiksi niinkuin me muut. Arvelen, että heillä jo on vartijat oven edessä.
Niin olikin. Neuvosto, joka oli tahtonut vangita kuninkaan, oli nyt itse vartioituna ja salpain takana. Ett'eivät
viralta pannut pikkukuninkaat ainakaan kärsisi ruumiillista
puutetta, tuotiin heille päivällinen linnaan, vaan »ruokahalu
ei ollut erinomainen*, sanoo tästä eräs senaikuinen läsnä ollut.
Ei viipynyt kauvan, ennenkun kuningas taas tuli näkyviin lukuisine seuralaisineen, nousi ratsaille ja ratsasti, paljas
miekka kädessä, ympäri kaupunkia, riemuitsevan väkijoukon
seuraamana. Hän oli sitonut valkean nenäliinan käsivartensa ympäri ja kohta nähtiin monta tuhatta samanlaista
sotasidettä. Tungettiin kuninkaan ympärille, suudeltiin hänen
vaatteitansa, itkettiin ja hurrattiin yhtä aikaa. Kaikki sotaväki vannoi hänelle uskollisuuden valan, ketjuja pingoitettiin
- - Eihän
linnan porttien eteen ja kanuunia ajettiin esiin.
voitu tietää, ett'eivät ne olleet ladatuita, kun tykkimiehet seisoivat niiden ääressä palavat sytyttimet kädessä.
Oli vielä yksi valta, joka olisi voinut tehdä vastarintaa,
säätyjen salainen valiokunta, joka niin kauvan oli ollut kor;

■
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keimman, itsevaltiaan kansanvallan edustajana. Vaan nämä
herrat menettivät, samoin kuin neuvostokin, kaiken malttinsa,

ja kun he hetken aikaa olivat huutaneet sinne tänne, tulemihinkään päätökseen, lukitsi kirjuri rauhallisesti pöytäkirjat kaappiin, julistaen, että hänen toimensa nyt oli lop-

matta

punut.

Vallankumouksen näin levitessä yli koko kaupungin
ja Tukholman lainehtiessa kuin myrskyinen meri, kiiruhti
Paul Bertelsköld sykkivin sydämmin markiisitar Egmontin
hotelliin. Hän tapasi vartijan portilla, seisomassa tyynenä,
kivääri olalla. Ei mitään rynnäkköä ollut tapahtunut, ei
mitään vaaraa ollut nähtävissä. Melkoisesti rauhoittuneena
riensi Paul salaisia portaita ylös.
Ovi oli suljettu. Hän kolkutti. Ei kukaan avannut.
Hän kiiruhti taas alas ja juoksi suuria portaita ylös.
Täällä oli ovi lukitsematta. Sitä ei koskaan ennen ollut
tapahtunut, mikäli Paul voi muistaa. Vaan tänään oli kaikki
selitettävissä. Kaikki palvelijat, myöskin Babette, olivat ulkona
kadulla.

Nopein askelin astui Paul iloisen, komean, aution salongin läpi, tuli sieltä suureen vierashuoneesen, sitten parin,
kolmen sisähuoneen kautta, jotka olivat yhtä autiot kuin sali,
kunnes hän hiljaa ja henkeään pidättäen avasi oven markiisittaren sisimpään kabinettiin.
Mikä näky! Kaunis ranskatar makasi siinä puettuna
vaaleaan aamupukuunsa, vaan itse miltei vielä vaaleampana,
pienoisella leposohvalla, joka oli vaalean sinisellä silkillä päällystetty. Hän näytti nukkuvan, vaan hänen rintansa ei
kohoillut; tuuheat, ruskeat hiukset tulvivat, puoleksi palmikoimattomina, alastoman olkapään yli. Timanttinen hiusneula,
joka piti hänen aamupäähinettään, säkenöi päivää kohden,
valkea ruusu oli povelle kiinnitetty. Silmät olivat— suljetut,
huulet kiinni. Kasvojen ilme oli ankara ja totinen; hymyilevä, eloisa olento, joka äsken näytti elävän ainoastaan huvitellakseen ja iloitakseen, oli nyt marmorinen patsas ja ijan-

kaikkisuuden totisuus oli levinnyt hänen kauniille kasvoilleen.
Paul pysähtyi hetkeksi, ollen itsekin kuin kankea marmorinen patsas. Seuraavassa tuokiossa hän heittäysi polvilleen nukkuvan viereen ja suuteli hänen kättään. Käsi oli
vielä lämmin. Hän suuteli hänen otsaansa, hänen huuliansa,
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nekin olivat lämpimät. Vaan ei hän enää hengittänyt. Hän
oli kuollut.
Tätä ei Paul voinut käsittää. Hänen ajatuksensa olivat pysähtyneet. Aikakin näytti hänestä pysähtyneen juoksussaan ja kaikki näytti hänestä unelmalta. Hän ei itkenyt.
Hän ei raivonnut. Hän ei koettanut saada häntä henkiin.
Hän istui siinä mykkänä, liikkumatonna, ajattelematta, myötäänsä katsellen tuota kaunista kuvapatsasta, jonka otsalla ja
suljetuilla silmäkulmilla asui ylevä totisuus.
Sohvan ääressä oli pieni simpukan helmillä silattu mahonkipöytä. Pöydällä oli kirje. Kun Paulin silmät sattuivat
siihen, näki hän nimensä sen kuoressa.
Hän mursi paperin, tietämättä mitä teki, ja luki, tietämättä mitä luki, seuraavat ranskankielellä kirjoitetut rivit:
»Korkeasti rakastettuni! Emme voi saada toisiamme;
niiksi minä eläisin? Elä suutu minuun, että luovun elämästä
samalla kertaa kuin sinusta. Elämäni ei ole ollut miksikään
hyödyksi, tahdon, että edes kuolemani tuottaisi jotakin hyötyä. Tiedä siis, että olen hankkinut Ruotsin kuninkaalle sen
ajan ja ne rahat, joita paitse hän ei olisi voinut pelastaa valtakuntaansa, olen hankkinut ne valaa vastaan, jota en voi
rikkoa. Olen vannonut tästä päivästä alkaen olevani miehen
oma, jota inhoan. Vaan Herminie d'Egmont ei myy itseään.
Velkojani saa ainoastaan hengettömän ruumiini.»
»Oi, rakkahani, me olemme kumpikin eläneet syvään
vajonneella aikakaudella. Surkuttelen sinua, joka vielä puhtain sydämminesi jäät eloon. Vaan elä, Paulini, elä jalona,
vaikuta sen hyväksi, joka on todella suurta tässä maailmassa!
Elä toisen ajan hyväksi, jolloin mies taas rakastaa kunniaansa, nainen itsetuntoaan, kansat vapauttaan! Vie vielä
sama tervehdys Ruotsin kuninkaalle ja äidillesi. Ja ajattele
sitten joskus onnetonta naisparkaa, joka on rakastanut sinua
liian paljon, tahtoakseen kahlehtia sinua kadotettuun onneensa
ja joka hamaan kuolemaan on oleva tahraamattoman kun„ . .
niansa kautta sinun

Il&rniinie,

markiisitar d'Egmont.«

19. Hänen nimensä.

Huimaavan riemun vallassa oli
näinä päivinä koko Tukholma.
Se ei ollut vallankumous, vaan
kansanjuhla. Ei ollut se iloa,
se oli hurmausta. Ei valunut
verta, vaan sitä enemmän olutta,

viinaa ja viinirypäleen mehua.
Muuan viisas mies sanoi vuoden
1772 riemuhumalasta, että se oli
liian raivoisa kestääkseen kauvan.
Olihan kaikki käynyt onnellisemmin kuin oli voitu odottaa. Palavin kanuunan sytyttimiä ei oltu viety ruutireijän luo.
Valmiita patruunia ei oltu ammuttu. Suljetut tullit eivät
olleet muuttaneet Tukholmaa vankilaksi. Ketjut linnan portin edustalla kielsivät olevansa vapauden kahleita. Olihan
kuningas itse juhlallisesti vakuuttanut pitävänsä suurimpana
kunnianaan olla »vapaan kansan ensimmäinen kansalainen*.

Ja kuinka laupiaasti, kuinka sävyisästi hän käytti voittoaan!
Yksin vangitut pikkukuninkaatkin vapautettiin ja samat herrat,
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jotka aamulla olivat tahtoneet estää hallitsijaansa lähtemästä omasta linnastaan, saivat illalla armon suudella hänen
kättänsä.
Ensimmäistenuhkaavain toimien, ■vangitsemisien ja varoitusten jälestä tuli kohta tyynnyttäviä kuulutuksia, vapaaeh-

toinen kuninkaan vala, armahdukset, palkinnot ja ylhäisten
sekä alhaisten uskollisuuden valat. Kuinka ihmeteltiin nuorta,
kaunista hallitsijaa armollisine ja kuitenkin arvokkaine ryhtineen! Kuinka hänen ympärilleen tungettiin, missä hän vaan
näyttäytyi! Naiset suutelivat hänen jalkojaan, kun hän
pysähdytti hevosensa keskelle väkijoukkoa ja moni ylpeä
aatelinen, joka äsken oli puhunut kuninkaasta halveksivasti,
kilpaili nyt kunniasta saada kantaa hänen viittansa lievettä
lähestyvissä juhlamenoissa.
Yksi ainoa ihminen oli, joka ei välittänyt yleisestä riemusta ympärillään ja tämä oli Paul Bertelsköld. Hän oli
tointunut ensimmäisestä tuskastaan ja eli nyt toisen aatteen
valtaamana. Ollen haaveksiva rakkaudessa, haaveksiva vihassa,
riippui hänen sielunsa nyt kiinni siinä katkeransuloisessa
toivossa, että kun ei hän ollut saanut elää rakastettunsa
edestä, hän ainakin tahtoi kostaa hänen kuolemansa.
Myöhään tuon merkillisen päivän iltana kutsuttiin Paul
kuninkaan luo. Hänen täytyi totella ja hän meni.—
Kustaa 111 oli ollut suuri sinä päivänä,
ei sen
vuoksi, että hän oli voittanut, vaan sen vuoksi, että hän oli
anteeksi antanut. Hänen otsallaan heijasteli vielä se voiton
kuninkaallinen ylpeys, jota jalostutti tieto siitä, että hän oli
pelastanut kansansa eikä vaan kruununsa. Vaan tuo aivan
ihmeellisen odottamaton menestys näkyi täyttäneen hänen
rintansa sillä nöyryyden tunteella, joka vastustamattomasti
valtaa voittajan mielen taistelutantereella, kun hän tuntee
korkeampien, näkymättömien voimien, jotka ovat suuremmat
kuin hänen oma tahtonsa, hänen aseensa ja johtajaneronsa
kulettavan häntä päämaaliaan kohti. Hän katseli kalpeaa
nuorukaista ylevällä, jalolla kuninkaan silmäyksellä ja sanoi
hänelle:
— En ole kutsunut teitä, kreivi Bertelsköld, ottaaksenne te osaa ilooni, vaan ottaakseni minä osaa suruunne.
Minä iloitsen, että onnellinen vallankumouksemme ei ole maksanut ainoatakaan veripisaraa ja nyt kuulen, että voitto on
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kalliisti ostettu. Olen voittanut valtakunnan, vaan menettänyt
Jos en olisi kuninkaana velvoitettu asettamaan
kansani onnea korkeammalle kuin omia tunteitani, niin ehkä
tunnustaisin teille, että olen kadottanut enemmän kuin olen

ystävän.

voittanut. Ilman markiisitar Egmontia olisin nyt vankina
Tämä on ainoa lohdutus, jonka voin kirjoittaa kreivittärelle, hänen tädilleen Pariisiin.
" Minulla on tervehdys tuotavana teidän majesteetillenne, - - sanoi Paul matalalla äänellä ja ojensi kuninkaalle
markiisittaren viimeisen kirjeen.
Kuningas luki sen ja hänen katsantonsa synkkeni.
pyytäkö enempiä tietoja tästä salaisuudesta,
- sanoi Elkää
hän. Se henkilö, jota markiisitar tarkoittaa, on
valtakuntani lakien ulkopuolella ja jos ei niin olisikaan, ei
ole olemassa todistuksia. Kikollisten omatunto olkoon heidän
omassa linnassani.

tuomarinsa.
- Hänen nimensä, teidän majesteettinne! Armonne
osoituksena ainoastaan hänen nimensä!
- Mitä minulta tahdotte? Tämän onnellisen päivän
jo
on
suru synkentänyt; himmentäisinkö sitä vielä kostolla?
Ei, Bertelsköld, kosto ei tässä tapauksessa koskaan saavuttaisi maaliaan, vaan se kukistaisi teidät, syöksisi ehkä minut
häviöön ja panisi valtakuntani vaivaloisesti saavutetun onnen
alttiiksi.
- Teidän majesteettinne suvaitsi viime yönä lausua
armollisen mielihyvänsä minun vähäisistä ansioistani ja suvaitsi
lisätä minua tänä iltana muistavansa. Jos saan tietää tuon
nimen, tuon yhden ainoan nimen, niin on palkintoni mielestäni jo kuninkaallisen runsas.
- Ei, ei nyt, ainakaan ei tänään. Ette voi vielä hillitä tunteitanne ja teidän pitää kuitenkin tehdä niin. Vaan
jos muutamien päivien kuluttua vielä pyydätte saada tietää
salaisuuden, niin tahdon täyttää toivonne, vaikka teille olisikin
onnellisempaa, ett'ette sitä edes aavistaisikaan. Tänään muistelemme kaipauksella sitä jaloa naista, joka on paljoa suurempi
kuin te tai joku muu paitse minä voitte aavistaakaan, vaan
joka ennen tahtoi kantaa huikentelevan ja huolettoman nimeä
kuin olla aikalaistensa ihailun esineenä. Niin,hän oli oikeassa:
meidän on eläminen todellisen suuruuden hyväksi; vapauden,

valistuksen, tieteiden, taiteen, ihmisyyden hyväksi. Tahdon
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seurata hänen neuvoansa
Minä ja teidän äitinne, sanoo
hän! Teidän äitinne lienee siis tavaton henkilö, sillä markiisitar Egmont oli ankara omaa sukupuoltaan kohtaan. Viekää kreivittärelle, teidän äidillenne, tervehdykseni ja sanokaa
hänelle, että tahdon nähdä hänet esiteltynä hovissa. Muistelen hänen
olevan syntyisin kreivitär Stenbock?
- Isäni
ensimmäinen puoliso oli syntyisin kreivitär
Stenbock, vaan minä olen hänen jälkimmäisestä avioliitostaan,
- vastasi Paul, punehtuen vastoin tahtoaan. Oli henkilö,
joka saattoi hänet unhottamaan markiisitar Egmontin, ja se

oli hänen äitinsä.

—

Ah, nyt muistan,
jatkoi kuningas, joka tunsi
- - teidän äitinne oli
suvut valtakunnassaan,
kerg.
Falken
- Se oli minun isäni äiti, - vastasi Paul ja lisäsi
vakavalla äänellä: - - äitini oli syntyisin Larsson, porvarin-

kaikki aateliset

■

-

tytär Waasasta.

Kuningas hymyili, ehkä salatakseen pulaa, johon oli
joutunut, sillä eihän juuri voinut tulla kysymykseen esitellä
porvarin tytärtä hovissa, vaikka hänet olikin kreivittäreksi
korotettu. Vaan hän tointui kohta ja lisäsi kohteliaasti:
Te polveudutte siis Waasan suvusta. Nimi on minulle,
samoinkuin jokaiselle Ruotsalaiselle, niin rakas, että toivoisin
voivani tehdä jotakin Waasan kaupungin hyväksi ja siitä
tahdon tilaisuuden tullessa keskustella äitinne kanssa. Vaan
tarvitsette lepoa ja rauhaa, rakas Bertelsköld. Kuinka pitkäksi aikaa
haluatte virkavapautta?
— Olen
kiitollinen, jos teidän majesteettinne suopiminun
kuukauden päivät viipyä Falkbyssä.
— Se myönnetään. Toivotteko mitään muuta? Esimerkiksi kammarijunkkarin arvoa?
— Kiitän teidän majesteettianne. En osaa panna siihen arvoa.

—

teillä
Äitinne on suomalainen, suon anteeksi, että
- - virkkoi kuningas ystävällisesti. -- Saan
on oma päänne,
siis mukaantua siihen ja koetan keksiä jotakin, joka olisi
enemmän mieleenne. Au revoir!
Paul meni, haava sydämmessään.
Tämän jälkeen seurasivat nuo merkilliset päivät, jolloin
vallankumous laillisesti vahvistettiin. Elokuun 20 p:nä van-
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liotettiin kaikki valtakunnan kollegiot ja Tukholman porvaristo. Elokuun 21 p:nä kokoontuivat äsken niin yksinvaltaiset
säädyt asettamaan kuningasta kansan valtaistuimelle. Historia on siitä päivästä antanut lausuntonsa ja kertomus astuu
kainosti syrjään, poimiakseen vaan poljetun, unhotetun kuk-

kasen leveältä kuninkaantieltä.
Sinä päivänä piti kuningas Kustaa kauneimman kaikista monista kauneista puheistaan ja kuin auringon säde välähti se kautta koko Euroopan. Silloin hän luki vapaaehtoisen
kuninkaan vakuutuksensa ja esitti säädyille uuden hallitus-

muodon, joka hyväksyttiin kolminkertaisella jaa-huudolla ja
allekirjoitettiin kohta. Ei koskaan ole hallitusinuutosta onnellisemmin suoritettu eikä nopeammin tunnustettu. Yli koko
väsyneen valtakunnan lensi tämä huhu iloisena kaikuna ja

Sprcngtporten suomalaisineen saapui suomalaisten
tapaan vasta seuraavana päivänä. Ainoastaan

totuttuun
muutamat

ulkomaisista ministereistä mutisivat vihaisia, uhkaavia sanoja,
naapurien velvollisuudesta »puolustaa Ruotsin vapautta».
Ei kukaan siitä huolinut. Kansan riemuitessa kannettiin vapauden aika hautaan ja samana päivänä kätkettiin
katooliseenkirkkomaahan surkastunut naisen sydän, murtunut
vieraiden joukossa, joiden edestä hän oli tuntematonna kuollut.
Seuraavana aamuna pyysi Paul Bertelsköld päästä kuninkaan puheille. Kuningas oli jo ehtinyt unhottaa hänet
ja se oli
— anteeksi annettava semmoisten päivien jälkeen.

Mitä haluatte, ystäväni?
Hänen nimensä, teidän majesteettinne!
Ah! Olette oikeassa! Olen sen teille luvannut. Vaan
oletteko myös valmis kuulemaan sen nimen sillä mielenmaltilla, jota maanne ja kuninkaanne on oikeutettu teiltä vaatimaan? -- kysyi kuningas totisuudella, joka oli melkein ankara.
— Olen, teidän majesteettinne.
Hyvä. Voin nyt levollisemmin kuin muutamia
päiviä sitten uskoa teille sen salaisuuden. Valtaistuimeni
seisoo nyt vankkaan juurtuneena kansan rakkauteen; ei kukaan ole uskaltava sitä minulta riistää. Vaan se on kaikissa
tapauksissa totinen asia. Muistatte ehkä, että Choiseulin
herttua kaksi vuotta sitten yhtäkkiä joutui Ranskan kuninkaan epäsuosioon?
— Muistelen siitä kuulleeni.

—
—

—

——
—
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Tunnetteko syyn?

Sanotaan, että kreivitär Du Barry hänet kukisti.

Tietysti. Choiseul oli aina tälle naiselle osoittanut
halveksimistaan ja paitse häntä oli ainoastaan yksi henkilö
Eanskassa, joka uskalsi sen tehdä. Te tunnette sen henkilön?
— Tunnen, teidän majesteettinne.
— Du Barrya "vihattiin kuin kaikkia suosikkeja; vaan
kaikki yritykset tuon uuden Pompadourin kukistamiseksi
menivät myttyyn. Choiseul ja hänen muut vihollisensa liittoutuivat silloin hankkimaan hänelle peljättävän kilpailijan,
erään nuoren ylhäisen naisen, kaunottaren, jonka erinomainen
nero jo jonkun aikaa oli herättänyt kaikkien, etenkin Ranskan kuninkaan huomiota ja ihmettelyä. Du Barryn kukistumista pidettiin varmana, vaan liittoutuneet olivat laiminlyöneet ottamasta lukuun erästä tärkeätä asianhaaraa; kysymyknainen kieltäytyi suostumasta heidän ehdotukseensa.
sessä oleva
- Ah,
majesteettinne
alan ymmärtää.
— Niin,teidän
tuo nainen oli liian ylevä, liian jalo tahtoakseen semmoisilla ehdoilla nousta valtaistuimelle. Hänelle
tehtiin mitä loistavimpia tarjouksia, hänelle tarjottiin miljoonia,
jos hän suostuisi, vaan hän pysyi taipumatonna ja matkusti
Ruotsiin, kreivitär Du Barryn pelon ja kostonhimon vainoomaua. Silloin hän eräänä päivänä huomasi valtaistuimeni
horjuvan, valtakuntani olevan häviön kuiluun syöksymäisillään ja kaikki riippui siitä, että ratkaisevalla hetkellä olisi
aikaa ja rahaa. Oli ainoastaan yksi keino ja kysymyksessä
oleva nainen päätti, minun tietämättäni, käyttää sitä keinoa.
Kuulin liian myöhään hänen käyttäneen minun pelastuksekseni ne miljoonat ja sen vallan, jotka olivat tarjona hänen
suostumuksensa maksoksi. Rahat olivat ainoastaan laina,
jonka minä maksan; vaan te ymmärrätte, että tämä laina
hänen luonteensa mukaan oli kuolemantuomiolainan ottajalle.
Hän oli liian suuri, liian puhdas elämään loistavassa häpeässä,
— hän tahtoi ennemmin kuolla tuntematonna Ruotsin pelastajana kuin nousta Ranskan tahratulle
valtaistuimelle. Nyt
— Ranskan
kuninkaalle,
tiedätte nimen. Kostakaa, jos voitte
Ludvig XV:lle.

...

20. Kolmas koettelemus.
Kauniina kesäpäivänä, heti jälkeen puolenpäivän, istui
Vera Bertelsköld opettajattarensa, neiti Sjöbladin
kanssa, ruohosohvalla Falkbyn rannassa ja luki
ääneensä opettavaista kirjaa. Kirja sisälsi kreivi
Tessinin kirjeet Kustaa Ulille tämän lapsena ollessa: totuuksia ja hyviä neuvoja, puettuina kaikkein keveimpään, miellyttävimpään kielelliseen pukuun, mitä vielä »vanha mies« on
käyttänyt »nuorta prinssiä* puhutellessaan. Vaan niin miellyttävää kuin tämä lukeminen olikin tai kuin sen olisi pitänyt olla, ei kirja voinut kiinnittää vilkkaan lapsen huomiota.
Veran elävät, iloiset silmät kääntyivät usein opettajattareen
kysyvällä ilmeellä eikö jo riittäisi ja kun hän ei saanut vastausta, lensi katse salaa siniselle ulapalle, vihertäviin saariin,
sorsiin, jotka uivat tuolla lahdella tai valkeaan purjeesen
järven toisella rannalla. Verassa oli jotakin hänen äidistään

siltä ajalta kuin Ester Larsson ratsasti Korsholman valleilla
ja tyttö oli noiden kesyttömien varsojen näköinen, joille ensi
kerran on pantu suitset suuhun ja jotka vallattomasti nykkivät outoja ohjaksia.

Luontokin oli niin kaunis, että se ikäänkuin loi viheriän varjon kirjan lehdille.
Suloinen kesälämpö lepäsi kuin rakkauden hengitys yli
koko miellyttävän seudun; vieno kaakkoistuuli väreili veden
pinnalla; keinuvassa aallokossa karkelivat salakat; metsä
tuoksui tuoreutta ja pellolla lähellä rantaa nähtiin leikkuuväki
iloisesti sitomassa runsastähkäisiä elolyhteitä.
Kreivitär ei ollut erehtynyt valitessaan Lotten Sjöbladin
lapsensa opettajattareksi. Hän oli hiljainen, totinen tyttö,
vähän yli kahdenkymmenen, ei tosin kaunis, mutta hyvä ja
älykäs. Juuri tuo tämän köyhän, vastoinkäymisissä koetellun
tytön hiljainen, hyvä, tyven ja totinen luonne veti vallatonta
lasta puoleensa ja hillitsi ainoalla silmäyksellä pienokaisen
uppiniskaisen mielen. Vera oli nähtävästi edistynyt eikä
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kuitenkaan tuntenut mitään painavaa iestä; hän oli vapaa
viipoittava västäräkki rannan kivillä.
kuin pyrstöänsä
— Mitä näet
- - kysyi neiti Sjöblad
tuolla etäällä?
hetken kuluttua, huomattuaan oppilaan maltin olevan loppumaisillaan.

—

- Ajattelen, että jos olisin heinäsorsa, — vastasi Vera.
- Ja miksi tahtoisit olla heinäsorsa?

Silloin uisin yli järven ja sitten virtaa alas mereen
ja sitten meren yli ympäri koko maailman. Etsisin äitiäni
kaikkien maiden ja merien takaa.
- Haluat siis suuresti nähdä äitiäsi jälleen?
- Suuresti, suuresti, - - sanoi Vera ja hänen loistavat
silmänsä- täyttyivät kyynelillä.
Kuka tietää, ehkä äiti kohta palaa pitkältä matkaltaan. Se riippuu siitä, jos hän on sinuun tyytyväinen.
-

Kuinka ma bonne sen tietää?
Onhan minulla usein kirjeitä äidiltäsi. Hän kirjoittaa
minulle joka viikko, mitä minun pitää sinulle opettaa ja joka
viikko minä kirjoitan hänelle ja kerron, oletko ollut hyvä
vai paha.
— En tahdo olla paha! En tahdo olla paha! —
huusi tyttö ja polki pienellä, vallattomalla jalallaan pehmeää

—

ruohoa.
Kotiopettajatar hymyili. -- Mitä pahaa on tuo puna-apilaraukka sinulle tehnyt, kun niin säälittä sitä poljet ja ryöstät mehiläiseltä ravinnon? Vaan tule, saat hetkisen olla
olevinasi heinäsorsa kirkkaassa järvessä.
He menivät somaan, viheriäksi maalattuun uimahuoneesen järven rannalla ja kohta oli kumpikin kainaloitaan
myöten raikkaassa, viileässä vedessä. Vera polski kaikin
voimin sekä käsillään että jaloillaan.
Vaan sinähän et ole heinäsorsa, vaan sammakko!
ilveili kotiopettajatar.
Kun Vera vähän aikaa oli saanut opetusta uimataidossa, pyysi hän saada polskaroida »vielä vähän aikaa«
opettajattaren noustua vedestä uimahuoneesen. Se oli niin
sanomattoman hauskaa. Vesi pärskyi ja räiskyi hänen ympärillään. Nauraen oli hän pistänyt sakarisormet sieramiinsa

—

■

ja peukalot korviinsa ja oli sukeltavinaan, vaikka kastelikin

vaan nenäänsä. Sitten katseli hän ylpeillen taitoaan ylös
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ja huomasi herran aivan lähellä rannalla. Vähän, ei paljon,
hän hämmästyi, sukelsi taas, ruskeat kutrit vedenpinnalla,
vaan tunsi kohta oman veljensä Paulin.
— Hyvää päivää! — nyykäytti Paul päätään.

—

Tahdotko nähdä, kuinka uin?

—

huusi Vera, unhot-

taen kaiken muun uudesta taidostaan iloitessaan. Ja kädet
pohjassa hän suoritti omasta mielestään niin kummallisia

kokeita, että hän vähintäinkin olisi ollut vihittävä uimamaisteriksi, jos semmoisia siihen aikaan olisi ollut olemassa.

oli

Paulin täytyi nauraa. Oli pitkä aika
kun hän
ja se oli kuin päiväpaiste pitkän synkän päivän

nauranut

perästä.
Kun Vera sitten oli pukeutunut ja sisarukset olivat
syleilleet
kysyi Paul isäänsä ja veljeään.
— toisiaan,
tunti sitten vanhan Flintan mökille
He ratsastivat
tuolla —niemellä, — vastasi Vera.
Eikös Bernhard ennen ollut kova vanhaa Flintaa
—
vastaan?
Paul.
— Oli virkkoi
— vastasi neiti Sjöblad. Paul ei enää
ennen,
veljeään entisekseen.
ole tunteva
— Niin,
— toimitti Vera, - se oli siihen aikaan,
kun Bernhard oli pahankurinen, niin ilkeä, niin ilkeä oli hän,
että olisin voinut häntä purra, vaan nyt häntä suutelen joka
päivä. Arvaas, mitä hän tekee tuolla niemellä! Hän rakentaa Flintalle paljoa paremman tuvan kuin sen vanha tupa oli.
—
voi soutaa tuonne järven yli?
— Emmekö
Voimmepa tietenkin. Jos nimittäin ei ma bonne'l\a.
sitä vastaan.
ole mitään
— Olit
liian kauvan vedessä, saat soutaa taas lämmetäksesi, — virkkoi kotiopettajatar päätään nyökäyttäen.
— Oi, kuinka hauskaa! — huudahti vilkas lapsi ja
—
haihdutti ilollaan pois uuden pilven veljensä otsalta.
Saatpä nähdä, kuinka osaan soutaa! Ja minulla on omat
pienet aironi! Saanhan soutaa kahdella airolla, ma bonne?
Olen nyt tullut paljoa voimakkaammaksi kuin kesällä, kun
soudin —yhdellä airolla.
— laski Paul
Ja ensi kesänä soudat sinä kolmella!
leikkiään. Minä soudan kokkatuhdolla, sinä alahangoilla ja
ma bonne pitää perää. Se käy kuin espanjalainen katrilli.
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Sanasta toimeen. Pieni venhe kiisi kuin kalalokki yli
väreilevän järven pinnan ja suuntasi kulkunsa Flintan lesken
tupaa kohden vastakkaisella rannalla.
SilPaikaa olivat vanhemmat kreivit Bertelsköld, isä ja
poika, ratsastaneet tavalliselle iltapäivä-retkelleen, osaksi katsoakseen leikkuuväkeä, osaksi mennäkseen tervehtimään kahdeksankymmenvuotiasta sotilaan leskeä ja hänen uudesta
salvottua tupaansa. He puhelivat matkallaan uusista parannuksista maanviljelyksessä ja kansakoulun toimeenpanemisesta
Falkbyhyn.
talven ajaksi
- Isäni, - - sanoi kreivi Bernhard, — neuvo minulle,
kuinka voisin sovittaa kaiken, mitä olen rikkonut. Minusta
tuntuu usein siltä kuin ei koko elämäni siihen riittäisi. Mitä
merkitsee kaikki katuminen ja kaikki päätökset, elFei niitä
toimessa toteuteta? Tahdon olla mies, isäni, tahdon pysyä
ylimyksenä sanan suuressa merkityksessä ja toivon, ett'en
sen kautta joudu vieraaksi Jumalan valtakunnassa.
— Onhan sinulla kokonainen maailma, jossa voit vaikuttaa ja kokonainen ihmiskunta, jolle voit maksaa sen,

mitä olet velkaa yksityisille ihmisille. Vaikuta aikasi ja kansasi eduksi ja loukattu äitisi sinua siunaa, vihastunut Jumala
antaa sinulle anteeksi, ei sinun tekojesi vuoksi, vaan Hänen,
joka vuoti verta ristin päällä.
Kun he olivat tulleet sille kohdalle maantietä, missä
kaitainen polku eroaa vasemmalle Flintan torppaan järven
rannalla, tuli heitä vastaan vaunut, joiden vaahtoavia hevosia
ahkerasti ruoskittiin. Vaunuissa istui vanhanpuoleinen herra,
joka huomaten ratsastajat pysähdytti hevosensa ja huusi
heitä nimeltä. Se oli kenraali Pechlin.
— Käännös vasempaan ja takaisin kylään, hyvät herhuusi kenraali innokkaammin kuin hänen, tuon viekrat!
— Koko
kaan ja kylmäverisen valtiomiehen oli tapana tehdä.
kansa aseihin! Soittakaa hätäkelloja! Lähettäkää mies joka
talosta . sotaan ja näyttäkää, että herrat ovat sotilaita ja isänmaanystäviä.

—

Laskeeko —teidän ylhäisyytenne leikkiä, vai onko
kysyivät isä ja poika yhtaikaa, sillä
vihollinen maassa?
postit olivat pidätetyt Tukholmassa ja suuri uutinen vallankumouksesta ei vielä ollut ehtinyt tähän etäiseen seutuun.
Välskärin kertomuksia.

V.
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Mitä?
huusi Pechlin. - Eivätkö herrat tiedä,
kuningas
häpeällisiin
että
malla tavalla on loukannut hallitusmuotoa, vanginnut isänmaanystävät ja julistanut itsensä itsevaltiaaksi muutamien kurjain sotilaiden, aatelittomien lurjusten,
ja »Svenska Bottenin« avulla.
-

—

Emme ole kuulleet siitä sanaakaan.

Mikä viattomuus! Lempo vieköön koko holsteinilaiscn liiton! Tulen suoraan Tukholmasta ja minua on pidättänyt tiellä se kavaltaja, parooni Hjerta, joka tahtoi vangita

minut, vaan minä näytin hänelle kuninkaan käskyn. Mies
talosta, sanon minä, muutoin on vapaus mennyttä kalua!

Elkää mitään pelätkö, minä asetun Jönköpingin rykmentin
etupäähän, me kutsumme kokoon nostoväen, marssimme suoraan Tukholmaa vastaan ja hakkaamme palasiksi ne koirat
ja heidän ilveilijäkuninkaansa. Kolmen päivän kuluessa puhallamme
koko Ruotsin tuleen ja liekkiin!
— Mutta,
teidän ylhäisyytenne, meidän täytyy saada
tarkempia tietoja, ennenkun voimme ryhtyä semmoisiin äärimmäisyyksiin. Säätyjen hallitus on todellakin ollut niin kurja
- - virkkoi kreivi Bernhard.
kuin suinkin mahdollista,
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- huusi hän. —

Kenraali tulistui.
Kuinka?
Herrat
puhuvat vapautta vastaan? Olkaa hyvät ja varokaa paitanne.
Herrat ovat olevinaan aatelismiehiä eivätkä ymmärrä, että
kuningas tahtoo hallita aatelittoman roistoväen avulla, jota
ostetaan muutamiin plootuihin? Niinpä niin, herrat tulevat
sukuunsa. On oltu ystävällisellä kannalla roistoväen kanssa.
Perhe ylpeilee tuttavuuksistaan voisaksamaailmassa ja tervatynnöri on kruunattu kreivillisellä vaakunalla. Vaan minä
voin jo ennakolta ilmoittaa herroille, että semmoiset aateliset
äänestetään ulos ritarihuoneesta.
"
Teidän ylhäisyytenne! " - huudahti kreivi Kaarle
Viktor Bertelsköld, vaan hänen poikansa keskeytti hänet.
- Suokaa minun vastata hänelle, isäni, — sanoi kreivi
— koska minulla tähän saakka on ollut kunnia
Bernhard,
katsottaa puhdasrotuiseksi. Tuolla työskentelee työväkemme.
Minä julistan teidän ylhäisyydellenne, etfemme ota työstä
ainoatakaan miestä, ennenkun varmuudella tiedämme, onko
hänen majesteettinsa todellakin sortanut vapauttamme. Ja mitä
niihin herjaussanoihin tulee, jotka teidän ylhäisyytenne suvaitsi
lausua meidän sukulaisuuksistamme, niin torjun ne ylenkatseella luotani. Aatelittomissa säädyissä on yhtä paljon kunniaa kuin aatelisissa ja todistuksena siitä ilmoitan teidän
ylhäisyydellenne ja koko maailmalle, että meillä on kunnia
lukea perheesemme aateliton henkilö niin jalo ja ylevämielinen, että moinen sukulainen olisi kunniaksi mille ruhtinaalle
ja muulle aatelismiehelle tahansa.
— Aja! — huusi kenraali vihapäissään eikä edes nyökäyttänyt
roskaväen puolustajille--päätään hyvästiksi.
— Kiitän
sinua, poikani!
sanoi kreivi Kaarle Viktor
liikutettuna.
— Elkää minua kiittäkö, isäni, --- vastasi kreivi Bern-hard.
Minulla on suuri rikos sovitettavana ja tahdon sen
sovittaa.

He jatkoivat, mietteihinsä vaipuneina ja liikutettuina

suuresta uutisesta, ratsastustaan rantaan.

He eivät olleet
huomanneet erästä talonpoikaisnaista, joka männyn suojassa
tien vieressä oli kuullut heidän puheensa kenraalin kanssa ja
nyt seurasi heitä.

21. Flintan tuvan luona.
Kaunis kallioinen niemi, jossa Flintan lesken tupa oli

männykön keskellä, oli puoleksi lastujen peitossa ja
uudesta tuvasta, jonka piti valmistuman syksyksi,
kuului salvumiesten kirvesten pauketta ja sahojen
sihinää. Vaan Flinta asui vielä rappiolle joutuneessa tuvassaan; hän ci mielellään olisi muuttanut siitä. Kun muutan,
sanoi hän, muutan »edemmäksi*.
Nyt istui hän penkillä portaiden vieressä, kehräsi villalankaa talveksi ja hyräili itseksensä virttä. Rannassa toimi
hänen poikansa poika, Martti, kaksikymmenvuotias kalastaja,
viheltäen iloista laulua ja tervaten kumollaan olevaa venhettä.
Rukiin hyrinä, virsi, hyttysten surina, tuulen tohina männyissä ja aaltojen yksitoikkoinen loiskina rantaa vasten, kaikki
nämä olivat ääniä luonnon elämästä ja seoittivat säveliin illan
ihanuuden, joka levitti herttaista loistoaan päivän kirkastaman
seudun yli.

Silloin lakkasi vanhus kehräämästä, kuunteli hetkisen
jotakin, jota ei kukaan muu kuullut ja kysyi pojanpojalta:
- Onko hän jo palannut?
- Ei, — vastasi poika.
- Mene katsomaan,
mihin hän on mennyt. On jotakin pahaa tekeillä metsässä.
— Mitäpä se olisi, isoäiti?
- En tiedä. Vaan siellä on jotakin pahaa tekeillä
ja hän— on vaarassa. Tunnen sen.
Onhan nyt selvä päivä!
— Mene,
sanon minä. Jumalan enkeli sanoo minulle,
että sinun pitää mennä.
Vastahakoisesti luopui poika työstään, jupisten jotakin
kaikenlaisista hullutuksista, joita pistää vanhojen päähän, kun
he tulevat uudestaan lapsiksi. Vaan hän oli tottunut tottelemaan, ja lähti viheltäen kulkemaan kapeaa polkua, joka vei
maantielle.

Hänen hetken aikaa näin kuljeskeltuaan huomaamatta
mitään eriskummaista, tuli häntä vastaan yhtäkkiä jättiläinen,
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jolla näytti olevan kaksi suurta kyttyrää, toinen edessä,
toinen niskassa. Martti ei ollut hätäpoikia, vaan tämän
nähdessään herkesi hän viheltämästä ja katseli taakseen mihin
paetakseen.
Vaan jättiläinen läheni lähenemistään ja huomattiin
olevan tavattoman suuri, rotevajäseninen mies, jolla oli edessään kujckaappi marakattineen ja selässä hintelö, mustaverinen mies, puettuna kummalliseen ilveksen nahasta tehtyyn ja
puoleksi korville vedettyyn puuhkaan.
- Hei, talonpoika! - huusi hän Martille, — onko

täällä missä pirttiä? Löysin tämän koppakuoriaisen maantien vierestä.
Vaan Martti, joka oli ehtinyt tarkemmin silmäillä miestä

ja hänen kuormaansa, vastasi, puolittain kummastuen, puolittain pelästyen
:
— No olahan,
musta Joséhan se on!
Nämä sanat kuultuaan näkyi pieni mustaverinen mies
säpsähtävän, kiskasihe jättiläisen selästä, luikahti maahan ja
kiiti kuin käärme pensaiden väliin. Se tapahtui niin nopeasti,
ett'ei jättiläinen ehtinyt muuta kuin hölmistyneenä
katsoa
— Kas perkele!
taakseen- ja sanoa, korvallistaan kynsäisten:
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Ja sen sanottuaan heitti Paul Bertelsköldin vanha
ystävä Leo kaapin marakattineen maahan. Vaan kauvempaa
miettimättä lähti Martti ajamaan takaa pakenevaa.
Tultuaan vähän matkaa metsään näki hän mustan
Josen kyyristyneenä kiven taa kurkistelevan polkua pitkin.
Espanjalainen, joka tässä asemassa oli eksyttävästi väijyvän
ilveksen näköinen, irroitti pitkän veitsen vyöltään. Hän oli
tunnettu erinomaisesta taidostaan heittää tuota vaarallista
asetta, joka häneltä aina osui maaliinsa.
Polkua pitkin tuli hitain askelin talonpoikaispukuun
puettu nainen. Hän ei aavistanut mitään vaaraa, hän kiiruhti vaan Flintan mökkiä kohti.
Silloin kohosi musta José maasta, ja tähtäsi kostosta
välkkyvin silmin vaimoon kuolettavan iskun. Martti tahtoi
juosta apuun, vaan hänet keskeytettiin äkkiarvaamatta. Kuului
pamaus noin viidenkymmenen askeleen päästä, keveä savu
kohosi pajupensaiden takaa ja espanjalainen solahti verisenä
alas kiveltä. Joku oli nähtävästi luullut hänet siksi otukseksi,
jonka —
näköinen hän oli — sekä ulkonaisesti että sisällisesti.
se oli?
kysyi nainen Martilta.
- Mitä
Musta José tuossa tahtoi tappaa teidän armonne,
— vastasi Martti ja hänen rehellinen kalastajasydämmcnsä
vavahti.
Talonpoikaisnaisen jalo otsa synkkeni hetkeksi, mutta

pian oli
— hän

taas

selvillä siitä, mitä
— hänen oli tehtävä.

Vie minut hänen luo!
sanoi hän.
Martti seurasi häntä kaatuneen salamurhaajan luo, joka
makasi kiven takana. Hän hengitti vielä. Luoti oli mennyt
hänen oikean olkapäänsä läpi.
— Hän on pelastettavissa, jos luoti saadaan ulos, —
virkkoi nainen tutkittuaan tottuneella kädellä haavaa ja revittyään hienon nenäliinan ensi siteeksi. Mistä saamme apua,
kylään?
viedäksemme
— Minähänet
tänne tuolta tuon pitkän roikaleen,
huudan
- arveli Martti, osoittaen
Leoa, joka vielä seisoi polulla

epätietoisena, pitäisikö hänen jättää marakatti raukka yksin

metsään nälkään kuolemaan.
Vaan ennenkun Leo kerkesi paikalle, oli jo kaksi ratsumiestä lähestynyt polkua pitkin ja toinen heistä, laukaistu
espanjalainen pyssy olallaan, oli laskeutunut hevosen selästä

FLINTAN TUVAN

LUONA.

hakeakseen riistaa, jonka luuli kaataneensa.
Bernhard Bertelsköld.
— Ostanlidin Mora!
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Se oli kreivi

Ja José! Mitä tämä merkitsee?
huudahti Bernhard kummastuksissaan, kun hän kiven
luona tapasi
naisen sitomassa haavoitettua.
- Tahdoin
kostaa teidän ja itseni--puolesta, sennor!
- sanoi espanjalainen
matalalla äänellä.
Hän ja veljenne
ovat kaikkeen syypäät. Caramba! Vielä minä heille maksan,
jos saan elää.
- Sinä tulet elämään, José, vaan et kostaaksesi, mutta
— kuiskasi nainen totisesti.
katuaksesi ja rukoellaksesi!
- Eikö minua teidän tähtenne
ajettu palveluksestani?
- jupisi haavoitettu.
Niin. Ja sen vuoksi tahdot tappaa minut ja poikani. Vaan mekin kostamme. Me parannamme haavasi.
Kohta olivat puiden oksista valmistetut pehmeät paarit
kunnossa ja niillä kantoivat Martti ja Leo haavoitetun kylään.
- Herra on hyvä ja sanoo tuolle ihmiselle, että hän pitää
— sanoi Leo, osoittaen talonpoikaisnaista.
huolta marakatista!
Hän ei voinut jättää irvistelevää suosikkiansa yksin metsään.
Kreivi Bernhard nousi sanaakaan sanomatta satulaan
ja ratsasti isänsä vieressä rantaan usein pysähtyen ja vaipuen
■

mietteitänsä.

—
—

Eikö—se ollut Ostanlidin Mora? — kysyi isä.
Oli,
vastasi kreivi Bernhard.
Talonpoikaisnainen oli siLVaikaa kulkenut oikotietä
vuorien yli ja saapunut tuvan luo. Vanha Flinta istui vielä
penkillään lähellä tupaa. Hän kuuli tulevan askeleet, rukki
hyrisi, pääskyset lensivät ja päiväpaiste valahteli kuin hopea
ulapalle.
— Oletteko vahingoittumaton? — kysyi hän.
- Olen, — »anoi talonpoikaisnainen ja seisoi kuin katuvainen tämän hurskaan vanhuksen edessä.
- Jumalalle kiitos! Ääni minussa sanoo, että vaikein
tässä elämässä lähenee loppuaan.
koetuksenne
- Niin,
Ja kuitenkin minä vapisen.
- Elkäääitini.
kutsuko minua äidiksenne, sillä aika on tullut,
jolloin ne, joiden oma olette, saavat teidät takaisin. Miksi
vapisette? Eikö Jumalan siunaus ole teitä seurannut sekä
myötä- että vastoinkäymisissä.
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Aina, aina,

äitini.

Eikö kovin ja kivettynein sydän maailmassa, joka
ei ehkä mitenkään muuten olisi pehmennyt, ole voitettu Jumalalle -ja ihmisille teidän pakenemisenne kautta?
Ah! Ei minun kauttani!
- Ei,
vaan Jumalan voiman kautta. Ja eikö se mies,
jonka Jumala on asettanut puolustajaksenne, vaan joka unhotti
kalliimman velvollisuutensa, ole herännyt tajuntaan teidät
menetettyään ja eikö hän nyt rakasta teitä enemmän kuin
koskaan ennen?
— Minä uskon sen. Niin. Vaan ei minun kauttani.
- Ei, taasen ja aina Herran käden kautta, joka johti
matkaanne.
on totta.
— Se
Ja ettekö 010 valvonut nuoremman poikanne onnea
paremmin ja tehokkaammin kuin jos olisitte pysynyt kotonanne?
— Ehkä. En tiedä.
- Ja ettekö ole kuin näkymätön enkeli aina valvonut
nuorimman lapsenne onnea, joka ajaksi tarvitsi vierasta-hoitoa,
koska hänen sielunsa oli liiaksi teidän sielunne kaltainen?
—
ehkä oikeassa.
— Olette
Ja eikö Kaikkivaltias Jumala nyt surun koettemisien kautta ole puhdistanut teitä kaikkia, puhdistanut teitä
itseänne ja tasoittanut sitä syvää juopaa, joka kerran uhkasi
haudata miehenne koko suvun keskinäiseen eripuraisuuteen?
Toivon niin olevan!
No, miksikä sitten vapisette? Miksi vielä vitkastelette kiittämästä Jumalaa?
- Koska olen köyhä, syntinen nainen, joka ei ole
puhdas hänen pyhäin kasvojensa edessä. Oi, äitini, olen kerran pettänyt!
— Oletteko pettänyt? Se on mahdotonta.
- Se tapahtui kerran Tukholmassa. Tahdoin koetella
poikapuoltani ja hän kesti koetuksen. Vaan minä ajattelin:
heikko on ihmissydän, hänen pitää kestää vielä useampia
koetuksia. Ja koska se ei voinut toisin tapahtua, niin muutin
muotoni enkä ilmoittanut, kuka olin. Sitä olen sittemmin
katkerasti katunut. En muista valhetelleeni kuin sen ainoan
kerran koko elinaikanani.
■
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—

- - sanoi vanhus lempeästi, -- - niin
Jos niin on,
olkaa hyvässä toivossa ja oppikaa siinäkin huomaamaan Jumalan ääretöntä armoa. Kas, olette luopunut enemmästä
kuin useimmat naiset, olette vapaaehtoisesti luopunut rakkahimmasta, mitä täällä maan päällä on, olette kärsinyt yksin,
hyljättynä, soimattuna, kiittämättömyydellä palkittuna ja missä
olette liikkunut, olette kuitenkin kostanut pahan hyvällä.
Vaan herra näki, että te siitä voisitte tulla itsehurskaaksi ja
hyveistänne ylpeileväksi ja sen vuoksi hän lähetti teille tämän
koetuksen, johon sorruitte. Luulitte olevanne liian viisas ja
voimakas- ja Herra rankaisi teitä synnillä.
Se on totta. Tunnen sen tarvinneeni. Ja vielä
tällä hetkellä asuu minussa nuoruuteni ylpeä, uhkaileva henki,
jota vastaan olen taistelemistani taistellut koko elinaikani.
On niin raskasta palata-takaisin sinne, josta olen ajettu pois,
tulla sinne kutsumatta
vaikka siellä on kaikki, mikä minulle tässä elämässä on kalliinta. Kas, niin syntinen, niin
ylpeä olen minä sydämmeni pohjalta!
- Jättäkää se huoli minulle, - - sanoi vanhus. Menkää tupaani. Kuulen hevosten kavioiden töminää.ja ne
tuovat teille rauhanne päivät.

22. Ihana ilta.
laskeutuivat alas ratsujensa selästä ja tarkastelivat uutta tupaa. He olivat vaiti ja totisina:
valtakunnat ja sydammet kapinoivat.
Kun he olivat työtä tarkastaneet, menivät he
hetkeksi pakinoimaan vanhuksen kanssa, niinkuin heidän
tapansa oli melkein joka päivä. Olihan vanhus uljaan karoliinin leski, jotka nyt melkein kaikki olivat kadonneet maailmasta. Hän oli nähnyt ja tuntenut majuuri Kustaa Bertelsköldin, nykyisten kreivien isän ja isänisän. Hän muisti
vielä kahdennentoista Kaarlen; hän tiesi kertoa niin monesta
Herrat

442

AAMUN VALKENEMINEN.

kummallisesta urotyöstä, jotka jo olivat haihtuneet muiden
mielestä. Hänen vaalenneita hapsiaan valaisi vielä menneen
aikakauden loisto. Syvän vaikutuksen olivat karoliinien ajan
mahtavat taistelut, suuri uljuus ja äärettömät koettelemukset
todellakin mahtaneet tehdä, kun sen jälet vielä näin kauvan
jälkeenpäin niin selvään näkyivät niidenkin jälkeen jääneiden
mielen jaloudessa, jotka olivat sen ajan pienimpiä. Tämä
sotilaanleski oli vaan hyvin vanha ja köyhä kansan nainen,
ilman muuta oppia kuin Jumalan elävä sana sydämmessään
ja menneiden päiväin muisto huulillansa; vaan hänessä oli
jotain suurta ja kunnioitusta herättävää, jota ei voi nykyajan
mitalla mitata ja joka ikäänkuin peitti vuosisadan »erään
nimen varjoon*.
Bertelsköldin kreivit, jotka itse olivat karoliinein sukua,
viettivät siis mielellään hetken sotilaanlesken, Flintan, luona.
Kreivi Bernhard oli häntä kohtaan ruvennut tuntemaan kunnioituksen tapaista ystävyyttä ja liikuttavaa oli nähdä, kuinka
hartaasti hän koetti hänestä haihduttaa muinaisten loukkausten muistoa. Hän oli ollut uutterimpia hankkimassa hänelle
mukavampaa asuntoa. Hän oli toimittanut leskelle neljäntoista plootun eläkkeen vuodessa, joka oli suuri summa sotilaanleskelle. Hän oli hankkinut hänelle uudet kartat, uuden

kehruurukin, pienen maatilkan pollavanviljelystä varten ja
kuusi kaunista lammasta paitse punaisen ja valkeankirjavaa
lehmää, joka oli muorin lemmikki. Ja muutamia viikkoja
sitten oli Martti hänen kauttaan saanut mitä kauniimmat
kalaverkot, joten mökin asukkaat nyt olivat yhtä hyvin varustettuja ja riippumattomia kuin ennen olivat olleet köyhiä.
Nyt istuivat kreivit, isä ja poika, tavallisuuden mukaan
portailla ja kun he olivat pakinoineet vähän aikaa tuvasta ja
kalastuksesta, alkoi vanhempi kreivi kertoa suurta uutista

Tukholmasta, kuinka kuningas oli anastanut vallan. Vanha
Flinta —pudisti valkoista päätään ja sanoi:
Jumala varjelkoon kuningasta! Sitä rukousta kuulin lapsena ollessani luettavan aamuin ja illoin. En ymmärrä
uusia aikoja, vaan minusta tuntuu, että sopu sijaa antaa.
Sillä rakkaudessa ja rakkaudesta meidän täytyy elää. Jumala palkitkoon niitä, joilla on uskollinen sydän.
Herrat eivät vastanneet. He tunsivat mielensä heltyneen.
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- Ja siksi

sanon minä: Jumala palkitkoon kaikki

kreivittärelle, teidän armonne vaimolle, sillä hänellä varmaankin on uskollinen sydän, jatkoi vanhus. - - Ajattelen
usein, missä hän lienee ja milloin hän palannee.
—
lähtee venhe liikkeelle Falkbyn valkamasta,
— sanoi Tuolla
vanhempi kreivi, ottaessaan taskustaan kiikarin,
vaan ei hän voinut mitään nähdä, sillä oli jotain kosteaa
tai hänen silmässään.
joko lasissa
— Mitä
— kysyi kreivi Berntiedätte kreivittärestä?
hard, joka aavisti jotain ikäänkuin ohimennen lausuttujen
sanojen takana. - - Muori, te tiedätte jotain ettekä tee oikein

sitä nyt salatessanne.
— Tiedän, että paljon on muuttunut, sittenkun hänen
- - virkkoi vanhus tyynesti ja jatkoi kehrääarmonsa meni,
mistään.
Vaan tiedän myöskin, ett'ei hän mennyt mielel-

-

lään eikä pakotta. On jotain naisen sydämmessä, jota eivät
miehet ymmärrä. Kun miehillä on jotain mielessä, niin he
hyökkäävät tiehensä ja ovat valmiit ruhjomaan taivaan ja
maan, jos se olisi heidän vallassaan. Vaan kun hyvällä
naisella on sydammen suru, menee hän pois hiljaisuudessa
itkemään. Tapahtui minun nuorena ollessani, että Pietari Stål,
joka seisoi lähinnä Flinta-vainajaa ruodussa, sanoi vaimolleen
— sillä:
olisin voinut saada paremmankin kuin sinä, Kaarina,
hänen isänsä oli ollut kersantti, vaan Kaarina oli kotoisin
Falkbyn torpasta. Ei hänen tarkoituksensa ollut niin paha,
vaan Kaarina oli sitä lajia, joka kärsi nuo sanat yhdeksäntoista ja kaksikymmentä kertaa, vaan ei enempää eikä vähempää. Kun hän yhdennenkolmatta kerran kuuli samat sanat,
meni hän pois ja pyysi erokirjaa. Ja koko pitäjä kummastui, sillä kaikki tiesivät Kaarinan olevan viisaan ja nöyrän
ja miehelleen hän oli alamainen kaikessa, paitse kunniassa.
Vaan nyt
herää kysymys: —tekikö hän oikein tai väärin?
- Hän
teki oikein,
sanoi kreivi Bernhard vakavasti.
— Pelkään
hänen tehneen, mitä vaimon tulee tehdä,

—

lisäsi isä surullisesti.
Stalin
Vaan mitä luulee teidän armonne Pietari
tehneen, tuon kuultuaan? - - jatkoi vanhus. - Hän meni
papin luo eräänä pyhänä, kun jumalanpalvelus oli päättynyt
ja väkeä vielä oli paljon kirkossa ja Kaarina myös, ja silloin
hän sanoi niin kovasti, että kaikki sen kuulivat: minulla on
■
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vaimo, joka on minulle liian hyvä, ja vaikka olisin nainut
kuningattaren kammarineitsyen, en koskaan olisi voinut saada
niin hyvää vaimoa kuin Kaarina. Minä pyydän erokirjaa
minäkin, sillä en ansaitse häntä.
- Ja mitä Kaarina vastasi? - - kysyivät kreivit yhtaikaa.

—

Niin, mitä hän vastasi? - - jatkoi vanhus, hetken
ääneti oltuaan, jolloin nainen, joka tuvasta oli kuunnellut
puhetta avonaisen ikkunan kautta, sai aikaa herrain huomaaNiin, niitä
matta astua ulos ja hiljaa hiipiä heidän taa.
hän vastasi? Hän vastasi sulkemalla sydämmellisesti miehensä syliinsä.
Tuskin oli nämä sanat lausuttu, kun kreivi Kaarle Viktor Bertelsköld tunsi kaksi pehmeää käsivartta kietoutuvan kaulansa ympäri ja kyynelet, lämpimät kuin suloisin kesäsade,
tippuivat hänen poskilleen. Se oli niin odottamatonta, niin

—

kummastuttavaa, ett'ei kukaan noista neljästä voinut pitkään
aikaan hiiskua sanaakaan. Rukki herkesi surisemasta, hyttyset hyräjämästä, linnut livertelemästä; aallot näyttivät lainehtivan niin hiljaa kuin rakkauden syleily vihreää rantaa

vasten ja keveät pilvetkin taivaalla näyttivät hellyydestä
punehtuen heijastavan lyhyen ihmiselämän autuaallisimpia hetkiä - - kun kaksi synnin ja surun erottamaa sydäntä jälleentapaavat toisensa ei koskaan enää elämässä erotakseen, ei
koskaan enää lakatakseen sykkimästä toisilleen.
Ensimmäinen, joka keskeytti äänettömyyden, oli vanha
kahdeksankymmenvuotias, joka nyt oli suorittanut, hänkin,
velkansa kaikista kokemistaan hyvätöistä. Plän kohotti taivasta kohden vapisevat kätensä ja rukoili hiljaisen, palavan rukouksen, yhden niitä sanattomia ylistyslauluja, jotka
kuuluvat aina enkeleiden asuntoihin asti ja johon kaikki
läsnäolevat yhtyivät. Kun suurin kaikista velvollisuuksista
oli täytetty ja neljän sydammen palava kiitos oli lähetetty
Ijankaikkisen valtaistuimen eteen, silloin vanhus pyyhki
kyynelet ryppyisiltä poskiltaan ja virkkoi hellällä, hurskaalla
No, mitä Kaarina vastasi miehelleen kirkonhymyllä:
■

käytävällä?
- Hän vastasi,

— sanoi kreivitär Ester, joka nyt oli
heittänyt otsaltaan talonpoikäisnaisen
paljastanut
— hän vastasi:huivin
— Kas,jaJumalan
suuret loistavat silmänsä,
käsi

Ihana ilta.
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on armollinen meissä heikoissa! Kaikki kannamme velkakuormaa omallatunnollamme Hänen tuomionsa edessä: ylistäkäämme hänen nimeään ja antakaammetoisillemme anteeksi!
Ja niinkuin nyt hänen kasvojensa edessä lupaan sinulle, ett'en
epäilevän ajatuksen varjollakaan 010 loukkaava rakkauttasi,
niin pyydän myös sinua antamaan minulle anteeksi kaiken
surun, jota olen sinulle tuottanut, kaikki ne yksinäiset hetket,
jotka olet puolisotasi kaivannut, joka kuitenkin oli vannonut
ei koskaan sinusta luopuvansa, ja usko minua: tuntui sydämmessäni kuin olisin menettänyt kaiken maailmassa, kun ei
minulla ollut sinua! Vaan nyt olet sinä taas luonani enkä
enää koskaan luovu sinusta; en enää voisi kantaa semmoista
surua. Ja sen vuoksi rukoilen minä saadakseni tulla takaisin luoksesi. Tahdotko suoda minulle niin suuren ja ansaitsemattoman ilon?

- Se

--

oli oikein, aivan niin sanoi Kaarina,
virkkoi
vanhus rukin äärestä. — Ja siihen vastasihänen miehensä

—

Hänen miehensä
— vastasi,

—

...

virkkoi kreivi Kaarle
Viktor Bertelsköld,
ett'ei hän Jumalan eikä ihmisten
edessä— ansainnut semmoista vaimoa. Ja muistatko, — " sanoi
hän,
että kerran, kaksikymmentä vuotta sitten, ennustit
kaiken tämän? Vaan minä en sokeassa rakkaudessani sinua
ymmärtänyt. En tuntenut ihmisten ennakkoluuloja enkä
omaa heikkouttani. Luulin itseni voimalliseksi ja siksi lähetti
Jumala minulle tämän koetuksen. Nyt vasta tunnen sinut ja
itseni. Nyt en enää uhoittele, jakatso, kuitenkin on meillä, Ester,
kuitenkin on meillä oleva voimaa yhdessä voittaa maailma.
— Entä minä, äitini! Kuinka olen minä uskaltava
luoda teihin silmäni?
sanoi kreivi Bernhard aivan toisella
äänellä kuin vuosi sitten samassa paikassa.
Vastaamatta kietoi kreivitär Ester käsivartensa hänen
kaulaansa ja suuteli häntä niinkuin äiti —suutelee rakastettua,
kadotettua ja jälleen löydettyä lastansa.
Jos koskaan
— olen
— sanoi
hän, niin
tuntenut halpuuteni ja Jumalan voiman,
on se tapahtunut nähdessäni hänen tekonsa sinussa. Etkö
tiedä, Bernhard, että elämässä enin rakastetaan sitä, jonka
tähden enin on kärsitty? Näin sinun palaavan siltä tieltä,
jolta niin harvat palaavat ja jossa kaikki näkyi liittoutuneen
eroittamaan sinua meistä. Näin sinun syleilevän veljeäsi, jota
kerran vihasit — ja minäkö en rakastaisi sinua! Kuulin

—
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toisesta koettelemuksestasi ajan uskottomuuden keskellä; pysyit
järkähtämättä uskossasi - - ja minäkö en kiittäisi Jumalaa

sinun tähtesi? Vihdoin, aivan äsken, kuulin sinua soimat—
tavan ja uhattavan minun tähteni ja sinä puolustit minua
ja vielä luulet, ett'et olisi minulle rakas! Kernhard, Bernhard,
jospa tietäisit, miltä tuntuu, kun on löytänyt pojan semmoisen
kuin sinä, niin, usko minua, sinä kadehtisit sitä minulta, sillä
tänään näen selvästi siunauksen, joka meitä seuraa!
Hänen vielä puhuessaan, läheni venho kantaen niitä
kolmea, jotka olivat tavanneet toisensa Falkbyn uimahuoneen

luona. Ei kukaan olisi ajatellut Veraa, ellei Flinta-muori äkkiä
olisi nykäissyt kreivitärtä ja hienotunteisuudella, jonka ainoas— menkää tupaan!
taan nainen oivaltaa, kuiskaissut hänelle:
Kreivitär meni.
Kohta sen jälkeen tuli venhe maihin.

Paul vaipui
isänsä syliin ja puristi herttaisesti veljensä kättä, huomaamatta
heidän mielenliikutustaan. Vera sen sitä vastoin heti huomasi. Hän silmäili heitä hämillään, miltei pelokkaasti.
— No, — virkkoi Flinta-muori, — eikö pieni neiti
tahdo tervehtiä hyvää ystäväänsä tuolla tuvassa?
Muorilla oli aarre, jolla hän aina oli houkutellut Veraa tänne mäntyniemelle ja se oli mitä sievin kissanpenikka.

Sitä

nyt

Vera meni hämillään silittelemään. Vaan astuessaan

tupaan näki hän talonpoikaisnaisen istuvan ikkunan luona

ja katsovan häneen hiiskumatta sanaakaan.
Vera katseli häneen ja punehtui korvia
myöten
— katsoi
katsoi sitten pois, luullen erehtyneensä,
taaskin
vieraasen ja kävi yhä punaisemmaksi ja yhä enemmän hämilleen. Ei hän uskaltanut liikahtaa, hän seisoi kuin kynnykseen naulattuna
Silloin vieraan vaimon kädet hitaasti kohosivat. Ei hän
vielä virkkanut sanaakaan, ei hän liikkunut paikaltaan
avasi sylinsä.
hän vaan
- Äiti!
-Vera melkein kuulumattomasti.
— Vera! — sopersi
kuiskasi vieras yhtä hiljaa.
—
Ja samassa lepäsi tytär äitinsä hellässä helmassa
ja kun ne kaksi kohtasivat toisensa, niin ei kukaan sitä
nähnyt paitse Hän, joka näkee salatuimmatkin.

...

...

23. Valtakunnan aamu.
Elokuun lopulla nousee aurinko kello viisi aamulla ja
jo heti neljän jälkeen alkaa sarastaa. Sekä Bernhard että Paul Bertelsköld olivat eräänä semmoisena
aamuna ylhäällä ennen aurinkoa.
Ihanan aamun ensimmäinen lapsuuden ihanuus oli kirkastuksen tavoin levinnyt yli koko tienoon. Kuinka vilpasta
nyt oli! Kuinka raikasta! Ilma oli niin puhdas kuin olisi
se kiivaillut ijankaikkisista terveydenlähteistä ja niin läpikuultava, että voi erottaa kaakkurin siivet korkeuden sinessä.
Kaste kimmelteli suurina, kirkkaina helminä heinikossa,
niin että pihamaalle ja puistoon oli kuin seulottu säihkyviä
jalokiviä. Järven rannan päällä lepäsi vielä viileän yösumun
hieno harso; sumujen ylitse kuvautuivat koivujen keveät lehdet
ja kuusien tumma vihreys vasten ruskottavaa aamutaivasta.
Joka lehti, joka havun neula näkyi ja kaikki olivat hopeoituja, hohtavia, ikäänkuin olisivat kyyneltyneet ilosta ja kauneudesta.

On se omituinen nähtävä niille, jotka eivät ole tottuvuoteeltaan ennen auringon nousua, kun
puiden ja rakennusten varjot lankeavat pitkinä länteen idän
purppuraisten pilvien heijastamina. Pitkät varjot ovat muutoin kuin ilta-ajatukset ja ennustavat yötä; vaan kun ne
ennustavat katoavaa pimeyttä ja koittavaa päivää, kuinka erilainen on silloin niiden herättämä tunnelma! Paul tunsi selvästi, kuinka yö hänen sielussaan alkoi valjeta, kuinka uusien
neet nousemaan

aikain aamu alkoi hänelle koittaa.
Puistossa oli jo monta tuntia sitten parvi nuoria poikia

ja tyttöjä ahkerasti puuhaillut viirien ja lehtikoristeiden ääressä
ja oli siellä tekeillä jotain muutakin salaperäistä uuden rakennuksen luona tuolla portin pielessä. Sama lehtimaja, joka
mennä kesänä oli koristeltu kreivin syntymäpäiväksi, oli taas
tapahtuvan juhlan keskustana ja koko tämän tärkeän toimituksen johtaja oli vanha, siivo puutarhuri Bergflykt, joka
- - ollen vähän pitkämielinen kaikessa siivoutähän saakka
Välskärin kertomuksia. V.

29

450

AAMUN VALKENEMINEN.

dessaan ei ollut voinut unhottaa kärsimäänsä vääryyttä, vaan
vihdoinkin oli taipunut kuultuaan, että hänen vanha emäntänsä oli palannut pitkältä matkaltaan. Oli kuin olisi hän
nyt kaksinkertaisella innolla koettanut sovittaa itsepintaisuuttaan ja häntä auttoi tässä kömpelösti,vaan sydämmonsä pohjasta eräs rotevajäseninen mies, joka otsansa hiessä työskenteli
neljän miehen voimalla.

- No,

Leo,

- - sanoi

Paul,

—

et

viihtynyt kauvan

Tukholmassa?

—
—

- On vaikea viihtyä, kun

ei ole mitä syödä.
Vaan miksi tulit Ruotsiin?
Miksi? Koska sain seitsemännen kerran repposet

papintutkinnossa. Kärpäset olivat pilkuttaneet Gadolinin
Oodex'in; ei hevonenkaan olisi voinut lukea semmoista hep-
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reaa. Silloin ajattelin: olkoon. Minä lähden ja rupean
kuninkaan rakuunaksi.
— Ja sen vuoksi hurrasit niin riivatusti kuninkaalle.
Vaan —ei sinusta tullutkaan rakuunaa.
Mitäs vielä! Kuningas nauroi nähdessään minut
ja sanoi: jos minulla olisi elefantti, poikaseni, tulisi sinusta
heti rakuuna, vaan ei ole konia koko Ruotsin valtakunnassa,
joka jaksaisi sinua kantaa. Tahdotko ruveta sivusmieheksi
jalkakaartiini? Ei kiitoksia, vastasin; se ei sovi arvolleni;
olen saanut seitsemän kertaa repposet papintutkinnossa. Menen Paul Bertelsköldin luo, sanoin mä, ja rupean ennemmin
hänen rengikseen, sillä, kas, hänkin on academieus. — Kas
näitä oppineita,
sanoi kuningas, ne ovat ylpeitä ne.
— Tahdotko,
Leo, ruveta koulumestariksi uuteen kan-

sakouluumme?
- Kiitos vaan. Ei taitaisi olla hulluinta! Kyllä minä

isken —järkeä poikiin.
Olkoon menneeksi. Isäni on käskenyt minua hankkimaan kelpo miehen siihen toimeen ja jos lupaat, ett'et sulasta
hyväntahtoisuudesta lyö poikia kuoliaaksi, niin käy kaikki kuin
itsestään. Voithan katsoa, ett'eivät kärpäset pilkuta katkismusta.

—

Jumala sinua siunatkoon; tiesinhän, että olet civis
kun tappelemme kisällien kanssa, niin huuda
minua, — sanoi Leo ja niisti ihastuksissaan neljästi nenäänsä.
Aurinko oli sillä välin kohonnut ihanana ja komeana
ja majesteetillisena kuin satujen kuningatar metsän yli. Järvi
välkkyi, metsä hohti, ihmisten kasvot loistivat ilosta. Tuli
ihana aamu sumuisen yön jälestä.
Vähitellen heräsivät muutkin Falkbyn asukkaat ja
varhaisimpia oli itse kreivitär. Hän oli kuin hyvä haltijatar,
läsnä kaikkialla; hän muisti kaikkea ja kaikkia, paitse
itseään. Vaan kreivitär Ester ei aavistanut, että juhla suusinä ja

vasta

reksi osaksi oli häntä varten.

Sillä tänäänhän Falkbyssä, samoinkuin kaikkialla muuallakin Ruotsin valtakunnassa, oli aikomus viettää iloinen kansanjuhla sen muistoksi, että isänmaa oli pelastunut vallattomuudesta ja hajaantumisesta. Varmat viestit olivat nyt tulleet Tukholmasta ja kenraali Pechlin oli pettynyt perinpohjin
kansan mielipiteistä. Ei kukaan aikonut tarttua aseihin;
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kaikki olivat kyllästyneet säätyjen loppumattomiin riitoihin ja
tervehtivät yksimielisellä ihastuksella nuoren rakastetun kuninkaan nousua valtaan, jota hän käytti niin sävyisästi ja
joka lupasi enemmän todellista varmuutta kansan vapaudesta
kuin puolueiden lahjottava hallitus ja leppymätön vainonhalu.
Koko Ruotsin valtakunta kulki tähän aikaan ikäänkuin ihastuksen hurtnauksessa, tutut ja tuntemattomat syleilivät toisiaan vastaan tullessaan ja hurraa-huudotkuninkaan kunniaksi
etenivät Euotsin pääkaupungista pitkinä, katoavina kaikuina
vuoresta vuoreen ja laaksosta laaksoon, Pohjanmeren rannikoilta Saimaan ulapoille ja Öresundin lippuja liehuvilta aalloilta Lapin kalastajamökkeihin kaukana Inarin järven yksinäisillä rannoilla.

Kun siis kreivi Kaarle Viktor Bertelsköld myöhemmin
kirkkaana aamuna ilmestyi kauniille, lehdillä koristetulle parvekkeelle Falkbyn puistossa ja puhui kokoontuneelle kansalle
miehuullisia, jaloja sanoja valtakunnan vaarasta, vieraiden
valtojen vehkeistä, onnettomasta eripuraisuudesta, joka nyt
puoli vuosisataa oli eroittanut kansalaiset toisistaan ja nuoren
kuninkaan urhollisuudesta, joka oli uskaltanut panna kruununsa ja henkensä alttiiksi valtakuntansa pelastukseksi,
ja kun hän sitten kehoitti kaikkia vapaasti ja rohkeasti vannomaan valan uudelle hallitusmuodolle ja uskollisesti kaikissa
vaiheissa elämään ja kuolemaan lain ja vapauden, kuninkaan
ja isänmaan edestä - " silloin nousi kokoontuneen kansan
sydämmestä yksi ainoa ääretön, yksimielinen riemun raikuna
ja vahvistettiin vala huutamalla: eläköön kuningas! joka kaikui äänekkäämmin kuin koskaan ennen sitten Kustaa Aadolfin aikojen. Kunnon itägöötalaiset olivat ilosta hurmäuksissaan; he huusivat äänensä painuksiin, ja heidän hurraahuutoihinsa sekaantui jättiläis-suomalaisen basso kuin jalopeuran
kiljunta.
Tämä päivä oli vapaapäivä koko Falkbyn väelle ja
puistoon oli katettu muhkea juhla-ateria, oli katettu kaikelle
kansalle. Kunniasijan sai Flinta-muori:ei auttanut, että hän
ponnisti vastaan, hänen piti istua ylimmäisenä kreivin ja kreivittären väliin ja istui hän siinä niin kauniina ja kunnianarvoisena kuin —mennyt aikakausi, tukka lumivalkeana ja
katse nöyränä.
Heidän kummallakin puolellaan istuivat
Bernhard ja Paul Bertelsköld; lähinnä heitä pitäjän kirkko-
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herra ja hänen vieressään Vera, joka oli pyytänyt, että hänet
herätettäisiin klo 4 aamulla, vaan oli erehdyksestä nukkunut
klo 9:ään. Lähinnä heitä nähtiin pari Tukholmasta palannutta valtiopäivämiestä, jotka söivät ja joivat toivottaen säädyille onnellista kotimatkaa, ja sitten Bergflykt, Leo, Martti
ja muut läheiset ystävät, jopa itse skoonelainen Rasmuskin,
joka vannoi hevostenkin tallissa hurranneen kuninkaalle.
Pila ei ollut hieno, vaan sillä oli tarkoituksensa. Sillä
jos siihen aikaan eläimet maassa, linnut ilmassa, kalat vedessä
ja yksin harmaakivet Ruotsin ja Suomen kallioissa olisivat
voineet puhua, niin olisivat he maiden ja merien yli huutaneet: eläköön Kustaa kuningas!
Ja niin tuli ilta ja aamu Ruotsin valtakunnassa.

24. Aamun valkeneminen Falkbyssä.
Juhla ei vielä ollut päättynyt; sen valtiollista osaa seu-

rasi perheellinen.
Aterian päätyttyä astui Falkbyn kreivi vielä
kerran ulos parvekkeelle ja sanoi tahtovansa puhua.
— minulla on vielä jotakin teille
Ystäväni,
sanoi hän,
sanottavaa. Jumala on antanut minulle sen, jota joka miehen täytyy itselleen toivoa, on antanut hyvän vaimon. Hän
on kansan lapsi eikä hän sitä häpeä, vaan minä pidän sitä
kunniana. Kas, senvuoksi seisoo sukumme hänen kauttansa
keskellä kansaa, niinkuin minä seison täällä teidän keskellänne, ja meillä ei enää ole ylhäisiä eikä alhaisia, vaan jokaista
arvostellaan hänen ihmisarvonsa mukaan. Kun nyt vaimoni
matkusti pois toista vuotta sitten, tein itsekin sen lupauksen,
että jos hän Jumalan avulla onnellisesti palaisi, niin me
yhdessä säilyttäisimme ikuisiksi ajoiksi muiston hänen palaamisestaan. Nyt tämä on tapahtunut ja tuolla portin luona
on uusi huone, jolle annetaan nimeksi Esterilä. Toiseen osaan
siitä sijoitetaan kansakoulu, toiseen hoitolaitos köyhiä,äidittömiä.

--
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varten. Jos tahdotte seurata minua sinne, niin pyydämme hyvää pastoriamme siunaamaan tuon uuden talomme,
» Esterilän«
Sanomaton riemuhuuto remahti kansan keskestä, kun
nämä sanat oli lausuttu: kansa tunki kreivittären ympärille
kilvan suutelemaan hänen vaatteitaan, vaan hän ei sallinut
sen tapahtua, kätteli heitä kutakin ja muistutti heitä, että
hän oli alhaisen miehen tytär ja että heidän tulisi pitää häntä
vertaisenaan. Ja sitten kaikki menivät uudelle rakennukselle.
Uusi rakennus oli niin kukkien ja lehtien vallassa, että
sitä olisi lehtimajaksi luullut. Kuusi köyhää, kukilla koristettua lasta tuli Veran johtamina kreivitärtä vastaan rappusissa ja antoivat he hänelle talon avaimet laulaen vanhalla
yksinkertaisella nuotilla muutamia Paulin sepittämiä säkeitä,

lapsia

.

jotka loppuivat seuraaviin sanoihin:
Luon' Esterin
On rauhaisin,
Sen taloissa
On valoisa.
Sen hovissa
Ei kovia
Ole tuskia,
Siitä Luojallen
Suomme kiitoksen.

—

-

Niin,

-- kuiskasi kreivi Bertelsköld liikutetulle puo-

lisolleen, tästä tulee sinun hovisi! Sanottiinhan sinulle kerran, että olet syntynyt prinsessaksi? Totta silloin sanottiin;
tämä on oleva kuningaskuntasi; tämä kruunu on sinun!
— Tässä on iloa liiaksikin minulle! — kuiskasi kreivitär, — ei tätä rakennusta ole päivässä pystytetty; lienet
jo kauvankin sitä ajatellut.
- Ja mitäpä olisin ajatellut tänä pitkänä aikana sinua
■

kaivatessani, elPen palaamistasi? On vielä jotakin, jonka tahdon

uskoa ainoastaan sinulle. Vanha Flinta ei ole kauvan tarvitseva
uutta tupaansa. Olen määrännyt pienen pääoman, jolla hänen kuolemansa jälkeen tullaan ylläpitämään jotain vanhaa,
köyhää ja nöyrää vaimoa hänen tuvassaan. Ja nientä, jossa hän
asuu, kutsutaan tästälähin Rauhaniemeksi. Suostutko siihen?
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Kreivitär puristi hänen kättään.
Kirkkoherra piti sitten puheen kansalle, aikoen ensin
ajan tavan mukaan ylistää kreivillistä herrasväkeä, vaan huomatessaan heidän otsansa synkkenevän, käänsi hän puheensa
toisaalle ja puhui nyt niin kauniisti kristillisestä kasvatuksesta ja pienistä, köyhistä lapsista, jotka täällä olivat löytäneet kodon, että kaikki seisoivat taas kyynelsilmin vastarakennetussa tuvassa. Sen jälkeenluettiin siunaus Esterilälle, kansa
lauloi virren ja toimitus oli päättynyt.
Kreivin ja kreivittären astuessa ulos rappusille, huomasivat he siellä vastatulleen rakkaan vieraan, paroonitar Louise
Clairfeldin, syntyisin Bertelsköld, joka juuri oli palannut
Berlinistä. Hän kantoi surupukua miehensä jälkeen ja hänen
huikenteleva, vaikka ei suinkaan paha sydärnmensä oli surusta
lauhtunut. Hänen miehensä oli jättänyt jälkeensä ainoastaan
velkoja; hänen lyhyt ylhäisyytensä aika oli nyt ohi ja hän
tuli viettämään loppuelämäänsä vanhassa kodossaan.
— Kas, nyt olemme täällä kaikki! - - huudahti krei— Ainoastaan sinua vielä kaipasimme,
vitär Ester iloisesti.
rakas —
Louise.

—

virkkoi tuo ennen niin ylhäinen ja ylpeä
nainen liikutettuna ja vaipui äitipuolensa syliin. Hänkin oli
lakannut sanomasta madame.
Louise Clairfeld oli tottunut saamaan kaikki mielipiteensä ja elämänsä ohjeet veljeltään Bernhardilta. Kun hän
nyt näki hänet entisestään niin kokonaan muuttuneena kuin
ihminen voi muuttua ainoastaan mielen, sydammen ja ajatuksen perinpohjaisen uudistuksen kautta, vetäytyi hän aluksi
säikähtyneenä veljestään takaisin. Vaan kohta alkoi hän
naisen vaistolla ymmärtää veljeään. Tämä hymyili, huomatessaan sisarensa hämmästyksen.
- Sinä kummastut nähdessäsi minut näin muuttuÄitini!

neena,

—

sanoi hän.

—

Se tulee siitä, ett'et koskaan ole

tuntenut Östanlidin Moraa.

Kansaa huviteltiin sitten koko päivä leikeillä puistossa.
Ainoastaan Paulin kauniita tummia silmiä varjosti alakuloisuuden harso, sillä hän tunsi paroonittaren uuden kammari-

palvelijan, joka astua sipsutteli pihan yli yhtä itsetietoisen
ylpeästi kuin ennenkin. Se oli näet tuo parantumaton, suulas
ja sukkela Babette.
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Vaan hänen ajatuksensa muuttuivat taas iloisemmiksi,
kun kreivi Bernhard näytti hänelle juuri äsken tulleen kirjeen Eerikki Ljungilta, joka voi hyvin onnellisessa »Suruttomassaan» reippaan Eriikkansa kanssa ja lähetti terveisiä, että
hän nyt oli ostanut ennen mainitun tilan Suomessa kreivi
Bernhardia
kirjoitettu,

»Sesilia Larsson», -- oli vielä kirjeesen
»lähettää ystävälleen Paulille tervehdyksen,

varten.
■

että tammi Suruttomassa on kasvanut kattoa korkeammalle,
ja liittää tähän myötäseuraavat lehdet kauniimmasta ruusustaan.«

Paul ei enää nähnyt Babettea. Hän suuteli ruusunlehteä.

Ja näin kului päivä aamusta iltaan Falkbyn kartanossa.
Vaan tuolla ulkona puistossa kuuluivat vielä lasten äänet
laulavan:
Luon' Esterin
On rauhaisin,
Sen taloissa
On valoisa.
Sen hovissa
Ei kovia
Ole tuskia,
Siitä Luojalle
Suomme kiitoksen!

—
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