
26. Ratsastuksen seuraukset.

Espanja-nimiseen, tosin pieneen, mutta tavallaan hie-
noon ravintolaan oli valittu seura Tukholman köyh-
tyneimpiä nuoria tyhjäntoimittajia sijoittunut erään
pöydän ympärille, jonka päälle oli asetettu hienoja

hollantilaisia piippuja ja knasteritupakkaa, jotka siihen ai-
kaan olivat muodissa. Tupakka oli kaikissa muodoissaan
ollut tunnettu Ruotsissa ja Suomessa aina, kolmekymmenvuo-
tisesta sodasta alkaen, mutta vasta myöhempinä aikoina oli
sen käyttäminen tullut tavaksi ylhäisten kesken, jotka arvat-
tavasti noudattivat korkeita preussilaisia esimerkkejä ja olivat
siihen Pommerissa tottuneet. Hienoille, ranskalaiseen tapaan
kasvatetuille aatelismiehille oli kaikenlainen tupakka yhä vielä
kauhistus, mutta tämä juuri synnytti vähemmän sivistyneissä
keikareissa vastustuksen, ja jota sakeampia savuja he tuprut-
tivat koreista posliinikopistaan, sitä enemmän luulivat he sei-
sovansa Ruotsin vapauden puolella ylimysten turhia etuluu-
loja vastaan. Muuten pidettiin Rostockin olutta ryyppimällä
huolta siitä, ett'eivät piiput päässeet kuivamaan. Eikä nyt
ollut syytä kitkuttaa, sillä tämän huviretken kustansi rikas
Sager, jonka tuloa odotettiin joka hetki. Tiedossa oli päiväl-
liset, joissa halvempain tavarain piti väistyä ranskan ja saksan
viinien tieltä, jotka jo odottivat böömiläisestälasista tehdyissä
karafiineissa.

Politiikka oli ajan tunnussana, ja seura, jonka jäsenillä
vallankumouksessa ei ollut mitään menetettävää, mutta kaikki
voitettavana, kuului tietystikin vastustuspuoluecsen. Näiden
herrain joukossa oli pelareita, jotka olivat uhranneet tavaransa
petollisen onnen alttarille, elustelijoita, jotka olivat syöneet
perintönsä odotellessaan setien ja tätien kuolemata, laiskureita,
jotka eivät olleet päässeet minkäänlaisiin virkoihin ankaran
ja uutteran Hornilais-hallituksen aikana. Kaikki nämä olivat
tätä haavaa Hattuja; kaikki teroittivat he kieltänsä nykyistä
hallitusta vastaan, joka ei ymmärtänyt heidän kykyänsä oi-
kein arvostella, ja olivat parhaallaan Euroopan valtiollista
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asemaa muokkaamassa, kun kuului kavion kapsetta kartanolta
ja odotettu isäntä, Kalle Sager, näkyi saapuvan.

Kaikkein kummastukseksi tapahtui tulo jotenkin omi-
tuisella tavalla. Eräs nuori, hoikka tyttö, tavattoman notkea
ja viehkeä kaikissa liikkeissään, astui jalkaisin kartanolle,
taluttaen ohjista hevosta, jonka selässä nuori Sager ainoastaan
vaivoin näytti pysyvän. Saatiin kohta selville, että tämä
kunnon nuori mies oli pudonnut hevosen selästä; ja koska
lienee parasta, että hetikohta kerromme asian menon, niin
teemme sen. Ester Larssonin papurikko oli pillastunut, Sa-
gerin raudikko oli seurannut kumppaninsa esimerkkiä, ja
uljas ratsastaja oli mennyt kuperkeikkaa, jolloin Ester,
joka suoriusi asiasta paremmin, oli tarjonnut serkulleen
hevosensa ja hänen pyynnöstään taluttanut hänet ravin-
tolaan, luullen hänen pahoin vahingoittuneen ja tarvitsevan
pikaista apua.

Tila ei liene kumminkaan ollut niin hengenvaarallinen
kuin Ester oli luullut, sillä tuskin oli hän auttanut ritarinsa
alas satulasta ja taluttanut hänet huoneesen, ennenkun tämä
alkoi toipua nähdessään vanhat ystävänsä ja katetun pöydän.
Hän selitti nyt, että yksi merirapu ja muutama lasillinen
reinin viiniä luultavasti eivät tekisi hänelle pahaa, olletikin
jos hänen naisensa näkisi hyväksi istua hänen viereensä ja
virkistää voimiaan siinä isänmaallisessa ja erinomaisen koh-
teliaassa seurassa, jonka jäsenet hän pyysi saada hänelle
esitellä.

Ester Larsson ei ollut arka tyttö; mutta tultuaan näin
äkkiarvaamatta outojen herrain seuraan, jotka eivät huolineet
salata iloista tuultansa, hän sekä hämmästyi että suuttui.
Ovi oli auki; hän kääntyi lähteäkseen.

Mutta nyt asettui yksi herroista hänen tiellensä. Mah-
dotonta olisi, sanoivat he, että niin ihastuttava keijukainen,
joka oli pelastanut heidän ystävänsä hengen, eroaisi heistä
sallimatta seuran juoda hänen kunniakseen lasillisen oival-
lista riidesheimeriä.— Ka, juo sinä vaan, eläkä kaunistele; tietäväthän
nämä herrat kaikki, että sinä olet minun pikku morsiameni,— virkkoi Sager huolettomasti, istuutuen tyytyväisenä kuk-
kuraksi katetun pöydänääreen ja ilmanpienintäkään merkkiä
mistään vaarallisesta vammasta.
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— Hänen morsiamensa! Toivotamme onnea! Toivo-
tamme onnea! — huusivat vieraat, keräytyen täytetyt lasit
kädessä säikähtyneen tytön ympärille, jolla ei ollut mitään
mahdollisuutta päästä pakoon. Tämä ei ollut ensi kerta kuin
he kuulivat Kalle Sagerin kehuvan likeistä tuttavuuttaan
Pohjanmaan porvarikuninkaan kanssa ja kaikkia hänen rik-
kauksiaan, nuorin tytär niihin luettuna. Tuommoista pientä
halpaa porvarityttöä kohtaan sopi käyttäytyä miten tahansa.— Maljanne, hempukkaiseni! — huusi yksi julkeim-
mista, tuo jo jotensakin valmis Gyllenfeldt.— 00, juokaa vaan— ei tämä ole tervaa, tämä juoma!—

nauroi nuori keikari von Hartzdorf, jolla oli sorein kanki-
palmikko koko seurassa.— Toivon, että pääsemme sulhaspojiksi teidän häihinne!— lisäsi pilkallisesti lihava parooni Krauser, Tukholman paras
juustontuntija, pistäen lautasliinansa liivin ja huolellisesti kiil-
ioitetun rintapaidan väliin.— Entä ne hienot kyökkiliinat, jotka anoppi on an-
tava! — sanoi hienosteleva Lejonram, joka kerskaili siitä,
että hän kuuden viikon kuluessa oli menettänytkaksi tynnyriä
kultaa biribi-pelissä.— Kas niin,pikku ystävämme, tulkaa ja ottakaa ryyppy
ja voileipä! — jatkoi malttamaton Gyllenfeldt ja tarttui Es-
teriä vasempaan käteen, taluttaakseen häntä pöydän ääreen.

Mutta nyt olikin jo Ester Larssonin lyhyt kärsivälli-
syys loppunut. Hän vastasi hävyttömälle herralle niinkuin
kenties ei moni loukattu tyttö olisi rohjennut hänen sijassaan
vastata. Hän sivalsi häntä ratsuvitsalla vasten naamaa. Ja
hyvästi hän osasikin. Heleänpunainen juova miehen tuli-
punaisiksi sähähtäneissä kasvoissa todisti, että kuritus oli
yhtä perinpohjainen kuin se oli hyvin ansaittu.— Sinä saakelin porvaristallukka! — semmoinen oli
se hieno huudahdus, joka ensi hämmästyksessä pääsi tuon
humalaisen herran huulilta, samalla kun hän päästi Esterin
käden ja tapasi kirvelevää paikkaa.

Herrain närkästys tästä loukkauksesta oli hirmuinen.
He tunkeilivat Esterin ympärille meluten ja ilvehtien. Herra
Sager jätti lautasensa ja vasta pöytään kannetun meriravun
siksensä, lausuakseen närkästystään tuon taitamattoman tytön
kovin törkeästä käytöksestä. Ainoastaan Krauser istui nau-



282 PORVARIKUNINGAS.

rahdellen paikallaan, lautasliina rintapaidan edessä ja ruotien
itselleen herkkupaloja paistetusta juhlakampelasta.

Tämän hälinän aikana ei oltu huomattu, että uusi
vieras oli astunut lähimmäiseen huoneesen ja pyytänyt lasil-
lisen viiniä, samalla kun hän raollaan olevasta ovesta selvästi
kuuli jokaisen sanan salista. Nyt näki hän hyväksi astua
keskelle seuraa, sysäsi nenäkkäimmät syrjään ja asettui roh-
keasti Esterin viereen.

Vastatullut oli kreivi Kaarle Viktor Bertelsköld, joka
ratsastaissaan Espanjan ravintolan sivu, oli tuntenut Ester
Larssoninpapurikon kartanolla ja, siitä hämmästyneenä, päät-
tänyt tiedustella syytä hänen läsnäoloonsa tässä vähemmän
hyvämaineisessa paikassa.— Mitä tämä on? — huudahti hän vihan punerrus
ylevällä otsallaan, — mitä tämä on, hyvät herrat? So-
piiko tällainen käytös ruotsalaiselle aatelismiehelle turva-
tonta ja kunnioitettavaa naista kohtaan? Onko täällä ke-
tään, joka rohkenee sanallakaan tahrata tämän nuoren tytön
mainetta?

Herrat katsoivat toisiinsa, Gyllenfeldt mutisi: — Kuka
on antanut kreiville oikeuden sekautua meidän asioihimme?
Tyttö on lyönyt aatelismiestä; hänen pitää, saakeli vieköön,
suudella ensin kättäni ja sitten suutani.

Bertelsköld vastasi luomalla ylenkatseellisen silmäyksen
puhujaan.

Lejonram, jolla, vaikka olikin pelari, oli paras sydän
kaikista näistä rentuista, löi nyt kreiviä hiljaa olkapäälle ja
kuiskasi: — Olkaa järkevä, elkää nostako riitaa. Tule ja
tyhjennä lasi meidän kanssamme, niin annamme tytön mennä
tiehensä. Tiedämmehän kaikki, että sinä olit hänen ritarinsa
naamiaisissa kreivi Tessinillä.— Kuka on levittänyt... ?— Kukako? Kysy sitä keneltä parturilta tahansa, joka
kähertää hiuksiasi, sillä se on nyt luultavasti puheenaineena
kaikissa Tukholman parturituvissa. Minä kuulin sen tänään
eräältä ilkeältä mieheltä nimeltä Spolberg tai Spole, vai mikä
hänen nimensä lienee.— Vai niin, — kiljasi taas Gyllenfeldt, joka näytti
muistavan jotain, — kreivi luulee, että meillä täällä on naa-
miaiset, joihin saapi tuoda minkä katumaisen tahansa!
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— Luuleeko kreivi, että meitä voi pettää yhtä hel-
posti kuin eräitä ylhäisiä yömyssyjä.— Antakaa hänen tanssia keväthyppyään! Täällä on
kyllä kavaljeereja — kesiä, syksyjä ja talvia — tarpeen
mukaan.

Myrsky kiihtyi. Bertelsköld tarttui Esteriä käteen ja
talutti hänet erääsen sivuhuoneesen. — Jää tänne hetkiseksi,— kuiskasi hän; — ja jos en voisi viedä sinua täältä pois,
niin luutnantti Lejonram sen tekee. Elä pelkää; hän on pa-
rempi kuin maineensa.— Jos sinä kuolet, niin tahdon minäkin kuolla kans-
sasi! — huudahti Ester ja tarttui häntä käsivarteen. Hän
oli kuin mieletön eikä enää tiennyt mitä sanoi.— Ei, Ester, vielä olen elossa puollustaakseni kun-
niatasi. Jää tänne; tuo häväistys vaatii verta!— Ei, ei, elä mene, he tappavat sinut! Minä en
päästä sinua! — ja hän tarttui vielä lujemmin kiinni Ber-
telsköldin käsivarteen.— Lapsi parka, etkö siis tiedä, että ininä rakastan
sinua ja että sinun kunniasi on minun kunniani! Tahdotko
saattaa minut epätoivoon?

Ester katsoi häneen suurin, hämmästynein silmin ja
päästi hänen kätensä. — Mene, mene! — kuiskasi hän, tur-
haan koettaen salata kyyneleitään.

Bertelsköldsulki sivuhuoneen ovenja astui saliin. Hän
tapasi kaikki vieraat valmiina vaatimaan veristä hyvitystä.
Siitä vaan riideltiin,kenen ensin pitäisi miekkailla Ester Lars-
sonin puolustajan kanssa.— Hyvät herrat, — sanoi kreivi maltillisesti javarmasti,— herra Gyllenfeldtiä on lyötykasvoihin. Minä sanon, että
hän on täydellisesti sen ansainnut, ja hänen kanssaan vaatii
kunniani minua ensiksi taistelemaan. Luutnantti Lejonram
lienee niin hyvä, että rupeaa todistajakseni.— Minä ehdotan, että lopetamme päivällisemme ja
sitten sovimme asiasta Liljeholmissa, — ehdotti Krauser, tyy-
tymätönnä siitä, että häntä häirittiin näin hauskassa toi-
messa.— Mahdotonta! Pimeä tulee! Allons,käykäämme asiaan
käsiksi! — huudettiin.— Se on minunkin mielipiteeni!— virkkoi Bertelsköld.
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He järjestyivät ja takit heitettiin pois. Gyllenfeldt oli
tuota pikaa selvinnyt ja valitsi von Hartzdorfin todistajakseen.

Taistelu alkoi. Molemmat vastustajat olivat harjaantu-
neita miekkailijoita, mutta Gyllenfeldt, vimmoissaankarsimas-
taan loukkauksesta, ei voinutkaan säilyttää sitä mielenmalttia,
jota hän niin hyvin olisi tarvinnut osatakseen välttää taitavan
vastustajansaiskuja. Eikestänytkäänkauvan,ennenkun ankara
iskuoikeaan olkapäähänpusersihäneltä raivoisanhuudahduksen.— Ei haittaa; jatkakaamme! huusi hän. Mutta sa-
massa riippui hänen kätensä hervotonna kupeella, ja Bertel-
sköld laski miekkansa.— Nyt on teidän vuoronne, herra von Hartzdorf, -
sanoi kreivi.

Haavoitettu vietiin syrjään, ja Hartzdorf astui sijaan.
Nuori ja vento kun oli, olisi hän ollut helppo saalis sääli-
vämmällekin viholliselle. Bertelsköld raapasi vaan vähän
hänen oikeata poskeaan, jonka perästä todistajat kiirehtivät
panemaan miekkansa ristiin taistelijain välille.

.— Hyvästi menestyksesi kauniin sukupuolen luona,
muistutti Krauser, säälimättä hämmästynyttä ystäväänsä, jonka
ensimmäisenä huolena oli katsella haavaansa peilissä.— Nyt on teidän vuoronne, herra parooni! — sanoi
Bertelsköld, ollen ulkonäöltään yhtä maltillinen kuin ennen,
vaikka hänen tuimasta äänestään voi arvata, että viha kuohui
hänessä.— Olisitte voinut odottaa, kunnes olisin lopettanut
tämän kalkkunan, — murisi taisteluun vaadittu, kääntäen
lautasliinansa huolellisesti kokoon, pyyhkäsi huuliaan ja
asettui taistoluasentoon. — Joutuisaan, minulla on nälkä! —
lisäsi hän huolettomasti leikitellen miekkansa kanssa, ikään-
kuin ei olisi koskaan käyttänyt sitä muuhun kuin omenain
pudottelcmiseen. ,

Bertelsköld ei kumminkaan antanut pettää itseään.
Hän tiesi, että hänellä nyt oli tekemistä vaarallisimman vi-
hollisensa, Tukholman kuuluisimman miekkailijan kanssa,
joka oli harjaantunut kaikkiin Italian mestarien temppuihin.
Hän tiesi, että tuo kylmäverinen, itsekäs ihminen lävistäisi
hänet miekallaan yhtä välinpitämättömästi kuin hän leikkeli
kananpojan palasiksi. Hän päätti pitää varansa, sillä Krau-
serin tarkoituksena oli nähtävästi välinpitämättömyydellään
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tehdä hänet huolimattomaksi ja houkutella hänet paljastamaan
jonkun paikan ruumiistaan, johon silloin hänen aina valpas
miekankärkensä iskisi.— Kuinka monta olette surmannut miekkailuissanne,
herra kreivi? — kysyi Krauser väistäessään hyvin tähdättyä
pistoa.— Te tulette olemaan ensimmäinen, — vastasi Ber-
telsköld samaan tapaan; mutta hänen verensä alkoi kuohua.— Mitä? Eikö yhtään? Ja minulla on parhaallaan
kahdeksas vainaja tekeillä, — jatkoi parooni, samalla kun
hän, vielä puhuessaan, tähtäsi salakavalan piston Bertelsköldin
rintaa kohti. Miekka lyötiin syrjään, mutta repäsi paidan-
hihan, ja verinaarmu punasi paitaa.— Kas vaan! Olette tainneet tipahduttaa puolukoita
paidallenne, — sanoi Krauser.— Bertelsköld ymmärsi vaaransa. Joka hetki kävi
hän tulisemmaksi, hänen vastustajansa sitä vastoin yhä kyl-
memmäksi, yhä pilkallisemmaksi. Siinäpä juuri vaara olikin.
Hän hillitsi vihansa, herkesi hyökkäämästä ja rupesi puolus-
taumaan.— Oh, — kylläpä kreivi on arka ihostaan, — herjasi
Krauser, ja samassa paljastihe hän tahallaan,viekoitellakseen
kreiviä hyökkäykseen. Kun tämä temppu meni hukkaan,
kadotti Krauserkin vuorostaan mielenmalttinsa. — Finissons!— huusi hän.

Bertelsköld pysyi yhä puolustusasemassaan. Krauser
luuli verenvuotoa syyksi siihen ja luuli nyt voivansauskaltaa
ratkaisevan piston. Hän siirtyi askeleen taapäin, ikäänkuin
asettuen puolustusasemaan, mutta samassa teki hän kiivaan
hyökkäyksen, joka ei onnistunut paremmin kuin että hän
hyökkäsi vastustajansa miekkaan, joka upposi suoraanhänen
keskiruumiinsa läpi ja kaatoi hänet lattiaan.— La piéce est fmie, allons souper! (näytelmä on lop-
punut menkäämme illalliselle) -— huusi hän lausuen nuo tun-
netut kamalat sanat Kaarle XlLnnen kuolinhetkellä, veren
pursutessa nenästä ja suusta. Herkkusuu oli lopettanut urhok-
kaan elämänsä.— Heti ratsaille! — kuiskasi Lejonram.

Bertelsköld ymmärsi, että vähinkin viipyminen oli vaa-
rallista. Hän tempasi Esterin mukaansa ja riensi ulos. Ei
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edes Sagerkaan estänyt heitä, ja ennen pitkää karkuuttivat
molemmat sillan yli Liljeholmille.

Nyt pysähdytti kreivi hevosensa. — Ei, — sanoi hän,— minun täytyy viedä sinut jälleen isäsi luo.— Ennemmin kuolemaan! — huudahti Ester kauhis-
tuen. — Naamiaisjuttu on tunnettu koko Tukholmassa. Isäni
on kauhea mies, ja vielä tänä iltana yhdistettäisiin minut
mieheen, jota inhoan.— No hyvä, — sanoi Bertelsköld; minä tiedän toisen
turvapaikan, jossa voit huoleti elää, kunnes myrsky on men-
nyt ohitse. Minä vien sinut äitini turviin.

27. Ruutisuonet alkavat räjähdellä.

Samana päivänä kuin tuo tapahtui
Espanjan ravintolassa, oli presi-
denttikreiviBertelsköldsaanutsuo-
tuisia tietoja.Hänensuurinkalansa,— hänen valaskalansa, jota ei ku-

kaan ennen ollut saanut pyydetyksi — alkoi potkia nuotassa.
Ja yhä ahtaammalle vedettiin verkkoaRuotsin todellisen herran
ja hallitsijan, vanhan, vuosista, vaivoista ja kunniasta har-
mautuneen kreivi Arvid Hornin ympärille; yhä enemmän
laajeni näköpiiri Hattujen kunnianhimoisille tulevaisuuden
hankkeille, ja päivä päivältä nähtiin heidän yhä enemmän
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lähenevän tarkoitusperäänsä: uutta hallitusta ja uutta valtiol-
lista järjestelmää. Voiton varmuus loisti tuon kavalan
valtiomiehen terävistä silmistä, kun hän työkammiossaan
mietti keinoja viimeisen vastarinnan murtamiseksi. Hän oli
siksi viisas, ett'ei halveksinut pienempiäkään kaloja, jotka
vielä olivat suomustamatta, ja etenkin huoletti häntä porva-
rissäädyn yhä jatkuva vastustus. Ei tosinollut enää kuin yksi
sääty kolmea vastaan, joista jo oltiin melkein varmat, mutta
tärkeää oli, että saatiin maan raha-arkun avain omiin käsiin
ja niin kauvan kuin ei porvarissääty ollut käskettävänä, oli
aina pelättävää, ett'ei saatu tätä avainta tai ett'ei sillä aina-
kaan osattu avata juonikasta lukkoa.

Kello oli s:n ja 6:den välillä iltapäivällä. Vahakynt-
tilät paloivat hopeisissa jaloissaan, ja kreivi, joka näkyi
odottavan jotain vierasta, katsahti tuon tuostakin kelloon. —
Jokohan se vanha susi vainuaisi vaaraa? — sanoi hän
itsekseen.

Mutta kaksoisovet avattiin, ja kammaripalvelija ilmoitti
valtiopäivämies Larssonin. Kreivin otsa kirkastui, ja hän
virkkoi »astukaa sisään«.

Larsson astui sisään, yhä yhtä kankeana kuin honka
hänen kotimaansa metsissä. — Herra kreivi on kutsuttanut
minut puheilleen, — sanoi hän niukasti kumarrettuaan. —
Meillä oli valiokunta säädyssä, niin etfen voinut tulla mää-
rälleen kello s:den aikana.—

Ei tee mitään, hyvä Larsson; virka ja isänmaa
ennen kaikkia. Olkaa hyvä ja istukaa. Olen halunnut
puhella kanssanne yhteisestä asiastamme, Pohjanmaan kau-
punkien merikaupungin oikeuksista.— Minun täytyy tunnustaa, ett'en enää ole osannut
toivoa herra kreivin suosiollista puoltolausetta...— Teillä on aivan väärä luulo hyvistä tarkoituk-
sistani, ystäväiseni. Voimme olla eri mieltä muissa asioissa,
ja itsekunkin tulee seurata vakuutustaan; mutta isänmaal-
lista mieltänne ei kukaan epäile! Uskokaa minua — ja
nämä sanat lausuttiin liikuttavalla vilpittömyydellä — minä
olen teidän tosi ystävänne ja teen kaikki mitä voin teitä
palvellakseni.

Larsson vastasi lyhyellä kumarruksella, jättäen tuon
ystävyyden vakuutuksen omaan arvoonsa.

19Välskärin kertomuksia. IV.
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— Teillä on vihamiehiä, ystäväni, — jatkoi kreivi; --
vihamiehiä, jotkakoettavat vahingoittaa teitä ja teidän asiaanne.
Plomgren esim.; oman voiton haluinen mies! Minua inhottaa
mokomat miehet. Jos minuun luottaisitte,niin käyttäisin kaiken
vaikutusvaltani tehdäkseni hänen hankkeensa tyhjiksi. Teidän
riita-asianne, mitäs siitä arvelette? Korkeimman tuomioistui-
men jäsenet sanovat, että joudutte välttämättömästi tappiolle.
Ja onhan siinä puoli omaisuuttanne kysymyksessä?— Suvaitseeko teidän armonne, että vielä puhumme
merikaupungin oikeuksista?— Juuri siitä tahdoinkin puhella. Te ymmärrätte,
että mokoma riita vahingoittaa teidän asiaanne samalla kuin
teitä itseännekin. Teidän sanottaisiin pyytävänmerikaupungin
oikeutta korjataksenne rappiolle joutuneita asioitanne. Ja kun
ollaan, niinkuin te nyt olette, isoissa asioissa, kun liikkeenne
perustuu viljan vientiin, joka aina on epäluotettavaa, asian
haaroista riippuvaa...— En ymmärrä, mitäyhteyttä yksityisillä asioillani on
ktinink. majesteetin ja valtakunnan säätyjen päätöksenkanssa.
Minä olen yhtiössä kauppahuoneen Arström jaPoikain kanssa
Tukholmassa ja voittaisin kenties enempi, jos Tukholma saisi
pitää etuoikeutensa maailman kaupassa. Mutta onhan räikeää
vääryyttä kieltää uutteroita kaupunkeja, valtakunnan parhaita
vientipaikkoja, viemästä tavaroitaanniille kauppapaikoille,joissa
saavat parhaan hinnan...pakoittaa heitä myömään tavaransa
tukholmalaisille polkuhintaan ja ostamaan heiltä sillä hinnalla,
minkä he näkevät hyväksi vaatia, ettäho voittaisivat,sill'aikaa
kuin kaikki muut kadottavat. Sillä lailla valtakunnan kauppa
ei tule ikänä kukoistamaan; kaikenlainen keinottelu lamautuu,
köyhät kaupunkimme sortuvat, ja Tukholma imee maan yti-
men sisäänsä, saamatta siitä kumminkaan pysyväistä voittoa;
sillä kuta enemmän maata köyhdytetään, sitä vähemmän se
kuluttaa ja sitä vähemmän Tukholma itse ansaitsee mono-
polillaan.

Karkea ukko lämpeni, päästyään puhumaan asiasta,
jonka ajamisen hän oli asettanut elämänsä tarkoitusperäksi.
Valtiomies kuunteli häntä kärsivällisesti ja leppeästi hymyillen
ja jatkoi sitten mitä suopeimmalla äänellä:— Kenelle kaikesta tästä puhutte, kunnon ystäväni?
Miehelle, joka on juuri samaa mieltä kuin te japitää, niinkuin
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tekin, tätä asiata kaupan ja merenkulun elinehtona. Mutta
teidän vihollisenne tulevat muistuttamaan sitä vastaan, että
te itse olette oiva esimerkki nyt voimassa olevan järjestelmän
hyödystä ja tarkoituksenmukaisuudesta. He tulevat vastaa-
maan, että te itse tämän järjestelmän avulla olette ansain-
neet jommoisenkin omaisuuden, — että teillä on kahdeksan
laivaa merellä, — että olette Suomenmaan suurin tavaran
viejä, — että nimenne koko kauppamaailmassa käy kullasta,— ja että te syystä kyllä olette ansainnut tuon kunniakkaan
nimityksen: porvarien kuningas...— Sitä vähemminhän, teidän armonne, sopii minua
sitten syyttää siitä, että oman voiton vuoksi puolustan meri-
liikkeen vapautta; — ja näin sanoessaan oikasi tuo kopea
ukko itsensä päätään pitemmäksi.

Presidentti Bertelsköld ei voinut aivan kokonaan
salata omituista ylenkatseellista ja pahaa ennustavaa hymyä.— Olette oikeassa, — sanoi hän,— asemanne on tätä nykyä
hyvä ja riippumaton. Olette rikas, arvossapidetty jamahtava,
kunnioitettu, ihailtu ja kadehdittu, onnellinen perheen-isä —
eikö niin, onhan teillä hyvin kasvatettuja, rakastettavia lapsia,
ja niiden joukossa tytär, joka on vanhuutenne ilo? — mitäpä
voisi kuolevainen sen enempää elämältä vaatia? Hyvä Lars-
son, sallikaa minunkin, vanhan, yksinäisen naimattomanmie-
hen, kadehtia onneanne!- Herra kreivi, eihän nyt ole minusta kysymys ...- Juuri teistäpä onkin, ystäväni, ja samalla siitä
asiasta, jota ajatte. Ajatelkaa esimerkiksi, että koko tuo har-
vinainen, tuo ylistetty onni, jota ihmiset kadehtivat ja jonka
te -- tietystikin syystä kyllä - - luette oman uutteruutenne,
viisautenne ja työkykynne ansioksi, ajatelkaa, että tuo onni
on vaan korttihuone, rakennettu auhdolle hiedalle ja määrätty
ensimmäisen tuulenpuuskan edessä kukistumaan, kenties juuri
samalla hetkellä kuin siitä puhelemme.

Larsson katsoi häntä lujasti silmiin. Mutta noista aina
hymyilevistä, aina kylmistä kasvoista oli mahdoton mitään
selkoa saada.

Kreivi jatkoi:— Minä pyydän teitä, kuulkaa tarkoin, mitä minulla
nyt on teille sanomista, ja huomatkaa tarkkaan, että minä
puhun kuin ystävä ainakin, joka vaan ajattelee teidän omaa
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parastanne. Ensiksikin te joudutte oikeudenkäynnissänne
tappiolle.— Se on mahdollista.— Se on varma. Ystäväni, se tulee hyvin paljon
arvoanne vahingoittamaan. Te tulette siinä esiintymään mie-
henä, joka on tahtonut — kuinka tulee minun sanoa? —
anastaa lähimmäisiltä sukulaisiltaan heidän omaisuutensa.— Teidän ylhäisyytenne!— Kuunnelkaa minua kärsivällisesti. Minkä vuoksi
panna puoli omaisuuttanne ja koko arvonne alttiiksi? Eikö
olisi syytä heittää sikseen tuo häpeällinen oikeudenkäynti,
joka tuottaa teille häviön? Ajatelkaa, kuka onvastapuolenne?
Seikkailija, halpa mies, veljenpoikani palvelija. Ja mies sem-
moinen kuin te sallii, että moinen henkilö alentaa teidät ah-
naaksi nylkyriksi! Se on mahdotonta. Meidän täytyy lähet-
tää riitaveljenne Unkarin aroille, josta hän on tullutkin.— Kiitän teidän armoanne. Mutta koska sovinto sem-
moinen sitoisi minut velvollisuuksiin, joita en voi täyttää,
niin tahdon ennemmin antautua vaaralle alttiiksi, jos kerran
täytyy.— Tosiaanko? Niin, teillähän on vielä melkoinen
omaisuus, johon veljenlastenne vaatimukset eivät ulotu. Muis-
telen kuulleeni, että koko liikepääomanne, ja kenties vähän
enemmänkin, on tätä nykyä kiinni suurissa jyväkaupoissa
Hollannissa.— Pyydän vieläkin kerran, ett'ei teidän ylhäisyytenne
sekaantuisi minun asioihini.— Syy siihen selviää heti paikalla. Tässä on kirje,
jonka tänä aamunasain Hollannin ministeriltä. Hänkirjoittaa,
että jyväin vapaa tuonti Alamaihin lakkasi 25:nä päivänä
viime Lokakuuta ja että, vastoin kieltoa, eräs jyvillä lastattu
ruotsalainen kauppalaivasto, kauppahuone Arströmin ja Poi-
kain Tukholmassa omistama, Lokakuun 26:na päivänä oli
purjehtinut Zuiderseehen. Minä surkuttelen teitä, ystäväni;
sillä te tiedätte, kuinka kateellisia hollantilaiset ovat maan-
viljelys-eduistaan. Ellei hallituksen onnistu sovittaa asiata,
ovat laivat ja omaisuus menetetyt ja otetaan takavarikkoon.

Larsson puri huultansa. Nuoli oli nähtävästi raapais-
sut hänen kauppiaansydäntään. Mutta hän malttoi mielensä.
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suvaitse niin törkeätä väkivaltaa alamaistensa omaisuutta
vastaan.— Mitä voimme tehdä? Muistattehan, kuinka kurjiin
tekosyihin nojautuen englantilaiset anastivat aluksemme Kaarle
XLnnen aikana, ja kuitenkin Ruotsin mahtavuus silloin oli
ylimmillään. Herrat Amsterdamissa ovat kovin kateellisia,
ja minä pelkään, ett'ei Ruotsilla ole voimaa saada alamais-
tensa vaatimuksia huomioon otetuksi. Te, joka haluatte
rauhaa mihin hintaan hyvänsä, ettehän toki tahtone alottaa
sotaa Arströmin ja Poikain jyvälaivaston tähden?— Teidän armonne, josniinhävytöntäväkivaltaa saadaan
harjottaa ilman ankaraa vastavaatimusta Ruotsin hallituksen
puolelta, niin tämä katala hallitus ei ansaitse, että kunnialli-
nen mies tuhlaa sanankaan sen puolustukseksi taikka äyrin-
kään sen kannatukseksi.

Presidentti naurahti; juuri siihen tahtoi hän tulla. —
No, minusta on oikein iloista, hyva Larsson, — sanoi hän,— kerran kuulla teidänkin lausuvan järjellisiä mielipiteitä
meidän valtiollisesta tilastamme. Te näette, minne olemme
joutuneet tuon hallituksen kanssa, joka alentaa meitä meidän
omissa ja ulkomaalaisten silmissä. Ja juuri tuota hallitusta
te puolustatte porvarissäädyssä! Ei, ystäväni, meidän on
saatava muutos aikaan, ja jos se kauvemmin viipyy, niin on
teidänkin asianne hukassa. Uuden hallituksen ensimmäisenä
huolena on oleva hankkia kaikille oikeutta ja käyttää tuimia
sanoja ulkomaisten valtain mahdottomia vaatimuksia vastaan.

Larsson mietti vähän aikaa. Sitten sanoi hän:
Minä luulen tuntevani kreivi Hornin; on mahdotonta, että
hän jättää tämän asian huomioonsa ottamatta.

Taas naurahti valtiomies. — Minä epäilen, nähneekö
kreivi Horn hyväksi puuttua teidän asioihinne. Hänellä on
tätä nykyä tarpeeksi tekemistä omissa asioissaan.— Hänen pitää, hänen täytyy kuulla minua.

-*" Entä jos hänen virkaeronsa vaan odottaa kunin-
kaan allekirjoitusta?— Niin puhuttelen kreivi Bondea.— Entä jos hänen virkaeronsa odottaa säätyjen alle-
kirjoitusta?— Kreivi Hårdia!
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■
— Sama seikka.— Olkoon sitten. Vaan ennenkun olen täydellisesti

vakuutettu, en muuta mieltäni porvarissäädyssä.— Vai niin. Tehkää niinkuin tahdotte. Minä olen
neuvonut teitä kuin ystävä, mutta te katsotte paremmaksi
joutua sekä häpeään että täydelliseen häviöön. Vaan voitte-
han kuitenkin lohduttaa mieltänne perheellisellä onnellanne... tapsillanne...— Olen jo kerran ennen sanonut teidän ylhäisyydel-
lenne, ett'en myö valtiollista vakuutustani. Uhkaukset ja
imartelut eivät pysty minuun. Onko jotain muuta, millä voin
palvella teitä?— Ei. Taivas varjelkoon minua tahtomasta järkyttää
valtiollisia mielipiteitänne.. . Mutta koska tulin lapsianne
maininneeksi, sallikaa minun, hyvä Larsson, vielä tehdä yksi
kysymys, — ja nyt vetäytyi kreivin suu mitä leppeimpään
hymyyn. — Toivon teidän tyttärenne voivan hyvin? Mikä
ihastuttava olento; oikein ihailin hänen tanssiaan naamiaisissa
kreivi Tessinillä.— Herra kreivi erehtyy. Nuorin tyttäreni on vielä
lapsi eikä ole hänellä ollut kunniata päästä niin ylhäiseen
seuraan.

. — Mitä, ystäväiseni? Kyllähän tiesin teidän olleen
osallisena tuossa pienessä ihastuttavassa seikkailussa, mutta en
luullut teidän enää tahtovan pitää tytärtänne tuntematonna.
Muuten koko Tukholma ci puhu mistään muusta kuin mam-
selli Larssonista ja hänen sievästä tanssistaan katrillissa ku-
ninkaallisten edessä, jossahän näytteli kevään osaa. Minun
täytyy tunnustaa, että kreivi Tessin ja hänen majesteettinsa
itse hiukan hämmästyen kuulivat, että kutsumaton vieras noin
kunnioitti seuraa läsnäolollaan...— - Teidän ylhäisyytenne, se on hävitöntä panettelua!— Viimeinen, hyvästi tähdätty nuoli alkoi jo tunkea jäisen
varustuksen läpi porvarikuninkaan sydammen ympärillä.— Mutta, rakas Larsson, miksi kieltää vähäistä via-
tonta leikintekoa? Kaunis tyttö voi sallia itselleen pieniä
ylimääräisiä huvituksia, joita meidän valistuneen aikamme ei
sovi niin ankarasti tuomita. Näittehän itsekin, kuinka hem-
peä, kuinha rohkea hän oli. Oi, se oli mainiota! Teidän
kasvatuksestanne olisi kunniata hovinaisellekin.



RUUTISUONET ALKAVAT RAJAHOELLA. 295

— Kun sanon teidän ylhäisyydellenne, että se on
valhe, niin ei pitäisi minun tarvita sitä kahdesti sanoa, —
vastasi Larsson ylen suuttuneena ja levottomana.— Niinkuin tahdotte! Kysykää kuitenkin keneltä ta-
hansa, jonka kadulla kohtaatte, mistä asiasta aina eilisestä
asti puhutaan. Koko maailma tietää, että juuri minun vel-
jenpoikani onnistui pelastaa tyttärenne ahdingosta. Siitä en
sano mitään. Minä hyväksyn hänen makunsa.— Hävittömiä herjauksia! 00, te luulette siis, suuri-
sukuiset herrat, voivanne rankaisemattapolkea porvarien kun-
nian jalkainne alle?— Elkää kiivastuko! Kuka nyt kunniasta puhuu?
Vaan oletteko sattunut kuulemaan, missä tyttärenne nyt on?

Larsson säpsähti. Hänelle alkoi selvitä, että hänen
rakastettu lapsensakin voisi joutua niiden salahankkeiden
uhriksi, joihin häntä kiedottiin. Hänen silmänsä liekehtivät.— Mitä teidän ylhäisyytenne tietää tyttärestäni? — kysyi
hän tuimasti.- Mutta malttakaahan toki mieltänne! Tyttärenne
voi luultavasti hyvin. Kuulin vaan sattumalta, että hän
tänään oli lähtenyt ratsastamaan erään nuoren, hiukan
huonomaineisen miehen, Sager'in kanssa, syödäkseen päiväl-
listä useiden iloisten nuorten herrain kanssa Espanjan ravin-
tolassa.— Minun lapseni! Minun Esterini! — vaikeroi onne-
ton isä käsiään väännellen. Hän muisti tuon ratsastuksen
ja uskoi kaiken todeksi.— Ravintolassa, — jatkoi kreivi säälimättä, — lienee
noussut riita siitä, kenellä oli suurin oikeus teidän tyttärenne
suosioon. Nuori, kuuma veri kuohahtaa, voitte arvata, kuinka
sitten käy. Syntyi kaksintaisteluja pari kolme — eräs pa-
rooni Krauser lienee kaatunut, ja teidän tyttärenne sanotaan
paenneen erään kanssa noista herroista. Tämä kaikki tapah-
tui tuskin tunti sitten. Sain siitä kuulla juuri vähää ennen
kuin tulitte. Te voitte olla huoleti. Mikäli tiedän, ei tyttä-
rellenne ole mitään vahinkoa tapahtunut.— Eimitään vahinkoa! — huusi isä täydessä vimmassa
ja astui uhaten kreiviä kohti. — Kelvoton ihminen, ottakaa
kaikki, mitä minulla on — ah, johan olette ottaneetkin!
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mutta antakaa minulle Esterini, minun lapseni, minun rakas-
tettu lapseni takaisin!

Kreivi soitti kelloa ja virkkoi kammaripalvelijalle: —
laluta valtiopäivämies varovasti portaita alas; häntä pyörryttää.

Larsson tyyntyi. — Herra kreivi, — sanoi hän vielä
vapisevalla äänellä, — teidän pitäisi muistaa, miten kävi
Maria Larssonin *) ja mikä kunniallinen osa teillä oli siinä
jutussa. On olemassa sallimus, joka kostaa halpain kärsimän
vääryyden mahtavimmillekin.— Mutta hyvä ystäväni...- Elkää herjatko minua ystävyydellänne, herra kreivi!
Tästä hetkestä alkaen olemme veriviholliset.

Ja porvarikuningas meni vielä kankeampana kuin oli
tullut, vähääkään koukistamatta jäykkää niskaansa.

28. Kreivi Hornin kukistuminen.

Me tahdomme nyt, päinvastoin kuin mitämaailmassa
on tapana, kääntää silmämme nousevasta aurin-
gosta laskevaan, niistä, jotka kiipeävät nyky-
hetken olkapäille, niihin, jotka sortuvat senpainon

alle. Huomaa, että puhumme menneistä ajoista ja sortuvasta
suuruudesta — ylevästä ja kunnioitusta herättävästä sortues-
saankin —

emme noista pikku matelijoista, joita ajan tuulet
ovat ansiotta kukkuloille nostaneet, puhaltaakseen heidät seu-
raavalla hetkellä takaisin heidän oikealle paikalleen.

Ja missä suomalaiset lukevat näitä kertomuksia,
huomatkoot, että Arvid Horn oli suomalainen mies, suurin
valtiomies, mikä tähän asti oli syntynyt Pohjanlahden idän-
puoleisessa maassa.

Me astumme toiseen virkahuoneesen, yhtä komeaan ja
vielä loistoisampaan kuin presidentin kreivi Torsten Bertel-

*) Katso kertomusta »Krämaiden kevät.«
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sköldin on. Mutta tämä huone näyttää kaikessa komeudes-
saan vanhalta; tomua on tauluilla, tomua rintakuvilla,tomua
komeilla kirjoilla, tomua hienoilla, silkillä ja sametilla pääl-
lystetyillä huonekaluilla. Uutimet riippuvat raskaina ikku-
nain edessä ja pimittävät huonetta; matot ovat niin pehmeät
kuin pelkäisi huoneen asukas pienimmänkin askeleen äänen
häntä häiritsevän. Vaikka rakastaakin loistoa ja mukavuutta,

ei isäntä ole moneen aikaan sallinut tomutettavan ja siivotta-
van työhuonettaan; hän ei siedä, ettäpienintäkään huonekalua
liikutetaan, ettäpienintäkään paperilappua siirretäänpaikaltaan.
Hän onvanhoillinen yksin jokapäiväisenelämänsäpikku tavois-
sakin, ja hänellä on oikeus olla; hän on 70:nen vuotias ja
nuorena ollessaan auttoi hän Kaarle XlLtta sen ajan tavalla
pölyyttämään ja siivoamaan pohjolan valtakuntia.
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Nyt istuu kreivi Horn vanhana ja raihnaisena täyden
työpöytänsä ääressä. Kello ei vielä ole seisahtunut; hänen
sihteerinsä on vastikään mennyt kantaen kirjeitä puolen
Euroopan hallituksille ja puolen Ruotsin ja Suomen virka-
kunnille. Vielä muutamia minuutteja sitten mietti tämä
vanha valtiomies uusia valtiollisia tuumia valtakunnan menes-
tyksen turvaamiseksi, rauhallisia hankkeita antaakseen vilje-
lyksen valloittaa uusia aloja 1721-vuoden paljon supistuneiden
rajain sisällä. Vielä äsken oli hän isänmaansa valtiollisen
elämän henki ja se, joka vakavalla kädellä piteli valtion
ohjia, hilliten intohimoja ja sovitellen niitä monia keskenään
vihamielisiä ja ristiriitaisiapyyteitä, jotka uhkasivat jakoettivat
hävittää toisiaan. Mutta nyt oli hän heittänyt maailman
kuorman hartioiltaan; hän oli väsynyt, hän etsi lepoa sielul-
leen ja hänen edessään oli Kaarle XlLnnen raamattu avat-
tuna. Mitä luki hän siitä? Se oli Salomon Saarnaajan
ensimmäinen luku:

»Kaikki mitä on, se on turhuus. Mitä on ihmisellä
enempi kaikesta vaivastansa, kuin hänellä on auringon alla?
Yksi suku menee pois, ja toinen tulee jälleen; vaan maa
pysyy iankaikkisesti. Aurinko ylenee ja laskee, ja juoksee
sijallensa, että hän sieltä ylenisi jälleen. Tuuli menee ete-
lään ja kääntyy jälleen pohjaan, menee aina ympäri, japala-
jaa ympäri pyöröä jälleen. Kaikki virrat juoksevat mereen,
ja ei meri tule kuitenkaan täydommäksi. Sille sijalle, josta
he juoksit, siihen he juoksevat jälleen. Kaikki ovat työläät,
niin ett'ei kenkään sitä taida sanoa: ei silmä suutu nä-
kemästä, eikä korva suutu koskaan kuulemasta. Mikä on
se, joka on tapahtunut? Se, joka myös tästedes tapahtuu.
Mikä on se, joka tehty on? Se joka myös edespäin tehdään.
Ja ei ole mitään uutta auringon alla. Onko jotakin, josta
sanoa taidetaan: katso, se on uusi? Se on jo ennen tapah-
tunut entisillä ajoilla, jotka meidän edellämme olit. Ei taida
kenkään muistaa, kuinka ennen on tapahtunut; eikä taida
kukaan ajatella, mitä vasta tapahtuu jälkeentulevaisille.«

Näitä sanoja lukiessa vajosi vanhuksen kunnianarvoisa
pää kättä vasten. Hänen elämänsä seitsemänkymmentä,
hänen valtansa kolmekymmentä vuotta kulkivat kuin uni
hänen ohitsensa, ja hän kertoi Saarnaajan sanat: »Minä kat-



KREIVI HORNIN KUKISTUMINEN. 299

soin kaikkia töitä, kuin auringon alla tehdään; ja katso, se
oli turhuus ja hengen vaiva.«— Kaikkiko? — " kysyi hän itseltään. Ja taas vastasi
hän itse: -— tyhjyyttä, turhuutta, katoavaisuutta!

Sitten sattuivat hänen silmänsä erääsen toiseen kirjaan,
joka oli auki eiliseltään. Siinä olivat Senecan teokset. Näistä
oli eräs paikka avattuna, joka sopii yhteen saarnaajan sanain
kanssa ja kuului:

»Quosdam, cum per mille indignitates in usum digni-
tatis subrepserint, misera subit cogitatio, ipsos laborasse in
titulum sepulchri«. Se on: »Muutamia, jotka tuhansilla hä-
peällisillä keinoilla ovat korkeihin arvosijoihin madelleet, koh-
taa yhtäkkiä se surkea ajatus, että itse ovat sepittäneet
hautakirjoituksensa.«— Mitä? — huudahti hän. — Olenko minäkin niitä,
jotka syntyivät maassa matelemaan ja jotka ovat luikerta-
neet valtaan, jota olivat kelvottomat pitämään? Kaiken
elämäni teot, nuoruuteni taistelut kuninkaan ja isänmaan
puolesta, — miehuuteni vaivat, ja tämä vapaa valtiomuoto,
jonka olen perustanut, jota olen vahvistanut ja'ylläpitänyt
Ruotsinmaassa — eikö tämä kaikki olekaan muuta kuin
kirjoitus omalla haudallani?

Hän kohautti mietteihinsämennenolkapäitään ja vaipui
synkkiin ajatuksiin. Ah, mikäpä elämä on niin tahraton,
ett'ei joskus joku raskauttava omain puutteiden, omain heik-
kouksien tunne herää jaloimmassakin sydämmessä ja häi-
ritse sitä itseluottamusta, joka joskus kenties paisui liian kor-
kealle, sitä tietoisuutta suurista aatteista, suurista teoista, jonka
kenties ylpeämpinä hetkinä teki mieli jumaloida omaaitseänsä!
Tuo suuri, mainehikas, nerokas mies oli tällä hetkellä paljoa
surkuteltavampi kuin päiväläinen, joka laskee kaiken vai-
vansa hedelmän sen viikkopalkan mukaan, minkä hän lauvan-
tai-iltana kantaa. Tämä köyhä työmies näkee toki tuloksen
työstään; kreivi Horn näki isänmaansa eri puolueiden raate-
lemana, näki itsensä harmaantuneena ja voimatonna, — ja
hän kysyi itseltään: mitä varten olen minä elänyt?

Silloin avattiin ovi, aivan hiljaa, niinkuin tapa oli tässä
talossa, ja kammaripalvelija ilmoitti presidentin kreivi Bertel-
sköldin. Vanhan valtiomiehen otsa synkistyi uhkaavaksi
ukonpilveksi; kuitenkin sanoi hän: — Kreivi on tervetullut.
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Ja sisään astui varovasti, ikäänkuin sairashuoneesen,
hänen entinen oppilaansa, joka oli ylennyt mestaria mahta-
vammaksi ja joka nyt — sen tiesi kreivi Horn hyvin kyllä— oli sen salaliiton johtaja, joka kauvan oli hänen kukistu-
mistaan valmistanut. Molemmat herrat tunsivat toisensa,
mutta vaikka aika oli paljon heidän suhdettaan muuttanut,
oli siinä kumminkin vielä paljon jälellä mestarin eteväin-
myyttä toisella ja oppilaan arkuutta toisella puolen. Oli
vaan yksi ainoa kuolevainen, jota kohtaan kreivi Bertel-
sköld tunsi kunnioitusta, eli oikeammin sanoen pelkoa, jota
eivät iva eikä viekkaus koskaan voineet täydellisesti voittaa,
ja se ainoa oli hänen herransa ja mestarinsa, kreivi Arvid
Horn.

Ja yhtäkaikki oli hän nyt — kenties luullen, ettfei se
kenellekään muulle onnistuisi — ottanut ylen vaikean asian
ajaakseen, oli ottanut taivuttaakseen tämän vanhan valtiomie-
hen vapaaehtoisesti astumaan alas korkealta asemaltaan
valtakunnan hallitusmiehenä ja jättämään valtansa Hattujen
käsiin.

Hän alotti keskustelun hyvin varovasti kysellen muu-
tamin säälivin sanoin hänen ylhäisyytensä terveyttä, niinkuin
tämä olisi ollut hänen siellä käyntinsä ainoana jahyvin luon-
nollisena tarkoituksena. Koko Ruotsinmaa, niin vakuutti
hän, oli levottomuudekseen kuullut, että hänen ylhäisyytensä
pitkälliset vaivat maansa onnen edistämiseksi olivat synnyt-
täneet ruumiillisen väsymyksen, joka, toivoi hän, ei kummin-
kaan estäisi hänen ylhäisyyttänsä vielä useita vuosia eteenkin
päin omistamasta kypsynyttä kokemustansa isänmaan pal-
velukseksi.— Suokaa anteeksi, — keskeytti hänet kreivi Horn
tuolla tunnetulla, ylhäisen ylpeällä äänellä, jota oppilas niin
hyvin osasi matkia omia käskynalaisiaan puhutellessaan, —
onko minulla kunnia nähdä herra kreivi luonani yksityisenä
ystävänä, vaiko ritarihuoneen asiamiehenä?

Presidentti vakuutti tulleensa ainoastaan omasta puoles-
taan tiedustelemaan hänen ylhäisyytensä terveydentilaa.— Se ilahuttaa minua. Muuten voisin ajatella, että
olen jo elänyt liian kauvan jaettäherrat jo ovat käyneetmalt-
tamattomiksi. Kreivin on laita toisin. Mutta minä käyn van-
haksi sekä ystävilleni että vihamiehilleni. Kun on, niinkuin
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minulla arpia kahdelta tappotantereelta, ei voi pysyä iankaik-
kisesti ripeänä. Haavani Wäinäjoelta tuntuu usein, mutta
kenties voisin sen unohtaa, elTei minua eräällä toisella tais-
telutanterella ahdistettaisi sekä edestä että varsinkin takaa.
On eräs asia, josta vanha soturi kärsii pahemmin kuin luu-
valosta, ja se oneduskunta.- Herjaukset eivät ikinä voi himmentää.. .- Herjauksista elkäämme puhuko. Ne tekevät meille
saman palveluksen kuin tulistetut kuulat, joilla muinoin läm-
mitimme telttojamme talvisaikana Puolassa: kaikki on siinä,
miltä kannalta sitä arvostellaan. Mutta kuinka edistyy asia
ritarihuoneessa? Joko meistä kohta päästään?— Teidän ylhäisyytenne, ritarihuonesamoin kuin muut-
kin säädyt ymmärtää täysin arvostella teidän ylhäisyytenne
suuria ansioita.— Jättäkäämme kohteliaisuudet, heittäkäämme nuo
ulkoläksyt. Minä kysyn, kuinka pitkälle on tultu meidän
syntiluettelossamme liiton suhteen Venäjän kanssa. Mehän
olemme menetelleet vastoin salaisen valiokunnan määräystä,
eikö niin? Ja vikamme ei vähene siitä, että valiokunnan
määräykset olivat sinetillä suljetut ja odottivat asiain kään-
nettä, jota meidän mielestämme ei tullutkaan.— Teidän ylhäisyytenne tietää paremmin kuin minä,
että liittoa Venäjän kanssa todellakin on katsottu louk-
kaukseksi, miltei sodanjulistukseksi Ranskalle, ja että sää-
tyjen enemmistö tulee vaatimaan neuvoskuntaa edesvastauk-
seen, — niinkuin myös salainen valiokunta katsoo ajan
soveliaaksi liitontekoon Turkin kanssa, apuvarain saamiseen
Ranskalta ja sotaan Venäjänkanssa. Luullaan velvollisuuden
vaativan jotain uskaltamaan valtakunnan kunnian ja itsenäi-
syyden vuoksi kuin myöskin menetettyjenmaakuntain takaisin
ottamiseksi.— Mitä? Ajanko soveliaaksi? Sentähden, että tuo
seikkailija, tuo Bonneval Konstantinoopelissa, uskottelee teille
kaikellaisia lapsenjuttuja liitosta Turkin kanssa! Kunnia ja
itsenäisyys, jotka täytyy ostaaRanskan apuvaroja kerjäämällä!
Menetetyt maakunnat, joita poikanulikat lähtevät valloitta-
maan ilman armeijaa ja sotatarpeita, ilman laivastoa ja rahaa!
Tiedättekö siis niin varmaan, hyvät herrat, ett'ei ruotsalainen
leijonamme moiseen rotanloukkuun joutuessaan vielä saa hel-
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littaa muutamia palasia kuluneesta nahkastaan? Ja niissä on
teillä se nerokas sotapäällikkö, joka on raivaava teille tien
noihin tarumaisiin voittoihin? Kyllä ymmärrän: sanokaa
Lewenhauptille terveisiä eräältä Kaarle XlLnnen sotilaalta,
ett'ei maita valloiteta suurilla sanoilla. Sanokaa hänelle, että
tarvitaan toisellaista taitoa saadakseen voittoja tappotante-
rella, kuin voittaakseen hyvä-huutoja puhujalavalla.— Minä pyydän teidän ylhäisyyttänne olemaan vakuu-
tettu siitä, että kiukku neuvoskuntaa kohtaan, syystä tahi
syyttä, on;sangen suuri; mutta mitä teidän ylhäisyyteenne
tulee, on velvollisuuden vaatima kunnioitus aina...- Joutavia, kuka minusta puhuu...- Ja elPei tuo nykyään tehty onneton ilmoitus Tans-
kan ministerille...— Selittäkää tarkemmin! Tanskan ministerille?— Niin,minä en voi sitä salata, ettäteidänylhäisyytenne
kiirettä ilmoittamaan Tanskan ministerille siitä sopimuksesta,
jonka teidän ylhäisyytenne äskettäin on tehnyt Ranskan
kanssa, luullaan vaaralliseksi liitolle viimeksimainitun vallan
kanssa, ja muutamat teidän ylhäisyytenne vihamiehistä uh-
kaavat teidän ylhäisyyttänne kanteella tästä ilmoituksesta.— Mitä? Mekö pyytäisimme Ranskalta lupaa saada
kääntyä toisen vallan puoleen asioissa, jotkakoskevat meidän
omia etujamme? Vai niin,hyvät herrat! Siis on tultu niin
pitkälle, että maa, joka sanoo olevansa vapaa ja itsenäinen,
ei tohdi virkkaa sanaakaan ilman tuon n. s. liittovaltansa
suostumusta.— Teidän ylhäisyytenne vihamiehet ...— Mitä vihamieheni minua liikuttavat? Kysymys on
siitä, onko valtakunnan johto annettava kavalajuoniselle kar-
dinaalille Pariisissa vai hävinneelle maankulkijalle Konstan-
tinoopelissa.

Ja tuo vanha, äsken raihnainen mies astui nuoruuden
kiivaudella edes takaisin pehmeää mattoa. Yhtäkkiä seisah-
tui hän Bertelsköldin eteen, katsoi häntä terävästi silmiin
ja kysyi: — Kuka tulee minun jälkeläisekseni? Tekö vai
Gyllenborgko?

Bertelsköld vastasi maltillisesti: — Säästäköön meitä
taivas siitä kysymyksestä vielä monta vuotta! Mutta jos
teidän ylhäisyytenne pitkälliset vaivat oikeuttaisivat ikävöi-
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tyyn lepoon; — jos todellakin syytös, jonkanaurettavaisuuden
teidän ylhäisyytenne on nähnyt hyväksi niin selvästi osoittaa,
täyttäisi teidän ylhäisyytenne mielen oikeutetulla närkästyk-
sellä, niin olkaa kumminkin siitä vakuutettu, etfen suinkaan
minä, — minä, jolla on ollut kunnia palvella teidän ylhäi-
syytenne johdolla ja joka saan teidän ylhäisyytenne johtoa
kiittää siitä kokemuksesta, mikä minulla kenties voi olla val-
tiollisissa asioissa, — etfen suinkaan minä pyri sijalle, jossa
edeltäjän maine välttämättömästi on himmentävä hänen jälke-
läisensä kenen hyvänsä.

Kreivi Horn sai näiden korulauseiden kestäessä. aikaa
malttaa mielensä. Hän kävi taas istumaan ja lausui kyl-
mästi: — Sanalla sanoen, te siis aiotte tehdä minut tarpeet-
tomaksi.— Teidän ylhäisyytenne, nuo epäluulot . ..! — Ja
Bertelsköld oli tekevinään lähtöä, muka närkästyneenä siitä,
että hänen hyviä tarkoituksiaan oli uskallettu epäillä. Mutta
Horn jatkoi:— Herra kreivi, — puhukaamme peittelemättä! Minä
surkuttelen maatani sentähden, että se muutamain harvain
vallanhimon, muutamain harvain kunnianhimon tähden tulee
viskattavaksi vapauden ja edistyksen rauhalliselta uralta arve-
luttaville syrjäpoluille, joissa vanha silmäni vaan keksii vaa-
roja ja nöyristymisiä. Mieleni tekisi surkutella itseänikin,
koska minun ei ole onnistunut kasvattaa muullaisia valtio-
miehiä kuin taitavia vehkeilijöitä ja kuohahtelevia politikoit-
sijoita, joiden näköpiirit tuskin ulottuvat heidän miekkansa
kärkeen. Kuitenkin on minulla syytä kiittää teitä eräästä
asiasta, herra kreivi, — ja minä kiitänkin teitä siitä. Te
olette nostanut kuorman sydämmeltäni. Kas tässä! — Ja
samassa osoitti hän sitä paikkaa Senecan kirjassa, joka vast-
ikään oli saattanut hänet niin miettiväksi ja alakuloiseksi.

Seneca ei ollut mikään tuntematon suuruus kreivi
Torsten Bertelsköldille; mutta hän oli jo ammoin unohtanut
tuon mietelmän. Hän antoi kirjan takaisin virkkaen pilkal-
lisesti, että se epäilemättä oli hyvinkin opettavainen kirja.— Niin onkin! — jatkoi Horn niin ylevällä suuruu-
della,ettäpilkkanauru katosi vastustajan huulilta. — Kas siinä
yksi noita ajatelmia, joita muinaisajan viisaus linkoaa vuositu-
hanten läpi halvan kunnianhimon julkeataotsaa kohti! Tahdon
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nyt sanoa teille, kreiviseni, minkätähden kiitin teitä. Luulin jo
hukkaan eläneeni. Ja vähäiseltä se näyttäköönkinKaikkival-
tiaan edessä, mitä heikko käteni on toimittanut. Mutta kun
vertaan tekojani teidän tekoihinne, hyvät herrat jälkeläiseni,
silloin tunnen olevani oikeutettu sanomaanteille, jotkahätäilette
minusta päästäksenne: minä olen kohentanut Ruotsinmaan sen
syvimmästä alennustilasta,kuolemanhädästä ja häviöstä varalli-
suuteen, arvoon jaulkonaiseen itsenäisyyteen. Minä olen tem-
mannut sen itsevaltiuudon kahleista, kun se virui voimatonna,
verta vuotavana ja muserrettuna, Görtzin ja hänen kätyriensä
saaliina, jotka tallasivat sitä jalkainsa alle, ja olen antanut
sille takaisin sen ikivanhan vapauden, 1734-vuoden lain ja
sen, mikä on kaikkia lakeja parempi: kunnioituksen omaa
itseään kohtaan. Minä olen ottanut sen vastaan toivottomana
rauniona; minä annan sen takaisin valtakuntana, jolla on
elinvoimaa ja jolla on tulevaisuutta. Hyvät herrat, mitä aiotte
tästä lapsestani tehdä? — mitä aiotte tehdä siitä valtakun-
nasta, jonka teille jätän?

Bertelsköld ei vastannut. Tällä kertaa oli hänen lati-
nansa loppunut.

Kreivi Horn jatkoi:— Oli hetki semmoinenkin, jolloin tuon vanhan roo-
malaisen sanat sattuivat minuun kuin totuuden terävä miekka,
seisoessani elämäni päämaalissa, ja minä kysyin itseltäni,
olivatko keinoni aina olleetkaikista parhaat — enköollut mi-
näkin tehnyt työtä tyhjän, viheliäisen arvonimen vuoksi, joka
tulisi olemaan hautakirjoitukseni. Tosin täytyy minun tun-
nustaa, että suuren tuomarin edessä tuolla ylhäällä olen minä
yhtä vähän puhdas kuin jokainen toinenkaan kuolevainen,
täynnä puutteita ja turhuutta. Mutta jos vertaan itseäni tei-
hin, hyvät herrat jälkeläiseni, silloin onminulla jonkunlainen
oikeus sanoa teille: minä en ole hiipinyt valtaan sysäämällä
edeltäjääni pois tieltäni! Minä en ole pysytellyt pinnalla
valheen ja kavaluuden avulla; en ole kataloilla juonilla pet-
tänyt kuningastani ja isänmaatani, nauttiakseni vallasta niin
kauvan kuin mahdollista ja kopeillakseni jonakin tämän maail-
man mahtavana. Ei, hyvät herrat! Sille sijalle, jossa olen
ollut, ovat maailman myrskyt ja valtiollinen välttämättömyys
minut nostaneet; minä olen pysynyt sillä sijalla niin kauvan
kuin minulla on ollut puhdas tieto siitä, että olen ollut isän-
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maalleni hyödyllinen, ja minua ci kukisteta siltä sijalta, niin-
kuin teidät kerta kukistetaan; — minä astun vapaaehtoisesti
alas, kun näen tarkoituksiani väärin tuomittavan, voimani
murtuneen, ja minä astun alas, ollen vapaa mies vapaiden
kansalaisten ympäröimänä, siltä kukkulalta, jonne kohosin
taistellessani yksinvaltaa vastaan, joka minun toimestani nos-
tettiin heidän kaikkien hartioilta. Kas siinä, kreiviseni,min-
kätähden kiitän teitä; ja nyt on teidän vapaassa vallassanne
menetellä niinkuin hyväksi niiette. Tänä päivänä jätän virka-
eronhakemukscni.

Kreivi Bertelsköld aikoi sanoa jotain, mutta ei saanut
sanaa suustaan. Hän seisoi kuin koulupoika opettajansa
edessä, ja hän poistui äänetönnä, nöyryytettynä, raivoisena,
mutta samalla myöskin tyydytetyn koston ja voitonhimon
pilkkanauru huulillaan.

Ja yksin jiiätyään palasi kreivi Arvid Horn Kaarle
XlLnnen raamatun ääreen, laskeakseen menetetyn valtansa
Hänen jalkainsa juurelle, jolla on taivas valtaistuimena ja
maanpiiri astinlautana.

29. Ester Larssonin pako.

Kun nuori tyttö ja hänen suojelijansa ensin ajaa kar-
kuuttivat isoa tietä myöten Hornin tullista,eivät he
luultavasti kumpikaan oikein käsittäneet tämän yri-
tyksensä vaaraa. Sen vaan Ester selvästi käsitti,

etfei hän tahtonut, ett'ei hän tohtinut palata Tukholmaan,
jossa häntä niin törkeästi oli häväisty ja jossa hän nyt oli
yleisenä puheenaineona, eikä isänsä luo, jonka ankaruus oli
yhtä raudankova erehdystä rangaistessa kuin hänen rakkau-
tensa oli ollut liioiteltu lempilasta hemmoitellessaan. Kuinka
oli hän kohdellut Maria Larssonia, Esterin orpanaa, joka anoi
hänen suojelustaan ja otettiin vastaan niin, että hän ennen
hyppäsi ikkunasta ulos talviyöhön kuin jäi setänsä huonee-
sen! Ester oli lapsena kuullut sisarensa Veronikan kertovan

20Välskärin kertomuksia. IV.
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tätä julmaa tapausta; se oli käynyt kovasti hänen sydämmel-
leen. Hänen rikoksensa oli suurempi kuin orpanan ja häntä
odotti nyt rangaistuskin sen mukaan. Sentähden oli hänen
ainoa selkeä ajatuksensa vaan se, että hänen täytyi paeta,
paeta; mutta minne, sitä ei hän tiennyt.

Molemmat nuoret ratsastivat alussa ääneti rinnakkain.
Bertelsköld, joka oli vanhempi ja kokeneempi, toipui kohta
asiata tyynemmin miettimään ja lausui arvelunaan, ettäEster
ehkä tulisi katumaan karkaustaan; eikö olisi ehkä parempi,
että he ajoissa kääntyisivät.

Nuori tyttövastasikiivaasti,ettäBertelsköldkääntyköön,
jos niin tahtoo. Hän ei millään ehdolla palaa Tukholmaan.— No niin, — sanoi nuori mies, — olemme siis tästä
hetkestä alkaen veli ja sisar. Uskomasi salaisuuden olen pitävä
pyhänä ja todistukseksi siitä tahdon viedä sinut äitini luo.

Ratsastusta jatkettiin. Alkoi tulla pimeä ja ilta kävi yhä
kylmemmäksi. Ilokseen ennättivät he sinä iltanaMariefrediin.

Tänne yöpyminen oli kuitenkin vaarallista, sillä Lars-
son oli varmaankin koettava kaikki keinonsa, saadakseen
kadotetun tyttärensä takaisin. Bertelsköld toimitti sentähden
niin, että ratsut lähetettiin Tukholmaan takaisin, osti reen ja
lämpimämmän päällysvaatteen Esterille ja he jatkoivat kul-
kuansa kyydillä lapioisin Nyköpingiin. Täältä lähetettiin sa-
nansaattaja Norrköpingiin ja niin edelleen etelään päin, ja
Malmöhön lähetettiin kirje, jossa tiedusteltiin tilaisuutta päästä
Tanskan puolelle. Tämä kaikki sitä varten, että takaa-
ajajat eksyisivät jäliltä. Pakolaiset lähtivätkin sitä tietä kau-
pungista, mutta puolen peninkulman päässä sieltä he muut-
tivat vaatteensa eräässä talonpoikaistalossa ja poikkesivat
oikeaan käteen Örebrohon vievälle tielle. He kulkivat nyt
tehtaanhoitajana ja hänen sisarenaan, jotka muka matkustivat
Säteristä erääsen tehtaasen Noran vuoristossa, ja onnistuivat
saamaan matkatoverikseen erään puheliaan ja urhakan teuras-
tajamatamin Örebrosta, joka oli käynyt Tukholmassa vuotia
myömässä.

Tämä kunnioitettava kansalainen ei voinut näin hyvän
tilaisuuden sattuessa olla jo ennen kotiin tuloaan keventä-
mättä sydäntään kaikkien niiden Tukholman uutisten taakasta,
joita hän nyt maaseudulle kuletti. Lähinnä talin ja vuotain
hintoja, joilla hänen kertomuksissaan oli ainainen etusija,
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seurasi hiukkanen valtion asioita, koska eukko kuului hattu-
puolueesen siitä luonnollisesta syystä, että kun oli sota, niin
oli sotamiehiä, ja kun oli sotamiehiä, niin näille sotamiehille
piti olla saappaita ja reppuja, josta taas voi olla vähän rahan
tuloa köyhille kansalaisille näinä kalliinaaikoina. Sen pitem-
mälle ei eukon luvunlaskutaito ulottunut. Tästä taas oli
hyvä päästä päivittelemään valtiopäiviä ja myssyjä, Larsson-
kin niihin luettuna. — Ja sitten kuuluu hänellä olevan tytär,
tuolla Larssonilla, puolihuppana tyttö, joka muuanna yönä
oli pukeutunut ryökkynäksi ja ajanut eräisin hovissa pidettä-
viin tansseihin ja pyytänyt kuningasta itseäänkanssansa tans-
simaan; ja senhän kyllä tietää, että kun kuningatar sen näki,
suuttui hän niin että paikalla pyörtyi, istuessaan kuninkaal-
lisella istuimellaan; ja silloin oli kuningas sanonut, että
tottapa siinä oli joku noidantemppu, koska tyttö oli hänet
lumonnut; sillä tiedättekö, tyttö oli suomalainen ja suomalai-
sista naisista voi uskoa vaikka mitä. Mutta kun alettiin
etsiä tyttöä, oli hän kadonnut kuin savu, oliko sitten men-
nyt ikkunan vai uuninpiipun kautta, sitä ei kukaan tiennyt
niin tarkoin sanoa; mutta sitä ei kuningatar ole saattanut
unohtaa, vaan on sanonut: vieköönvenäläinen koko Suomen-
maan, sillä sieltä ei tule muuta kuin ilkeyttä ja pahoja
ihmisiä. Sillä tiedättekö, se on semmoinen maa, jossa kahvi
on niin sakeaa, että lusikka pysyy kupissa pystyssä, ja kun
he kaatavat kermaa sekaan, niin heidän täytyy sitä keritsi-
millä leikellä.

Turhaa olisi ollut ruveta kumoamaan eukon kertomuksia,
ja matkustajamme saivat siis kärsivällisesti pitäähyvänään nuo
jutut, jotka eivät olleet parempia eikä pahempia kuin juoru-
puheet yleensä. Semmoisessa tilassa, missä he nyt olivat,
saivat he tyytyä siihen, ettäheidän matkatoverinsa hyväntah-
toisesti tarjosi heille yösijaa talossaan Örebrossa, ja sittenkun
he, ensikerran tällä matkallaan, olivat vähän levähtäneet,
jatkoivat he seuraavana päivänä kulkuaan pohjoista kohti
vanhan kreivitär Bertelsköldin Falkby nimiselle maatilalle
Itägöötinmaan rajalla.

Tästä suuresta maatilasta oli entisellä omistajalla ainoas-
taan vähäinen lohkaistu osa jälellä, jossa hän nyt yksinker-
taisessa maalaisasunnossa vietti ennen muinoin myrskyisen
elämänsä iltaa. Suurin osa tätä maatilaa oli joutunut huu-
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tokaupalla myytäväksi Görtzinaikuisten kruununrästein mak-
suksi, ja tästä kovasta onnesta sai hän kiittää mahtavaa
lankoansa, presidentti kreivi Bertelsköldiä, joka, niinkuin tie-
dämme, ennen muinoin halveksitun rakastajan kaikella kos-
tonhimolla oli vannonut hänelle leppymättömän vihansa. Tä-
män mahtavuutta vastaan olivat kaikki valitukset olleet turhia
ja kreivittärellä oli,paitse pojan antamaa apua, vaansen verran
omaisuutta jälellä, etfei häneltä puuttunut kaikkein tarpeel-
lisinta. Falkbyssä — sillä näin kutsuttiin vielä sitä vähäistä
osaa tästä maatilasta, johon kruunu »suosiosta ja armosta«
oli suonut urhoollisen karoliinin Kustaa Bertelsköldinleskelle
nautinto-oikeuden hanen elämänsä loppuajaksi, — tässä Falk-
byssä vietettiin,paitse tavallisia juhlapäiviä,kahtamuutakin juh-
laa. Toistasilloin,kunkreivitär EbbaLiewen, syntyään Bertel-
sköld, kävi täällä veljensä vaimoa ja rakastettua nuoruuden
ystäväänsä tervehtimässä; toista silloin, kun ainoa poika
Kaarle Viktor sai lomaa käydäkseen äitinsä luona. Nämä
vierailut olivat muuttuneet valokohdiksi Falkbyn muuten
yksitoikkoisessa ja yksinäisessä elämässä. Kun joskus sattui
se harvinainen onni, että molemmat tulivat yhtaikaa, oli
Falkbyn kreivittären tapa leikillä sanoa, että hän mielestään
oli kahta vuosisataa nuorempi, kun hänellä toisellapuolellaan
oli 10-sataluvun, toisella 17-sataluvun nuoriso luonaan. —
Paha vaan, — lisäsi hän ja kyynel kimmelsi silloin hänen
vielä säteilevissä mustissa silmissään, — paha vaan, että iso
viha on niiden molempain välillä!

Kaarle Viktor Bertelsköldin sydän alkoi sykkiä yhä
nopeammin hänen näin äitiään muistellessaan,kun hän eräänä
päivänä loppupuolella Marraskuuta iltahämärässä jo etäältä
tunsi Falkbyn lehdettömät, kuuroittuneet koivut. Tähän asti
oli hän milt'ci yksinomaan ajatellutnuortamatkatoveriaan,jonka
hän noin odottamattaan oli saanut seuralaisekseen. Hän oli
koettanut pitää huolta hänen mukavuudestaan matkalla, loh-
duttaen häntä puhumalla hänelle paremmista ja onnellisem-
mista ajoista ja mitä hienotunteisiminalla tavalla haihduttaa
hänestä sitä yksinäisyyden ja avuttomuuden tunnetta, joka
nähtävästi oli vallannut hänet hänen säätyään niin paljon
ylempänä olevan nuoren miehen seurassa. Ja siltä näyttikin
kuin joku lempeä sallimus olisi säästänyt Ester Larssonia
tästä katkerasta nöyryytyksestä masentaakseen hänessä tuota
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oikullista, itsepäistä ja omavaltaista uhkamielisyyttä, joka oli
hänen suurin ja vaarallisin vikansa ja joka muissa oloissa
varmaankin olisi ollut hänelle varmaksi turmioksi. Hänen
kopeutensa, hänen uhkamielisyytensä olivat lannistetut; tämä
kova koettelemus, jonka katkeruutta heidän matkatoverinsa
kertomat Tukholman juorut vielä lisäsivät, oli tunkenut aina
sydammen pohjaan asti ja kahtena ensimmäisenä päivänä ei
Ester vastannut suojelijansa rohkaiseviin sanoihin muuten kuin
äänettömyydellä ja kyynelillä. Vasta kolmantena päivänä
toipui hän siksi, että silloin tällöin voi palkita kreivin huo-
maavaisuutta pienillä palveluksilla, esimerkiksi neulomalla
hänen ratkenneen hansikkansa tai keittämällä heidän ateriak-
seen maljallisen lämmintä maitoa majataloissa; ja joka vaan
olisi nähnyt Ester Larssonin näin nöyränä ja vaatimattomana
hoitavan näitä pikku-askareita, tuskin olisi hän enää tuntenut
häntä samaksi ylpeäksi tytöksi, joka juuri vähää ennen kar-
kuutti ratsuaan pitkin Tukholman katuja niin,että säkenet
sinkoilivat kavioiden alta ja ihmiset väistyivät syrjään, peläten
joutuvansa pillastuneen hevosen jalkoihin.

Tämä muutos liikutti Bertelsköldiä syvästi. Hän oli
karttanut kaukaisimmittainkaan viittaamasta niihin sanoihin,
jotka rajujen tunteiden pakosta olivat päässeet hänen huulil-
taan Espanjan ravintolassa. Mutta nämä sanat alkoivat
juurtua hänen sydämmeensä. Joka tietää, millä hellillä tun-
teilla kuvanveistäjä katselee elotonta savea, joka hänen
käsissään saapi ihanat, sopusointuiset muotonsa, hän tietää
myös, millä tunteilla nuori, jalomielinen, herkkätuntoinen mies
katselee nuorta, uhkuvaa, mutta muodotonta ja väärään suun-
nattua naista, joka ikäänkuin hänen käsissään saa takaisin
jalon naisellisuutensa teeskentelemättömän ja kainon hempey-
den! — Ah, ajatteli hän itsekseen, — mikä aarrehyvyyttä ja
rakastettavaisuutta onkaan ollut kätkettynä tuon huonosti
hoidetun pinnan alla, ja mikä jalo olento voineekaan vielä
kehittyä tuosta luonnon lapsesta, kun hän vaan tulee hellän
äidin hoitoon, — hän, jota äiti ei milloinkaan ole hoitanut!— Rohkeutta, Ester! — lohdutti hän. — Rohkeutta,
pieni itkettynyt sisareni! Näetkö koivuja tuolla vasemmalla
kädellä lahden rannalla? Kenties vielä hämärän läpi näet
pienen punatun huoneen valkeine ikkunapielineen jakorkean
viiritangon päätyyn kiinnitettynä? Siinä on kaikki, mitä
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äitini maatilasta on jälellä — sillä isälläni oli vaan j'itkä
säilänsä — ja juuri siellä olet löytävä äidin sinäkin.

Ester (ii vastannut. Ei hämärä, vaan kyyneleet olivat
himmentäneet hänen näkönsä.— Ja hyvän ja jalon äidin! — jatkoi nuorukainen
lämpimästi. — Sinä olet viisas lapsi, Ester. Minun tulee
sentähden sanoa sinulle, että äitini ensi näkemässä kenties
tuntuu kylmältä ja ehkä hiukan ylpeältäkin. Monet ja kat-
kerat kärsimykset ovat tehneet hänet epäluuloiseksi ihmisiä
kohtaan. Mutta niin pian kuin minä olen ennättänyt hänelle
sanoa, kuka olet ja mitä olet kärsinyt, niin pian kuin hän
on saanut minun ritarillisen sanani kunniasi ja viattomuutesi
vakuudeksi, on hänen sylinsä oleva sinulle empimättä avoinna
ja sinä et tule katumaan, että olet uskonut itsesi hänen ja
minun suojelukseen.

Bertelsköld oli jo nähnyt paljon maailmaa, mutta vielä
liiaksi vähän oikein arvatakseen järjen voimaa kuusitoista
vuotiaassa sydämmessä. Hirmuinen tuska valtasi Esterin.

—
Pysäyttäkää! — huusi hän. — Armahtakaa ja antakaa minun
mennä ja ennemmin kätkeytyä köyhimpäänmajaan! Ah,minä
kuolen häpeästä yhden ainoan musertavan silmäyksen edessä.— Mutta minä lupaan kunniani kautta, että sinä jo
seuraavalla hetkellä lepäät kuin oma lapsi äitini sylissä.— Ei, ei pysäyttäkää! Armoa, pysäyttäkää, herra
kreivi! — jatkoi Ester äänellä, jossa vielä kuului kaikua
hänen entisestä kiivaasta luonteestaan, kun hän huomaamat-
taan taas puhutteli toveriaan tuolla arvonimellä, joka ilmaisi
eron heidän syntyperänsä ja säätynsä välillä.— No niin — sanoi Bertelsköld vähän mietittyään, —
minä teen niinkuin tahdot. Tuossa pienessä tuvassa veräjän
luona asuu äitini vanha uskollinen palvelija, Flintamuori —
hänkin urhoollisen karoliinin leski. Hänen sydämmensä on
pehmeämpi kuin hänen nimensä*) ja sinä voit jäädä hänen
luoksensa siksi, kunnes kaikki on valmistettuna ja minä tu-
len sinua noutamaan.

*) Flinta = piikivi. Suomentajan muist.



30. Vanhoja tuttuja.

Kun elämän kesä on ka-
donnut ja syksyinen
tuuli vinkuu metsässä,
on omituista nähdä,
kuinka erilaiset jalet
se jättää puiden leh-

distöihin. Muutamat lakastuvat
kokonaan, lehdet varisevat ja ok-
sat jäävät paljaiksi. Toiset leh-
distöt lakastuvat ja varisevat vaan
osaksi, niin että ala- ja keskiosa
puuta paljastuu, jota vastoin kesän
vihannuus vielä vähän aikaa viipyy
latvoissa. Toiset taas kestävät

hävityksen myrskyn, eli oikeammin, saavat siitä vaan uutta,
vaikkakin pian katoavaista kauneutta pukeutuessaan noihin
monivärisiin kirjaviin lehtiin, joiden sulo on liikuttavampi ja
ihanampi kuin itse nuoruuden viehkeys.

Ja sama on laita noiden katoavaisten naisellisenkin
ihanuuden kukkaisten, jotka niinkuin nuo toisetkin kukois-
tavat ja lakastuvat, joita hyväillään ja jotka unohdetaan, jotka
lepattavat jonkun aikaa tuulessa ja sitten katoavat hiljaisen
yön helmaan. Eri-pitkä on näilläkin ihanuuden ikä, erilai-
set lakastumisen jälet; paljon vaikuttavat ulkonaiset myrskyt,
mutta enin vaikuttavat sisällinen rauha tai sisälliset taistelut.
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Nuo ennen muinoin niin ihanat naiset, jotka molemmat
nuoruudessaan olivat olleet kaiken Tukholman ja uljaiden
karoliinien ritarillisen ihailunesineinä, istuivat nyt vanhoina ja
unhotettuina Falkbyn kartanon pienessä punatussa rakennuk-
sessa. Molemmat olivat samanikäiset, 50 vuoden vanhat;
molemmat olivat ylevämielisiä, jalosydämmisiä naisia, jotka
olivat rakastaneet toisiaan uskollisesti ja sydammen pohjasta jo
aina lapsuudesta asti. Mutta samoin kuin heidän luonteissaan
oli eri vivahduksia, samoin oli heidän kasvoihinsakin vuosien
syksy jättänyt erilaisia jälkiä. Kreivitär Ebba Liewen, syn-
tyisin Bertelsköld, oli säilyttänyt suuren osan nuoruutensa
ihanuutta: tuon kauniin heleänvalkean hipiän; nuo suloiset
hyväntahtoiset ja iloiset, siniset silmät, jotka vähinkin hel-
lempi tunne täytti kyynelillä; nuo kauniit, täyteläiset muo-
dot, joita ikä vaan oli pyöristänyt vähän arvokkaammiksi;
vaalea tukka vaan oli vähän harvennut ja harmaantunut.
Kreivitär Eeva Bertelsköld, syntyisin Falkenberg, oli ulko-
näöltään ikäänkuin kovennut ajan vaikutuksesta; tuo mui-
noin hoikka, notkea vartalo oli laihtunut ja vähän kangistu-
nut; nuo tulisen ihanat kasvonpiirteet olivat käyneet vähän
ankarammiksi; mustaan tukkaan alkoi ilmautua muutamia
hopean hohtavia hiuksia; ainoastaan mustat, muinoin säihky-
vät silmät olivat vielä säilyttäneet hurmaavan loistonsa.

Kreivitär Bertelsköld vietti nyt toista kauvan kaiva-
tuista juhlistaan: hänen rakas nuoruuden ystävänsä oli en-
simmäisen rekikelin tultua matkustanut ne kaksitoista penin-
kulmaa, jotka erottivat heidät toisistaan, ja lähtenyt häntä
Falkbyhyn tervehtimään. Hän oli, niin vakuutti hän itse,
tullut vuosisataa nuoremmaksi, eikä aavistanut hän, että hän
kohta oli saava painaa toisenkin vuosisadan nuorison sykki-
vää äidillistä sydäntään vastaan.

Molemmat ystävykset istuivat nyt työpöydän ääressä
hämyhetkiä viettäen ja puhelivat tuttavallisesti nykyisistä
ja entisistä ajoista. Kreivitär Liewen oli lapseton; luon-
nollista oli siis, että molempain rakkaus oli kääntynyt
heitä lähinnä olevaan henkilöön,poikaan ja veljenpoikaan,
Kaarle Viktor Bertelsköldiin. He puhuivat hänen armaasta,
rakastettavasta ja lempeästä luonteestaan, joka niin selvästi
muistutti isänisää Bernhard Bertelsköldiä, ja niistä toiveista,
joita hänellä oli, voidakseen ajan myrskyissä kohota vakavaan
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ja kunniakkaasen asemaan yhteiskunnassa. Molemmat olivat
siitä yksimieliset, että tätä.asemata olisi tuettava liittymällä
johonkin valtakunnan mahtavaan sukuun, sillä ei kumpikaan
odottanut mitään luotettavaa tukea itsekkäältä sedältä, presi-
dentti Bertelsköldiltä. Mutta molemmat olivat he hienotun-
teisia ja oivalsivat, kuinka vaarallista on perustaa elämänsä
järjen kylmiin laskuihin ilman jalompien tunteiden myötävai-
kutusta. Heidän yhteinen toivonsa oli siis se, että rakastettu
nuorukainen itse valitsisi ja löytäisi sopivan morsiamenRuot-
sin hovissa, ja kreivitär Ebba ehdotti leikillään, että he kum-
pikin riisuisivat aina kantamansa surupuvun sinä iloisena
päivänä, jolloin Kaarle Viktor heidän nähdensä liittyisi arvoi-
seensa, jaloon, viehättävään ja korkeasukuiseen puolisoon.

Näistä asioista puheltaessa oli huomaamatta tullut mel-
kein pimeä, kun ovi hiljaa aukeni ja eräs mies heidän näke-
mättään astui huoneesen, jossa hän hetken aikaa sanaakaan
virkkamatta kuunteli ystävyksien puhetta. Mutta sitten astui
hän reippaasti esiin, heittäysi kreivitär Bertelsköldin syliin
ja huudahti iloisella äänellä: »Pidä sanasi, armas äitini!«

Kreivitär huudahti ilosta: hän tunsi poikansa. Ja nuo-
rukainen riensi hänen luotansa suutelemaan tätinsä kättä.
Lähinnä hänen äitiään oli maailmassa tuskin yhtään ihmistä,
jota hän niin rajattomasti kunnioitti ja rakasti kuin hyvän-
tahtoista ja lempeää Ebba kreivitärtä.

Kaarle Viktor ei tahtonut jättää hyvää tilaisuutta
käyttämättä. Kun ensimmäiset ilon huudahdukset ja tär-
keimmät kysymykset olivat ohi, kääntyi hän sentähden tä-
tinsä puoleen ja pyysi hänen hyvän sydämmensä puoltosanaa
eräälle nuorelle ja onnettomalle olennolle, joka anoi hänen
äitinsä suojelevaa suosiota.— Mitä? — sanoi hämmästynyt Ebba. — Minunko
puoltosanaani? Narrimainen poika! Milloinka on äitisi kos-
kaan kieltänyt apuaan syyttömiltä ja onnettomilta?— Ei milloinkaan, se on kyllä totta, — vastasi nuo-
rukainen vähän hämillään; — mutta äitini tuomitsee kenties
kovemmin kuin tätini ihmistä, joka onhairahtunut nuoruutensa
ymmärtämättömyydessä.

Eeva kreivitär katseli poikaansa utelevin, vähän syn-
kein silmin. — Selitä tarkemmin, — sanoi hän; — kuka
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se on, joka on hairahtunut nuoruutensa ymmärtämättömyy-
dessä.

Kaarle Viktor tarttui äitiään käteen ja katseli häntä
pelkäämättä ja avonaisesti suoraan silmiin. — Minulla on
muassani eräs nuori tyttö, jonka haluaisin jättää äitini suo-
jelukseen, — sanoi hän rukoilevalla äänellä.

Kreivittären silmät synkkenivät vielä enemmän. — Poi-
kani, — sanoi hän ankarasti — sinä tulet kevytmielisestä
hovista, jossa se, mitä minun nuoruudessani katsottiin hy-
veeksi ja siveydeksi, kuuluu taruksi muuttuneen. Täytyykö
minun kärsiä se häpeä, että sinäkin...? Mutta ei! Sano
minulle, että olen sanasi väärin ymmärtänyt; sinun isäsi
poika ei voi unohtaa ritarillista kunniaansa, ei unohtaa sitä
kunniata, jonka hän on velkapää itselleen ja vanhalle äi-
dilleen.— Sitä ei hän voi; antakaa hänen selittää tarkemmin
asiansa — muistutti leppeästi niinkuin ainakin Ebba kreivitär.

Nuorukainen kertoi nyt vilpittömästi ja yksinkertaisesti,
miten hän ensi kerran oli kohdannut Ester Larssonin Kors-
holman vallien luona, kertoi metelistä Larssonin kartanolla ja
sitten tapauksen Vähänkyrön metsässä. Hän kertoi vielä,
kuinka Ester oli pelastanut hänen henkensä Danvikin jäällä;
kuinka hän oli opettanut Esteriä soittamaan; kuinka Ester
lapsellisessa vallattomuudessaan oli mennyt valhepuvussa noi-
hin onnettomiin naamiaisiin kreivi Tessinillä ja kuinka tämä
mielettömyys riistihäneltä hänen hyvän maineensa, ja kuinka
sitä sitten seurasi tuo loukkaus Espanjan ravintolassa. Hän
ei salannut Esterin vikoja; mutta hän selitti, kuinka hän,
joka oli nuorin, äiditön ja hemmoittelemalla pilattu lapsi, oli
kasvatettu syntymäseutunsa rikkaammassa kodissa; hän puhui
hänen isänsä heikkoudesta, järkähtämättömästä kovuudesta,
jota tyttö pelkäsi enemmän kuin kuolemata; hän ei unohta-
nut huomauttaa hänen harvinaisista sekä ymmärryksen että
sydammen ominaisuuksistaan ja lopetti puheensa rukouksella,
että hänen äitinsä ottaisi tämännuoren, onnettoman javainotun
tytön suojelukseensa siksi, kunnes isän anteeksi anto oli ta-
valla tai toisella saatu hankituksi.

Naiset kuuntelivat häntä kärsivällisesti ja loivat vaan
silloin tällöin toisiinsa kysyvän katseen, kun kertomus kävi
niin lämpimäksi, etfei sitä enää käynyt pelkän säälin ilmauk-



317VANHOJA TUTTUJA.

seksi selittäminen. Kun nuorukainen oli lopettanut kerto-
muksensa, syntyi siitä jonkunlainen perheneuvottelu.— Oletko ajatellut, — sanoi kreivitär Bertelsköld, —
että laki tuomitsee tekosi ja uhkaa sinua ankaralla edes-
vastauksella? Poikani, mitäolet tehnyt? Olet ryöstänyt isältä
hänen tyttärensä.— Äitiseni; on korkeampiakin velvollisuuksia kuin
lakien säätämät.— On kyllä. Mutta jos lain puustavi tällä kertaa
suojelee pyhintä kaikista maallisista velvollisuuksista, roh-
kenetko yhtäkaikki ylenkatsoa sitä? Mitä pyydät minulta?
Sinä pyydät, että äiti auttaisi sinua musertamaan isän sydäntä!— Ah, te ette tunne tuota kovaa isää! Hän voisi
tappaa tytön, mutta hän ei tee sitä. Hän menettelee jul-
memmin kuin murhaaja: hän myy hänet vaimoksi miehelle,
jota tyttö inhoo.— Jos se on kunniallinen mies, niin tyttö saa kiittää
onneaan, että hänelle tarjotaan tämä pelastus häpeästä, johon
hän ei näytä olevan aivan syytön. Sydämmesi, poikaseni,
on tällä kertaa voittanut viisautesi. Mutta kysykäämme neu-
voa siltä, jonka tulee puhua sekä viisautta että sydäntä ko-
vemmin, kysykäämme omallatunnoltamme. Kysy itseltäsi,
onko sääliväisyytesi tätä nuorta tyttöä kohtaan niin aivan
puhdas itsekkäistä pyyteistä, että voisit suoraan katsoa hänen
äitiänsä silmiin — jos hänellä olisi äiti — ja sanoa hänelle:
mitä Esterin hyväksi teen, sen teen kokonaan hänen paras-
taan silmällä pitäen!

Nuorukainen ei virkkanut mitään.— No niin, — jatkoi kreivitär, — jos näin arassa
asiassa et voi menetellä aivan kokonaan epäitsekkäästi, niin
etfei omatuntosi inistään nuhtele sinua, niin lähettäkäämme
hetikohta tuo mieletön lapsi isänsä luo Tukholmaan.— Suo anteeksi, Eevaseni, — puuttui nyt kreivitär
Liewen puheesen, ja hänen kauniit silmänsä täyttyivät kyy-
nelillä, — minä en ole koskaan osannut tehdä eroitusta sy-
dammen ja omantunnon äänen välillä, ja sydämmeni sanoo
minulle nyt, että me tekisimme julmasti, jos sysäisimme luo-
tamme tuon onnettoman, apuamme pyytävän olennon, häntä
itseään edes kuulematta tahi tuntemattakaan. Salli Kaarle
Viktorin esittää hänet itsellesi. Ole hyvä tuolle lapsiparalle;
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hän on yksinäinen jahyljätty, hän tarvitsee lohdutusta enem-
män kuin neuvoja.—

Jumala teitä siunatkoon, armas tätini! — huudahti
nuorukainen ja suuteli hartaasti hänen kättänsä.

Kreivitär Bertelsköldin ankara katsanto lauhtui tämän
herttaisen päivän paisteessa. — Ebba, — sanoi hän hellästi,— kun sinä kerran siirryt autuasten majoihin, niin valitsevat
varmaan kadotetutkin sinut puolestaan puhumaan, sillä sinun
hyvyytesi voi sulattaa yksin taivaankin portit. No niin, poi-
kani, tätisi ei ole oikeata keinoa keksinyt, hän on sen tun-
tenut. Mene, nouda tänne tuo nuori tyttö. Tänä iltana me
vaan ajattelemme minun onneani, että minulla nyt on luonani
ne, jotka ovat minulle kaikista kalleimmat ja rakkaimmat tässä
maailmassa. Mutta mitä näen minä? — kätesi on siteessä?
Sinä olet haavoitettu? Kuinka on sinua haavoitettu?

Kaarle Viktor ei voinut valehdella. Hänen täytyi ker-
toa tuosta kaksintaistelusta, josta hän tähän asti ei ollut mi-
tään virkkanut. Hänen haavoitettu kätensä ei ollut vielä
parantunut.— Kaksintaistelu! Jumala sinua varjelkoon! Ja sinä
olet tappanut vastustajasi! Miksi et kohta sitä sanonut?
Meidän täytyy nyt ajatella sinua. Maltahan! — minä olen
vähän tottunut haavoja sitomaan. Minulla oli hyvää aikaa
harjaantua siihen v. 1716 Kajaanin linnan piirityksessä. Ja
nuorukaisen täytyi riisua takkinsa pois ja ojentaa haavoitettu
käsivartensa tarkastettavaksi.

Kääre on hyvin pantu, - - sanoi kreivitär.
Kuka on sitonut haavasi?- Matkatoverini, — vastasi nuorukainen hymyillen. -
Te näette, äitiseni, että voisitte saada hänestä hyvän oppilaan.— Se haava ei ole vaarallinen, kun sitä vaanhyvästi
hoidetaan — jatkoi kreivitär, pannen taitavalla kädellä poi-
kansa käsivarteen uuden siteen. — Mutta entä tuo arpi
poskessa; missä olet sen arven saanut? Sinä punastut? Et-
hän ainakaan kunniattomassa taistelussa?— Sinä saatat Kaarle Viktorin aivan hämilleen. Äiti
ei saa olla liian utelias, — puuttui Ebba kreivitär taas pu-
heesen, hymyillen.— Äiti lupaa siis, että saan tuoda tänne matkatoverini?— sanoiKaarle Viktor, päästäkseen tuosta tarkasta tutkinnosta.
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Emmekö voi lähettää häntä noutamaan?— Emme, hän ei tulisi.—
Mitä? Eikö tulisi?— Ei varmaankaan.— No niin —

mene sitten, mutta elä viivy kauvan.
Bertelsköld meni.— Rakastaako hän tuota tyttöä? — kysyi Ebba krei-

vitär, nuorukaisen mentyä.— Valitettavasti siltä näyttää, — vastasi huolestunut
äiti. — Mikä onnettomuus! Mutta hän on pelastettava.— Eeva — mitä aikonetkin tehdä — elä unohda, että
mekin olemme olleet nuoria, ja että mekin olemme rakas-
taneet ja kärsineet!

Eeva kreivitär puristi ystävänsä kättä. Hän oli kos-
kettanut jännettä, joka ei koskaan ollut herennyt väräjämästä.

Ennenkun he olivat muistoistaan tointuneet, aukeni ovi
taas, ja Kaarle Viktor astui sisään, kasvot kalpeina.— Mitä nyt?

Ester on paennut. Häntä ei löydetä mistään.
Voi, hän on selittänyt pitkän viipymiseni niin, että äitini on
kieltäytynyt häntä vastaan ottamasta.

31. Suuri ruutisuoni räjähtää.

Siirrymme nyt noin kaksi kuukautta eteenpäin Tam-
mikuuhun v. 1739. Valtiopäivävehkeiden pitkät,
sotkuiset langat olivat nyt valmiiksi kehrätyt, nuotta
oli poikettu ja vedetty niin likelle maata, että suu-

ret kalatolivat jokuinköysissä. Suurin valaskalaoli jo onnen
keihästetty ja vedetty maalle, jossa se ei enää värähtänyt-
kään. Suomalainen sarvikuono — joksi Hornia nimitettiin-
oli herennyt puskemasta. Kreivi Horn oli astunut alas val-
tansa kukkuloilta, jakun tämä peikko oli kukistunut, luulivat
Hatut piankin muista pienemmistä peikoista suoriutuvansa.
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Neuvoskunta pantiin nyt salaisen valiokunnan edessä
syytteesen kaikenlaisista virheistä. Sitä syytettiin muun
muassa siitä, että se vastoin salaisen valiokunnan määräyksiä
edellisiltä valtiopäiviltä oli laiminlyönyt liitonteot Ranskan
ja Turkin kanssa, uudistanut sopimuksen Venäjän kanssa,
nimittänyt kolme vara-amiraalia noudattamatta määräyksiä
virka-arvosta y. m. s. Heidän ylhäisyytensä puolustivat it-
seään rohkeasti ja arvokkaasti.

Tämä Hattujen ensimmäinen menestys oli kuitenkin jo
heti ensi alussa tappioksi muuttua. Aatelittomat säädyt, joi-
hin oli luultu voitavan luottaa, alkoivat potkia vastaan. Puo-
lueet olivat melkein tasaväkiset ritarihuoneessa, mutta muissa
säädyissä olivat Myssyt voitolla. Talonpojat miettivät; papit
ja porvarit puolustivat valtakunnan neuvoksia sillä perus-
teella, etfeivät he muka ymmärtäneet,missä nämä oikeastaan
olivat väärin tehneet. Hatut kuohuivat kiukkua, ja ponnis-
tivat viimeiset voimansa, ja onnistuikin heidän saada porvaris-
sääty puolelleen.

Tällä kannalla olivat asiat, kun kertomuksemme yksi-
tyiset langat taas solmiutuvat tämän kuuluisan valtiokeik-
kauksen yleiseen vyyhteen.

Koko Tukholma oli kuohuksissa; kaikki säädyt pitivät
täysistuntoja, ja puolueet taistelivat mitä kovimmalla kiivau-
della vallasta. Porvarissääty oli jakautunut kahteen puoluee-
sen. Plomgren ja hänen lahkolaisensa kokivat kaikin voimin
saada enemmistöä Hattujen puolelle. Mutta toisella puolen
seisoi Larsson, porvarikuningas, raudan kovana ja jäykkänä
kuin petäjä hänen kotimaansa kankailla, ja hänen takanaan
koko joukko pikku kaupunkien porvareita, joiden vastustusta
melkoisesti kovensi yhteinen viha Tukholman porvarien etu-
oikeuksia vastaan. Pääsyynä oli heidän puolellaan aina se,
etfeivät he tienneet, missä kohden valtakunnan neuvokset
olivat tehneet väärin. Hatut vastasivat, saamiensa määräys-
ten mukaan, etfei sitä sopinut sanoa, se oli valtiollinen salai-
suus. Myssyt väittivät tähän itsepäisesti, että koska vika
oli näkymätön, tulisi rangaistuksenkin olla näkymättömän.
Hatut inttivät tähän: siinä on kyllä, että salainen valiokunta
tietää rikokset. Myssyt vastasivat, että oikeus on kalliimpi
kuin mitkään valtiosalaisuudet. Mahdotonta oli saada heidät
tästä asemastaan karkoitetuksi.
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Samaa kiivasta taistelua taisteltiin kaikkien valtiopäivä-
juonien palavassa ahjossakin, tuossa salaisessa valiokunnassa,
jossa päätös oli tehtävä. Aatelisto lausui 18 äänen enemmistöllä
sanan »syyllinen «. Pappeja ei saatu siihen taipumaan. Por-
varit olivat mielipiteissään jakautuneet täällä, niinkuin täys-
istunnossaankin, ja kuitenkin riippui nyt kaikki heistä, sillä
jos he pitivät aateliston kanssa yhtä, niin oli valiokunnassa
kaksi säätyä yhtä vastaan, koskei talonpojilla ollut edusmie-
hiä salaisessa valiokunnassa, ja tämä äänesti säädyttäin. Tällä
ratkaisevalla hetkellä, kun voitto jo näytti kallistuvan Mys-
syjen puolelle ja porvarikuningas seisoi jäykkänäkuin kallio,
eikä häntä kyetty miltään puolelta kaatamaan, pistettiin hä-
nen käteensä kirje sillä pyynnöllä, että hän sen heti lukisi,
koska sisällys oli kiireellistä laatua ja ylen tärkeää. Hän
mursi sinetin koneentapaisesti ja luki:

»Eräs ihminen, joka voi antaa tietoja teidän kadon-
neesta tyttärestänne, odottaa teitä ulkona porstuassa. Jos
tyttärenne onni on teille kallis, niin tulkaa hetikohta«.

Ei mitään allekirjoitusta. Keino oli hyvin mietitty. To-
distus, joka Larssonilla oli valmiina vastustajain mielipiteiden
kumoamiseksi ja omien puoluelaistansa rohkaisemiseksi, jäiesiin-
tuomatta! Hän pyyhkäsi kädellään korkeata, huolien uurta-
maa otsaansa ja kompuroi ulos pitkin askelin, sanaakaan
virkkamatta.

Hämmennys ja kummastus yaltasi Myssyjen mielet.
Mikä sai heidän johtajansa näin tärkeällä hetkellä jättämään
heidät aateliston enemmistön valtaan? Plomgren riensi vas-
taamaan tähän kysymykseen. Olihan selvää arveli hän, että
kunnia-arvoisella valtiopäivämiehellä ei ollut enää mitään li-
sättävää; hänen mielijiiteensä oli kumottu ja hän itse katsoi
puoltamansa asian menetetyksi Jumalan ja ihmisten edessä.

Larsson tapasi porstuassa sen saman Orebrolaisen teu-
rastajamatammin kunniallisen ja arvoisanaviokumppanin, joka
muutamia viikkoja sitten oli tarjonnut noille kahdelle pako-
laiselle yösijaa huoneessaan. Tämä kunnian-arvoinen porvari
sanoi tulleensa muiden kehoituksesta kertomaan Larssonille
kaikki, mitä hän tiesi pakolaisista, joita luultiin samoiksi
nuoriksi henkilöiksi, jotka olivat sanoneet matkustavansa No-
ran vuoristoon. Hänen kertomuksensa oli siihen nähden
tärkeä, että Larsson tiedusteluissaan oli kuin olikin joutunut;

21Välskärin kertomuksia. IV.
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harhateille, niin että hän oli antanut sekä virastojen että
omain urkkijainsa seurata pakolaisten jälkiä aina Malmöhön
asti, tietysti turhaan.

Porvarikuningas kuunteli häntä otsa rypyssä ja huulet
yhteen puristettuina. Myt oli hän unohtanut kaikkityyni —
valtiopäivät, valtakunnan neuvoston, Hatut ja Myssyt, ystä-
vät ja viholliset: kaikki oli hänelle yhdentekevää, kun hän
vaan saisi jotain tietoa kadonneestalapsestaan. Mutta hanen
kiivaihin kysymyksiinsä voi teurastaja vaan vastata, niin-

kuin totta olikin, etfei hänellä ollut mitään aavistusta siitä,
minne pakolaiset olivat matkustaneet, sittenkun olivat Öre-
brosta lähteneet.

Aika kului, eikä ollut Larsson vielä lakannut kysele-
mästä, kun yksi hänen innokkaimmista puoluelaisistaan syöksi
valiokunnan salista ja pyysi häntä kaikin mokomin tulemaan
takaisin, sillä heidän puolueensa sortui. Vanhus heräsi ikään-
kuin unesta. — »Niin, niin,* — sanoi hän ja palasi haja-
mielisenä saliin. Hän tuli liika myöhään. Hatut olivat por-
varistossakin voittaneet 2:n äänen enemmistöllä, ja nuo viisi
valtakunnan neuvostoa julistettiin syyllisiksi.
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Larsson ei virkkanut mitään:hän itsekin oli tänä ha-
janaisuuden aikana kahtia hajonnut. Isä ja kansalainen tais-
telivat vallasta hänen sielussaan; toinen oli valloittanut hänen
sydämmensä, toisella oli vielä valta hänen päässänsä.

Hatut valiokunnassa kiirehtivät nyt kirjoittamaan pää-
töstä noiden viiden valtakunnan neuvoksen, nimittäin krei-
vien Bonden, Hårdin, Bjelken, Barckin ja Creutzin virasta
erottamisesta; neuvokset saivat pitää arvonimensä ja 4,000
taalerin vuotuisen eläkkeen. Mutta tällä ci valtiokeikkaus
vielä ollut loppuun saatettu. Salamen valiokunnan päätös
oli vielä valtakunnan säätyjen täysistunnoissa hyväksyttävä.

Ja nyt alkoi sama jupakka uudelleen. Säätyjen kes-
kustelut kävivät yhä rajummiksi. Ei paljo puuttunut, etfei
syntynyt verilöylyä ritarihuoneessa. Syynä tähän oli taaskin
porvarissäädyn vastustus.

Valiokunnassa tappiolle jouduttuaan oli Larsson vielä
kerran vaikutusvaltansa ja jäykän luonteensa koko voimalla
noussut syytettyjä valtakunnan neuvoksia porvarissäädyssä
puolustamaan. Ei koskaan ollut hänen äänensä niin voimak-
kaana kaikunut; ei koskaan ollut hänen mutkaton, käytän-
nöllinen todistelutapansa, joka niin oivallisesti soveltui hänen
kuulijainsa käsitykseen juuri siitä syystä, että hän itse oli
mies heidän miehiään, niin paikalleen sattunut. Lyhyin, na-
vakoin, sydämmeen sattuvin sanoin näytti Larsson, kuinka
valtakunta Hornin aikana oli kohonnut voimattomuudesta
varallisuuteen; kuinka rauha oli maalle elinasia; kuinka nyt
tahdottiin kukistaa valtakunnan neuvokset nostaakseen toinen
puolue valtaan, ja kuinka, jos se onnistuisi, valtakunnalla
siitä ennen pitkää olisi odotettavana sota, köyhyys,mieshukka,
sisällinen viha ja uhkaava häviö. Hän siis rukoili rukoile-
malla, etfeivät kuuntelisi lupauksia eikä uhkauksia vastusta-
jain puolelta; heidän tulisi vapaina ruotsalaisina miehinä py-
syä lujina hyvän asian puolella, ja vanhurskaat pääsisivät
vihdoin voitolle, mutta väärät hajoitettaisiin kuin akanat kai-
kille taivaan ilmoille.— Varokaa itseänne, Larsson, — - kuiskasi juuri hänen
takanaan eräs Hattujen palkatuista kätyreistä, — varokaa
itseänne! Ettekö tiedä, että tuolla ulkona joka paikka on
täynnä sinitakkeja, jotka kysyvät kaikilta sisääntulevilta ja
ulosmeneviltä heidän mielipidettään.
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— Kuulkaa, te Ruotsin miehet! — huusi Larsson jy-
lisevällä äänellä, niin että sali kaikui. — Meitä uhataan
sinitakeilla! Minä kysyn, onko Ruotsinmaa palkannut sota-
miehensä suojelemaan meitä väkivaltaa vastaan, vai polke-
maanko valtakunnan säätyjen rehellistä, laillista sanan valtaa?

Näiden sanain jälkeen nousi säädyssä sanomaton me-
teli, ja osa säätyä keräytyi porvarikuninkaan ympärille, ko-
valla äänellä uhaten kostaa niille, jotka uskaltaisivat riistää
heiltä heidän oikeutensa.

Sillä välin oli Plomgren pujahtanut ulos ja rientänyt
ritarihuoneesen viemään sanaa, että Hatut joutuisivat tap-
piolle porvarissäädyssä, ellei sinne viipymättä lähetettäisi lä-
hetystöä, »joka rohkeat vaientaisi ja ujot rohkaseisi.« Heti
jätettiin pöytäkirjan tarkastus kesken, suuri joukko aatelistoa
tunkeusi aitauksen luo, huutaen pro patria et libertate (isän-
maan ja vapauden puolesta) ja nimitti itsensä lähetystöksi
Lewenhauptin johdossa. Toiselta puolen sai laamanni Ham-
marberg sananvuoroa ja muistutti, kuinka sopimatonta olisi,
että yksi sääty tyrkyttäisi toiselle mielipidettään: jos tämä
lähetystö lähtisi porvarissäätyyn, niin hän hetikohta tu-
lisi jälessä toisen lähetystön kanssa ja selittäisi ensimmäisen
lähetystön laittomaksi, koska sen asettamisesta ei oltu lailli-
sesti äänestetty. Hämmennys paisui aivan yli äyräittensä:
seitsemän tahi kahdeksan aatelismiestä hyökkäsi Hammar-
bergiä kohti huutaen, että hänet pitäisi heittää ulos ikku-
nasta; toiset paljastivat miekkansa, ja Myssyt asettausivat
selin seinää vasten henkeään puolustamaan. Turhaan pyysi
kenraali Wrangel heitä muistamaan, että ho olivat ruotsalai-
sia eikä puolalaisia aatelismiehiä. Maainarsalkka kreivi Tes-
sin, joka oli ollut »pahoinvoipa«, tuli melskeen aikana yönu-
tussaan saapuville, ja sai kauvan koputettuaan sananvuoroa,
jolloin hälinä vähitellen saatiin asettumaan sillä vakuutuksella,
että lähetystö tulisi lähtemään; joka tapahtuikin suuren me-
lun kanssa.

Lähetystön saapuminen porvarissäätyyn synnytti siellä
uutta melua ja uutta epätietoisuutta. Pikkukaupunkien rih-
kamasaksat pelästyivät pahoin. Turhaan koki Larsson roh-
kaista heitä. Ei saanut aikaan muuta kuin lykkäystä. Tah-
dottiin muka tarkemminmiettiäasiaa. Porvarikuningas raivosi.— Miettiä! — huudahti hän. — Miettiä,- kun oikea asia ja
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valtakunnan etu riippuvat meidän sanoistamme? Oletteko
porvareita? Oletteko vapaita miehiä? Ja noiden aatelispe-
nikkain, jotka tallaisivat meidät jalkainsa alle, ellemme olisi
valtakunnan edusmiehiä ja täällä yhtä hyviä kuin hekin, hei-
dän annatte te rankaisematta sulkea suunne!

Taas kuiskasi joku hänen takanaan: —
■ Larsson, tul-

kaa ulos! Teidän tytärtänne pidetään vankina kreivitär Ber-
telsköldin luona Falkbyssä Itägöötinmaalla.

Larsson ei edes kääntynyt päin. Hän pyyhkäsi ot-
saansa, mutta vaan pikimmältään. Heti oli hän taas ainees-
saan, huolimatta hälinästä, joka sorti häneltä äänen. Tämä
itsepintaisuus, tämä lujuus vaikutti horjuviin. He alkoivat
taas keräytyä tämän harmaatukkaisen, kookkaan ja mahtavan
vanhuksen ympärille, joka noin pelkäämättä puhui vapauden
ja oikean asian puolesta aatelisvaltaa vastaan, mikä uhkasi
sortaa heidät kaikki jalkoihinsa. Ja taas kallistui voitto
Myssyjen puolelle. He saivat ainakin lieventävän päätöksen
tehdyksi; valtakunnan neuvoksia kohtaan oli ryhdyttävä »lie-
vempiin keinoihin «.

Muutamia päiviä sen jälkeen muuttui kaikki. Nuo
neljä kanteenalaista valtakunnan neuvosta olivat ilmoittaneet,
että he, säästääkseen valtakuntaa sisällisen sodan metelistä,
vapaaehtoisesti luopuivat viroistaan.

Hämmästys, ällistys, voitonriemu ja vahingon ilo vaih-
telivat ystävissä ja vihollisissa. Porvarikuningas oli menettä-
nyt korkeimman pelinsä. Hatut olivat voittaneet.



32. Kirje kreivitär Eeva Bertelsköldiltä,
syntyään Falkenberg,hänenpojalleen, luutnantille

linnoitusväessä kreivi Kaarle
Viktor Bertelsköldille.

Falkbyssä 20 p:iiä Tammikuilla 1739.

Rakas Kaarieni!

Joka päivä olen kiittänyt Jumalaa
kirjeestäsi, jonkasuurimmaksi loh-
dutuksekseni sain. Iloitsen sy-
dämmestäni siitä, että hän kaik-
kien näiden vaarain keskellä aut-
toi sinutonnellisesti Norjan rajan
yli; toivon myöskin sinun yhä
vielä elävän terveenä ja raittiina,
sinun, joka köyhälle äidillesi olet,
lähinnä Jumalala, suurin lohdu-

tus tänä surullisena eron aikana. Ei ole minulla mitään sitä
vastaan, että kevään tultua aiot sieltä Englantiin, kunhan
vaan, rakas poikani, et tee velkoja tämän kalliin matkan
vuoksi, ja mahtanet sinä huomata, että Lontoo on monelle
nuorukaiselle kuilu, jossa sinä, Jumalan avulla, et joutune
mihinkään vahinkoon. Ja kuuluu siellä tätä nykyä ylhäisem-
män nuorison kesken ahkerasti kaksintaisteluja harjoitettavan.
Rakas poikani, en tahdo muistuttaa sinulle mitään tämän
asian suhteen, jota et jo ennestään tiedä ja ole ajatellut; toi-
voen onnettomuutesi Tukholmassa olevan sinulle muistutuk-
sena siitä, että Jumala ja kuningas ovat antaneet sinulle
aatelisen miekan valtakunnan vihollisia vastaan, eikä käytet-
täväksi seikkailuissa ja yksityisissä kahakoissa. Elä pane
pahaksesi äidillistä vilpittömyyttäni; Jumala parhaiten tietää,
että sillä hyvää tarkoitan ja että hyvin kyllä tunnen sinun
jalomielisen luonteesi. Mutta minä ajattelen isävälnajaasi,
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kuinka hän niin uskollisesti ja miehuullisesti taisteli aina
kuolemaansa asti kuninkaan jaisänmaanpuolesta, peläten kai-
kissa vaivoissa ja vastuksissa Jumalaa ja taistellen sen puo-
lesta, mikä täällä maailmassa on korkeinta ja pyhintä, huo-
limattanuoruuden narrinkureista ja niistä hullutuksista, jotka
nykyaikana ovat tapana. Jonkatähden hän myös on jättänyt
sinulle kunniakkaan nimen, mikä on ainoa perintösi, jota
sinun Jumalan avulla tulee säilyttää ja. sitten kunnioitettuna
jättää se jälkeläisillesi.

Rakas poikani, minä olen asiassasi rohjennut kirjoittaa
hänen majesteetilleen kuningattarelle ja äskettäin saanut
armollisen vastauksen kreivitär Tessinin kautta. Hänen ma-
jesteettinsa on suvainnut muistaa isävainajaasi ja kiitellen
sinustakin puhunut, luvaten kaikella mahdollisella tavalla,
suoda sinulle armollista suosiotaan. Tätisi, joka varta vasten
tämän asian vuoksi on matkustanut Tukholmaan, kirjoittaa,
että setäsi presidentti päivä, päivältä käy yhä mahtavammaksi
ja että hänellä on kaikki toiveet päästäkseen valtakunnan
neuvostossa kreivi Hornin jälkeläiseksi. Hän ei siis voi su-
vaita, että hänen nimensä, Jumala paratkoon, sinun kanttasi
joutuu tuomioistuinten eteen. Mutta Ebba ei ole vielä
nöyristynyt menemään hänen luoksensa; sinä tiedät, etfei
kenelläkään meidän suvustamme ole ollut sitä onnea, ettäolisi
hyötynyt hänen suosiostaan ja menestyksestään, jos sitä muu-
ten käyneekään onneksi sanominen. Vielä saanen lisätä, että
parooni von Krauserin, jonka kovaksi onneksi surmasit, sano-
taan olleen kaikkien kunniallisten ihmisten kauhistus, ja lie-
nee kreivi Horn sanonut, että sinun tulisi saada palkinto
eikä kannetta siitä, että olet pelastanut Tukholman siitä vit-
sauksesta, joka on seitsemän tahi kahdeksan henkeä kaksin-
taistelussa surmannut. Joka, rakas poikani, ei kuitenkaan
vähennä vikaasi kaikkinäkevän Jumalan edessä, koska noin
onnettomasti ennen aikaansa olet saattanut syntisen ihmisen
sen tuomion alaiseksi, jota ei koskaan peruuteta.

Armas Kaarieni, minä varoitan sinua sydämmeni poh-
jasta antamasta epätoivon saada sinussa valtaa. Sinun ar-
mahdustasi ei voitane lykätä tulevaa kevättä kauvemmaksi.
Ei tarvinne minun sanoa, millaisilla tunteilla sinut silloin
Falkbyssä vastaanotetaan.
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Se onneton nuori ihminen, joka karkasi Flintan luota
ja jonka me sittemmin löysimme vilusta puolikuolleena eräästä
torpasta toisella puolen järveä, on vielä minun hoidossani ja
voi hyvin. Minä tunnustan, että hän on minua suuresti
huolettanut, ei kumminkaan käytöksellään, joka alusta alkaen
on ollut siivompi ja alamaisempi kuin olin osannut häneltä
odottaakaan. Että hänen kasvatustaan on suuresti laimin-
lyöty, sen voi edeltäkäsin arvata. Hän on suurimmalla huo-
lella koettanut käyttäytyä niin,etfen sitä huomaisi, ja on hän
aina, kun on jotain liioiteltua tai vallatonta tullut tehneeksi,
pian hillinnyt itsensä ja kyynelsilmin rukoillut, etfen häntä
hylkäisi. Näitä vallattomuuksia onkin viimeisinä viikkoina
harvoin tapahtunut, ja on hänellä hellä sydän ja suoraluonne,
jota pidän arvossa. Kirjastostani olen hänelle parhaat kirjat
valikoinut, joita hän lukee ahkerasti ja ymmärryksellä; joka
ilta lukee hän minulle isävainajasi raamatusta, minulle suu-
reksi lohdutukseksi, olletikin sitten, kun silmäni eivät enää
salli minun lukea kynttilän valossa.

Mikä minua huolettaa ja levottomaksi saattaa, onniin-
kuin saatat ajatellakin hänen isänsä tänne tulo, jota melkein
joka päivä pelolla odotan. Auttakoon meitä Jumala, rakas
Kaarieni,oikein vastaamaan, kun tuo ankara mies tulee vaati-
maan takaisin sitä, mikä oikeastaan on hänen, omaa lastansa?
Enkä saata minä uskoa hänen kauvan pysyvän tietämättö-
mänä siitä suojeluksesta, jonka tyttö on Falkbyssä saanut,
vaikka valtiopäivä-asiat, joihin hänen sanotaan paljon sekaan-
tuneen, häntä tähän asti ovat estäneet tyttöä hakemasta.
Minä ehdotin tytölle, että hän sinun, tätisi turvissa palaisi
Tukholmaan, luvaten hänelle kaikkea mahdollistasuojelusta
ja puolustusta niin hellältä suojelijalta kuin kreivitär Liewen
on; josta ci muuta seurannut kvin kyyneliä ja rukouksia,
joita olin kovin heikko vastustamaan, mikä ehkä olisi ollut
velvollisuuteni. Elä, rakas poikani, hätäile siitä lapsiraukasta.
Kentiesi kaikki käy hyvin, olletikin kun hän mielellään nä-
kyy suosivan erästä nuorta kelpo miestä, puutarhuri Berg-
flyktiä, joka asuu piharakennuksessa. Voi siis tapahtua, etta
hanen isänsä taipuu tuumaan, kun hanen tyttärensä maine
pelastuu edullisen naimiskaupan kautta.

Minulla oli menneellä viikolla oikein mieluinen vieras
luonani. Kreivitär Stenbock, joka on viettänyt joulua Län-
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sigöötinmaalla, osoitti minulle sen mieltäni hyvittävän koh-
teliaisuuden, että matkustaessaan Tukholmaan kävi luonani.
Hänen kanssansa oli neiti Maalina, jota en ollut nähnyt
kahdeksaan vuoteen: kummallinen sattumus nuoren Larssonin
suhteen, koska se juuri oli Maalinan "puku, joka hänellä oli
noissa onnettomissa naamiaisissa, jotka sitten niin surullisesti
päättyivät. Kreivitär kertoi minulle tuon jutun, jota minä
en ollut mahdolliseksi uskovinani. Hän ei sanonut usko-
vansa sinulla olleen siihen mitään osaa, vaikka pahat kielet
ovat sitä kertoneet, ja palvelijansa oli hän heti erottanut
tuon pukujutun vuoksi. Onneksi eivät nuoret naiset toisiaan
tunteneet, varsinkin kun Larsson omasta pyynnöstään pysyi
kyökkikammarissa. En tahdo kumminkaan jättää mainitse-
matta, rakas Kaarieni, vaikka siitä vähän lukua pitänet, että
ristityttäreni Maalina neiti on kaunistunut näinä kahdeksana
viime vuotena ja kaunistunut enemmän kuin olisin odottanut-
kaan. Minusta on kummaa, että sinä, joka olet niin rakas-
tettava ja niin hyvin kasvatettu mies, et ole siitä mitään
puhunut. Minun nuoruudessani ei niin kaunista ja lahja-
kasta naista olisi niin kylmäkiskoisesti kohdeltu. Häh puhui
sinusta jonkunlaisella suopeudella.. .

Rakas Kaarieni, kun tämä surullinen aika on ohi,
tahdomme lähemmin puhella sinun palveluksestasi linnoitus-
väessä. Jos setäsi tässä nykyisessä jiulassamme tahtoo suo-
jella sinua, niin en ole hänen entistä kovuuttansa muistava;
mutta luottaa häneen emme voi; itse hän luottaa vaan
omaan viisauteensa ja synnilliseen taikakaluunsa, kuninkaan
sormukseen, joka nyt kohta auttanee häntä valtakunnan kor-
keimmille kunniasijoille. Varjelkoon Jumala sinua, rakas
poikani, saamasta koskaan tuota hornan kapinetta käsiisi ja
joutumasta sen kiusattavaksi, niinkuin moni suvussasi on siitä
sydämmessään kalliota kovemmaksi kivettynyt. Vaan pidä
isäsi usko ja säilytä hänen kunniansa, ja isäsi usko oli se,
että Jumala yksin voi meitä auttaa, mutta kuparikuvat ovat
kuin Baabelin jumalat ja sortuvat tuhaksi ynnä kaikkein
kanssa, jotka niihin luottavat, elävän Jumalan edessä. Tämä
mieleesi paina, rakas Kaarieni, ja kirjoita pian, että tietäisin
sinun hyvin käyvän. Sitä pyytää öin ja päivin

uskollinen äitisi
Eeva Bertelsköld.
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P. S. Lähtösi kiireessä ei ollut minulla aikaa panna
mukaasi tarpeeksi sukkia ja paitoja. Nyt lähetän erään sil-
linkauppiaan mukana puolen tusinaa kumpiakin, ja tiedä
se, jos ne siitä jotain arvoa saavat, että iloni on ollut ne
sekä kutoa että ommella. Mutta kun niiden viejä nyt juuri
lähtee, en tiedä onko Ester ehtinyt niitä kaikkia merkitä.
Näen, että hän kiireessään on muutamissa kääntänyt kreivin
kruunun ylös-alaisin. Voi hyvästi! minä lähetän tervehdyk-
sesi kreivittärelle ja Maalinalle; kiireimmittäin.

E. B.

33. Eräänä iltana Falkbyssä.

Eräänä päivänä alkupuolella Helmikuuta nousi ankara
pyryilma, joka peitti tasangot, tiet ja jäät Itägöötin-
maalla miehen korkuisten nietoksien alle. PieniFalk-
byhyn vievä syrjätie oli kokonaan ummessa, niin

että vaan puikkoaidan nenät talon ympärillä näkyivät nie-
tosten alta. Pitkän tangon päässä oleva viiri, jonka Kaarle
Viktor Bertelsköld kerran oli pystyttänyt tuon punatun huo-
neen päähän, heilui kitisten sinne tänne, niinkuin tähystelijä,
joka etäältä näkee vihollisen tulevan.

Oli jo ruvennut hämärtämään, ja Falkbyn kreivitär
istui sukkaa kutoen kauniissa sahviaanilla päällystetyssä noja-
tuolissaan, jonka hänen poikansa kerran oli hänelle Tukhol-
masta lähettänyt ja joka oli ainoa ylellisyyskalu tässä muu-
ten yksinkertaisessa salissa. Vähän matkan päässä hänestä,
lähempänä ovea, istui Ester Larsson villoja kartaten, ja kes-
kellä lattiaa seisoi puutarhuri Bergflykt, joka oli käsketty
sisään neuvottelemaan uusien taimilavain laittamisesta puu-
tarhaan. Hän oli noin 30:vuotias mies, kunniallisen ja re-
hellisen näköinen jauuttera palveluksessaan, jonkavoi kuulla jo
hänen puheestaan, mutta kaikki muut asiat näyttivät olevan
ulkopuolella hänen näköpiiriään.
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Kun oli taimilavoista tarpeeksi puhuttu, siirtyi kreivitär
taitavasti toiseen puheenaineesen. Puutarhan rakennus, sanoi
hän, tarvitsi korjausta kevääksi; ne voisi nyt tehdä yhtä
rintaa. Kohtuus vaati, että Bergflykt jo viimeinkin saisi
kelvolliset ja lämpimät huoneet. Eihän hänen kävisi alin-
omaa yksinkään eläminen. Kauniina vuodenaikana oli hä-
nellä kukkasensa; mutta iltana semmoisena kuin tämä ilta
tuntisi jokainen ihminen tarvitsevansa toveria, johon saattaisi
ystävyydellä ja luottamuksella turvautua...— Silloin saa hoidella ikkunaruukkujaan — vastasi
puutarhuri viattomasti.— Niiden hoitoon ei kulu paljonkaan aikaa, — jatkoi
kreivitär. — Ja sitten tuntuu Bergflyktistä elämä yksinäi-
seltä...— Pyydän anteeksi, mutta kyllä ruukkujenkin hoito
vaatii aikaa, etenkin jos ne sammaltuvat, lehdille ilmautuu
toukkia, — jatkoi nuori mies, väistymättä hiuskarvaakaan
pääasiasta.— Ester, lapseni, käske laittaa teevettä; ulkona on
niin hirveä ilma, ja me tarvitsemme jotain lämmikettä.

Ester meni. Nyt näki kreivitär hyväksi käydä suo-
raan asiaan ja virkkoi kursailematta, että ymmärtäväisen ja
omistaan elävän miehen, semmoisen kuin Bergflykt oli,pitäisi
etsiä itselleen kelpo vaimo.

Tämä oli selvää puhetta. Rehellinen nuori mies pu-
nastui vähän ja arveli sitten, etfei se ehkä olisi hulluinta,
koska hänen ollessaan ulkona puutarhassa, talous oli rap-
piolla, ja hänen vartioidessaan papuja varpuset söivät hänen
herneensä.— No, mikä estää ystävääni naimasta milloin haluaa?— Niin, niin, mutta on niitä aina esteitäkin, — arveli
puutarhuri. Tuota estettä ei hän tahtonut oikein ilmaista,
mutta se oli kuitenkin selvää, että hän oli miettinyt asiata
ja pelkäsi saavansa rukkaset.— Mutta kenties erehdytte, — virkkoi kreivitär. —
Kuka kunniallinen tyttö halveksisi niin kelpo miehen tar-
jousta?— Voisi niinkin käydä, — vastasi Bergflykt huoaten.— Sen, jota minä haluaisin, sanotaan olevan hyvin rikkaan.
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— Sitä tuskin luulen teidän tarvitsevan pelätä ■

vastasi kreivitär hymyillen. Tahtoisiko Bergflykt sitten
ennemmin, että tyttö olisi köyhä?

■ Tahtoisin kuin tahtoisinkin, - - vastasi puutarhuri.- No niin. Sanokaa suoraan, Bergflykt: tahdotteko
Ester Larssonia vaimoksenne?

Puutarhuri hypisteli hylkeennahkalakkiaan ja vastasi
sitten miehuullisesti: — Tahdon.

Kreivitär jatkoi: — Suostumuksen tai kiellon antami-
nen siihen asiaan, ei ole minun, vaan Esterin isän vallassa.
Sen vaan voin sanoa, ystäväni, että hyväksyn vaalinne ja
toivotan siihen Jumalan siunausta. Te tiedätte jo syyn,
minkätähden Ester on tullut tänne, .ja mitä hänestä on
Tukholmassa sanottu; hiukkanen on siinä totta, enin osa pa-
nettelua. Sentähden, rakas Bergflykt, elkää koskaan soimatko
häntä siitä tai sanoko, että teitä siinä tahi missään muussa
suhteessa on petetty. Te tiedätte myöskin, kuinka Ester
päivä päivältä on tullut nöyremmäksi, järkevämmäksi ja itsensä
suhteen tarkemmaksi; voipi sanoa senkin, että hän on käy-
nyt minulle päivä päivältä rakkaammaksi, ja mieleni tekee
uskoa, että Jumala on lähettänyt hänelle tämän koetuksen
nöyryyttääksensä ja taivuttaaksensa hänen tätä ennen kyllä-
kin uppiniskaista sydäntänsä. Entä jos jo huomenna lähti-
sitte Tukholmaan itse pyytämään hänen isänsä suostumusta?
Onhan kohtuullista, että isä pääsee tuntemaan sen miehen,
jolle hän antaa lapsensa. Minä pidän huolen siitä, että hän
muiden kautta saa tietää, että' olette kelpo ja kunnon mies.- Kiitän kaikkein nöyrimmästi, että teidän armonne
on niin armollinen ja tahtoo puoltaa minua; muuten voisi se
rikas mies, jonka sanotaan olevan pian kuin kuningas, vas-
tata minulle, että suopursu ja lavendeli eivät menesty samassa
astiassa. Voisinhan lähteä matkalle jo tänä iltana ...— Se on mahdotonta. Tuommoiseen pyryilmaan en
tahtoisi ajaa kissaanikaan.- Ilmasta vähät teidän armonne, jos on kerran voi-
tettava niin harvinainen ruusu kuin neitsyt Ester on; mutta
minä tahdon puhua suoraan ja sanoa, ett'en tosiaankaan tiedä,
mitäEster itse sanoo semmoisesta talonpojasta kuin minä olen.

Muistutus oli paikallaan ja kreivitär lykkäsi vastauk-
sensa siksi, kunnes Ester kohta sen jälkeen toi teen sisään.
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Silloin viittasi hän tytön luoksensa, tarttui häntä käteen ja
puhutteli häntä hellyydellä. — Ester, — sanoi hän, — sinulla
ei ole, niin kauvan kuin muistat, ollut äitiä. Ajattele, että
niinä olen äitisi.

Tyttö suuteli hänen kättänsä.— Niin, lapseni, — jatkoi kreivitär, — sinulla ei ole
tällä hetkellä isääkään, jolta kysyisit neuvoa, jakuitenkin on
tämä sinulle tärkeä hetki, sillä nyt on sinulla tilaisuus
korjata kunniasi ja yhtyä kunnon mieheen, joka pyytää
sinua omakseen ja jonka vaimona sinusta on Jumalan avulla
tuleva onnellinen, kunnioitettu puoliso. Vastaa minulle nyt
niinkuin vastaisit äidillesi: mitä arvelet? Suostutko Berg-
flyktin tarjoukseen ja rupeatko hänen vaimoksensa?

Ester purskahti itkemään, mutta ei vastannut. Krei-
vitär jatkoi puhettaan, samalla kun hänen silmiinsä vähitellen
ilmaantui se kostea kiilto, joka ennen muinoin oli tehnyt ne
niin ihastuttaviksi.— Elä luule, että tahdon houkutella sinua,lapseni, tai
pakoittaa sinua antamaan suostumustasi, jota kenties vielä
kerran katuisit, ellet sitä nyt voi täysin vapaa-ehtoisesti an-
taa. Minä näen sydämmeesi; minä tiedän, mitä tunteita siellä
liikkuu. Minä olen ollut nuori niinkuin sinäkin; minä tun-
nen ne unelmat, jotka kangastelevat silmissämme tuolla iällä.
Ah, lapseni, talvi tulee, jolloin kaikki se paleltuu, mikä on
varmaa juurta vailla, ja tämä juuri on, lähinnä uskoa Juma-
laan, kunnioitus omaa itseä kohtaan ja täytetyn velvollisuu-
den tunto. Velvollisuutesi omaa itseäsi kohtaan vaatii, että
sovitat nuoruutesi hairahdukset. Sinulla on vanha isä, jonka
mielen olet pahoittanut ja loukannut: myöskin häntä olet
velvollinen hyvittämään voidaksesi astua hänen eteensä avo-
naisin kasvoin ja sanoa: isä rakas, tässä on tyttärenne ilman
tahraa maailman silmissä; antakaa hänelle anteeksi, ja kaikki
on taas parhain päin kääntyvä, ja teidän kunnianarvoinen
harmaa päänne voi murheetonnaviimeiseen leposijaansapainua.

Esterin mieli oli murtunut. Hän heittäysi polvilleen
kreivittären eteen ja kuiskasi: — Teidän armonne.. .minun
hyväntekijäni ... tehkää niinkuin tahdotte... te sen parem-
min tiedätte ...olen valmis teitä tottelemaan!

Kreivitär suuteli häntä otsalle ja nosti hänet hellästi
ylös. — Elä itke enää, — sanoi hän. — Minä pyydän
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uhrausta, mutta tottelemaan en sinua vaadi. Jumala minua
varjelkoon tahtomasta sitoa sinua ajattelemattomuudessa an-
nettuun lupaukseen. Määrää itse aika, minkä luulet tarvit-
sevasi voidaksesi rauhassa miettiä jiäätöstäsi.— Ei, teidän armonne, ei, en tahdo miettiä! Minä
tottelen hetikohta! — huudahti Ester, vähän entiseen kiivaa-
sen tapaansa.

Kreivitär pudisti tyytymättöniästi päätänsä. — Muista —
sanoi hän, — että kerran annetun lupauksen tulee olla pe-
ruuttamattoman! Minä myönnän, että mieleni olisihyvä, elfei
päätöksesi kauvan viipyisi, sillä voi tapahtua asioita, jotka . . .
sanalla sanoen, sinun isäsi voi tulla, silloinkun vähimmin
osaamme häntä odottaa. Mutta mina pyydän sinua, lapseni,
mieti ainakin huomiseen asti!— Ei, ei, — jatkoi Ester niinkuin ennen; — kuka
sen sanoo, että minä huomenna olen niinkuin nyt?

Sitten kumartui hän kreivittären korvaan ja kuiskasi:- Minä pelkään omaa itseäni!
Kreivitär katseli häneen tuimasti, miltei säikähtäen;

pitkä, tuskallinen äänettömyys syntyi. Tuo tähän saakka
ujo kosija alkoi tuskastua ja sopersi jotain semmoista, ett'ei
hän millään muotoa tahtonut pakoittaa tätä jaloa neitsyttä
vastoin hänen tahtoaan; hän saisi suoraan vastata jaa tai ei.— No niin, — sanoi kreivitär, vielä tuimemmasti,
milfei kovastikin, ja yhä edelleen katsellen tyttöä synkein,
tutkivin silmin; — tee niin, että voit vastata siitä Jumalan
ja omantuntosi edessä!

Ester katsoi häntä suoraan silmiin; hänen kasvonsa
menivät heleän punaisiksi. Hän oikaisihe niinarvokkaasti kuin
olisi hän ollut kreivitär itse ja muistutti siinä isästään tämän
uljaimmillaan ollessa. — Teidän armonne, — sanoi hän, —
mina annan teille anteeksi, etta sydämmessänne olette lisän-
neet erehdysteni painoa yhdellä, johon en koskaan ole tehnyt
itseäni syypääksi. Jos suostun tämän miehen tarjoukseen,
niin teen sen häpeämättä Jumalan ja omantuntoni edessä.
Mitä olen rikkonut, sen tietää Hän, ja minulla ci ole enää
mitään lisättävää, koska en ole parempi enkä pahempi kvin
luvlen olevani. Mina olen, niinkuin hänkin, halpaa, porva-
rilbsta syntyä: senpä tähden sopinemmekin toisillemme. Mutta
ci syntynne eikä arvonne, teidän armonne, eikä myöskään
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hyvät tekonne, joita en ikänäni unohda, oikeuta teitä häpäi-
semään minua enemmästä kuin olen ansainnut. Ette kenties
usko, että meillä tavallisillakin ihmisillä on sydän, joka tun-
tee, kun sitä poletaan ja loukataan; mutta te erehdytte, teidän
armonne; meidän ylpeytemme voi olla yhtä suuri kuin tei-
dänkin!

Porvarikuninkaan tytär siinä nyt puhui. Mutta ennen-
kun kreivitär ennätti vastata, kuului yhtäkkiä kulkusten he-
linän ulkoa pihalta.

34. Vieras Falkbyssä.

Tunnettu on totuus,
että juuri jaloinipiin
ihmisluontoihin, jot-
ka muuten katsovat
elämää korkeammal-
ta kannalta, aika-
kauden ennakkoluu-
lot usein pystyvät
helpommin kuin mui-
hin. Tämän kerto-
muksen ajalta oli
vielä puoli vuosisa-
taa tuohon merkilli-
seen vuoteen 1789.
Kummako siis, jos
vielä vuonna 1739,
jolloin ylimystö hal-
litsi Ruotsia vapau-
den nimessä, ylhäi-

nen nainen, niinkuin kreivitär Bertelsköld, luuli tekevänsä
hyvän työn, kun toimitti panetellun ja herjatun porvari-
tytön sopiviin naimisiin? Tämä onnellinen sattumus oli

22Välskärin kertomuksia. IV.
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hänen mielestään niin taivaan sallima, etfei hän luultavasti
huomannut, kuinka likisessä yhteydessä hänen omat äidil-
liset puuhansa pojan hyväksi olivat tämän aiotun aviolii-
ton kanssa. Ne kovat kokemukset, joita kreivitär oli saa-
nut kärsiä, olivat vaikuttaneet hänen vilkkaasen, voimak-
kaasen sieluunsa, jonka ulkokuori niistä oli kovettunut,
ja senpätähden hän nyt sekä hämmästyi että vihastui
kuullessaan Ester Larssonin puhuvan isänsä tavoin ja yl-
peydellä, jota kreivitär ei ollut odottanut nuorelta naiselta,
joka hänen mielestään vaan oli kammarineitsyen ja ottotytöu
välinen olento.

Kun kulkusten kilinä kuului pihalta, lähetti hän sen-
tähden Bergflyktin katsomaan, kuka oli uskaltanut lähteä
liikkeelle tässä hirveässä pyryilmassa. Sitten kääntyi hän Es-
terin puoleen, joka vielä seisoi hänen edessään punaisena ja
jäykkänä, nuo rohkeat sanat vielä huulillaan, ja puhutteli
häntä emännän komentavalla äänellä. — Mitä tämä merkit-
see? — kysyi hän. — Olenko sinua kasvattaessani niin
huonosti onnistunut, että unohdat, ketä puhuttelet?

Mutta Ester oli nyt taas hurjalla tuulellaan ja vastasi,
silmiään maahan luomatta: — Minä en ole sitä unohtanut.
Teidän armonne itse on unohtanut, että matokin koukertelee,
kun sitä poletaan. Minä olen kaiken ikäni teille kiitollinen
suojeluksestanne, mutta se ei oikeuta teidän armoanne louk-
kaamaan minua sopimattomilla ejiäluuloilla. Teidän armonne
pelkää, että minulla on joitain oikeuksia kreivi Kaarleen.
Mutta minä pyydän saada muistuttaa teidän armoanne siitä,
jonka jo näytte unhottaneen, että ennenkun alentuisin niin
halvaksi, että tahtoisin tunkeutua teidän korkeaan sukuunne,
ennen tahtoisin yksinäni kuolla kinokseen maantien viereen.

Hänen vielä puhuessaan astui puutarhurin saattamana
pitkä, harmaapäinen ukko sisään, turkki päällä ja kokonaan
lumessa, jota ei hän edes huolinut pois pudistaa, jäi muu-
tamiksi silmänräpäyksiksi oven pieleen seisomaan ja vas-
tasi Esterin viimeisiin sanoihin syvällä huokauksella, puoli-
ääneen virkkaen: — Minä kiitän sinua, Jaakopin Jumala,
että olen jälleen löytänyt viimeksi syntyneen lapseni Egyp-
tinmaasta ja että hän vielä on mahdollinen lapsekseni
kutsuttaa!
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Ester säpsähti ja kääntyi päin. — Isäni, — huudahti
hän ja peitti kasvonsa käsiinsä.

Kreivitär, joka ei milloinkaan ollut nähnyt porvariku-
ningasta, ymmärsi heti, kuka hänen edessään seisoi. Mutta
hän malttoi mielensä ja meni arvokkaasti häntä vastaan.— Minä arvaan, — sanoi hän, — että se on valtio-
päivämies Larsson, joka kunnioittaa minua luokseni tulemalla.
Minä pyydän teitä olemaan tervetullut talooni, ja katson
itseni onnelliseksi voidessani jättää teille kadonneen lapsenne
takaisin. — Ester, syleile isääsi, ja rukoile häntä antamaan
sinulle anteeksi kaiken sen surun, minkä olet koonnut hänen
harmaan päänsä päälle!

Ester seisoi liikkumatonna eikä rohjennut luoda silmiään
ylös lattiasta. Kenties muistui hänelle juuri silloin mieleen,
kuinka hänen orpanaansa Maria Larssonia kerta oli vastaan-
otettu samallaisessa asemassa. Mutta lieneekö nyt ollut niin,
että vuodet, murhe taine sanat, jotkahän vastikään olikuullut
tyttärensä lausuvan, olivat murtaneet isän raudankovan mie-
len, — vanhus levitti sylinsä ja sanoi vapisevalla äänellä:— Ester! Minun lapseni! Minun armas lapseni!

Ja Ester lensi hänen syliinsä. Hänellä ei ollut sanoja
millä rukoilla, hänellä oli vaan kyyneliä niin lapsellisia, niin
rajusti vuotavia kyyneliä sydammen sisimmästä pohjasta, että
ne tukahduttivat häneltä äänen, ja näin kaunopuheliaasti ru-
koillen lepäsi hän nyt nyyhkien isänsä rinnoilla.

Oli niinkuin he kaikki olisivat yhtäkkiä lumouksesta
selvinneet. Vanha Larsson unohti tuossa tuokiossa kaiken
sen katkeruutensa, kaikki ne uhkaavat varoitukset, joita
hän oli mielessään hautonut tuolla pitkällä vaivaloisella mat-
kallaan lumessa ja tuiskussa. Esteriltä katosi menneisyys
niinkuin paha unennäkö siihen onnelliseen tunteesen, että
hän oli saanut takaisin isänsä rakkauden, jakreivittären ylpeä
vihastus suli pois kuin kinos kevätauringon paisteessa, kun
hän näki tämän näin nopean sovinnon hairahtaneen lapsen
ja kovan, syvästi loukatun isän välillä. Ja rouva ymmärsi
sen niin hyvin: hänkin oli äiti.

Ainoastaan puutarhuri Bergflykt, joka aina oli tottunut
syvimmällä kunnioituksella astumaan ankaran emäntänsä
huoneesen, ei voinut kyllin kummastella tuon vieraanmiehen
epäkohteliaisuutta, joka oli lumisessa turkissaan tunkenut
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tähän pyhättöön. Vilpittömällä hämmästyksellä katseli hän
kohtausta isän ja tyttären välillä, jossa hänen silmissään oli
merkillisintä se, että lumi alkoi sulaa ja valua turkilta alas
Esterin tukalle ja olkapäille. Käyttäen hyväkseen ensinäke-
misen jälkeen syntynyttä äänettömyyttä avasi tuo kunnon
mies suunsa ja pyysi neitsyt Larssonia olemaan varvillansa,
muuten hän varmaan kastuisi läpimäräksi.

Tämä hyväntahtoinen muistutus vaikutti muiden kuohu-
viin tunteihin kuin terveellinen kylmä vesisuihku. Ester
irroittautui herttaisesti hymyillen isänsä sylistä, avasi hänen
vyönsä ja auttoi märkää turkkia hänen päältään. Kreivitär
käski valmistaa lämpimän aterian ja pyysi vierastaan istu-
maan tuohon komeaan nojatuoliin, jota kunniata ei jokaiselle
vieraalle suotu. Eikä Larssonkaan kursaillut; hänen tapansa
ei juuri ollut haikailla ylhäisten edessä. Sen voi kuitenkin
huomata, että hän niin paljon kuin hänen töykeäluonteensa
salli, koki osoittaa kohteliaisuutta emäntää kohtaan. Kenties
hän pelkäsi synnyttämästä uusia myrskyjä, jotka voisivat
häiritä hänen kalliisti ostettua isän-iloansa.

Samaa peläten koki Esterkin osoittaa hellintä huomaa-
vaisuutta kumpaakin vanhusta kohtaan. Milloin koki hän
kreivittären silmistä lukea hänen pienimmänkin toivomuksensa
ja rientää sitä täyttämään, samalla kuin hänen rukoilevat
silmänsä anoivat anteeksi hänen äskeistä hillitöntä kiivaut-
taan. Milloin palasi hän isänsä luo häntä hyväilemään,
näyttäen tahtovan siten torjua pois kaiken siltä taholta uh-
kaavan vaaran. Ja kun hän pöytää kattaessaan salaa tar-
kasteli isäänsä, täyttyivät hänen silmänsä taas kyynelillä.
Isä oli paljon vanhentunut sitten viime näkemän. Jäykkä
niska oli taipunut, korkea otsa oli syvillä rypyillä, ja hänestä
näytti niinkuin terävän silmän käskevä ilme olisi laimentunut.
Mutta hän koki uskotella itseään, että se vaan oli väsymystä
matkan vaivoista. Isän oli nimittäin täytynyt jalkaisin kah-
lata viimeiset peninkulmat kinoksissa, kun hevoset upposivat
niin syvälle lumeen, että tuskin voivat tyhjää rekeä vetää.

Kreivitär, joka puolestaan koetti tehdä kaikki voitavansa
myrskyä välttääkseen, ennenkun kaikki oli valmistettu, johti
puheen matkasta ja pyryilmasta maanviljelykseen Falkbyssä
ja osasi hän huomaamatta asettaa puutarhurin ansiot mitä
edullisimpaan valoon. Hän kertoi muun muassa, että Berg-
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flykt asianalkain oli tuotattanut kapallisen potaatteja Saksan-
maalta ja että hän erinomaisesti oli osannut saada täällä
viihtymään tuon uuden Ruotsissa vielä hyvin harvinaisen,
Suomessa milfei tuntemattoman juurikasvin, josta luultavasti
tulisi vielä paljon hyötyäkoitumaan. Bergflykt, joka oli saanut
merkin jäädä huoneesen ja tähän asti oli pysynyt nöyränä
ovenpielessä, sai nyt käskyn selittää kokeitaan valtiopäivä-
miehelle. Hän esittikin asian selvään ja tarkasti niinkuin
ainakin, kun puhui omaan alaansa kuuluvista asioista. Krei-
vittären salaiseksi iloksi näytti Larsson tarkasti kuuntelevan.
Kekseliäässä päässään mietti hän jo keinoja, miten tätä uutta
kasvia olisi Isossakyrössä ruvettava viljelemään; sentähden
tahtoi hän päästä soiville viljelystavasta. Silloin tarjosi krei-
vitär hänelle puolen kappaa siemeneksi, ja toimitti niin, että
hän illallispöydässä itse sai koetella tämän ameriikkalaisen
juurikasvin oivallisia ominaisuuksia.

Tähän asti kävi kaikki hyvin, ja nuo kolme henkilöä,
joita asia lähimmin koski, näyttivät sanaakaan sanomatta
sojiineen siitä, etfeivät he sinä iltana tuota arkaa kohtaa
koskettaisi, kun kovaksi onneksi Bergflykt, joka oli aivan
hurmautunut ja hyvillään siitä harvinaisesta kunniasta, että
sai istua kreivittären omassa pöydässä,alkoi viattomuudessaan
puhua niistä omenapuista, joita pakkanen viime syksynä oli
turmellut, ja kuinka hän oli peittänyt niiden juuret olilla
»juuri samana päivänä, kun nuori kreivi tuli tänne neitsyt
Esterin kanssa».

Jos Falkby olisi halennut,ei hämmästys siitä olisi ollut
suurempi kuin minkä tiima viatonmuistutus synnytti kahdessa
läsnäolevista. Kreivitär loi palvelijaansa yhden noita säih-
kyviä silmäyksiä, jotka tukkivat suun rohkeammiltakin mie-
hiltä kuin puutarhuri oli, ja tämä kunnon mies kävi heti
paikalla äänettömäksi tietämättä itsekään minkätähden.
Ester punastui korvanlehtiään myöten ja tuijotti kuvioita edes-
sään olevilla englantilaisilla lautasilla niin tarkkaan kuin
olisi tahtonut niiden läpi katsoa. Salavihkaa vaan uskalsi
kreivitär katsahtaa harmaantuneesen vieraasensa.

Mutta Larsson ei ollut tänä iltana enää sama kuin
ennen. Hänen otsansa vetäytyi vaan yhden ainoan kerran
noihin hyvin tunnetuihin tuimiin ryppyihin; sitten kääntyi
hän puutarhuriin päin ja sanoi levollisesti:
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— Kun teillä on nuoria puita, tulee teidän hoitaa niitä
paremmin. Jos ne turmeltuvat, on vika usoimmittain sen, joka
niitä on kasvattanut. Saattaa käydä niinkin, että Jumala
suo kevättä ja päivänpaistetta, niin että ne taas virkistyvät
ja kantavat siunatuita hedelmiä.— Niin, — sanoi kreivitär liikutettuna, — minä tun-
nen semmoisen nuoren puun. Rajuilma oli taittanut yhden
oksan, ja pakkanen oli kellastuttanut sen lehtiä; mutta juuri
ja sydän olivat, jumalankiitos, terveet. Te olette oikeassa:
se puu tarvitsee hoitoa ja lämmintä päivänpaistetta, ja jos
Jumala tahtoo, kantaa se vielä runsaita hedelmiä.

Noustiin pöydästä. Larsson suuteli tytärtään otsalle,
kiitti emäntää ja virkkoi, huoneesensa mennessään:— Huomenna kiitän tyttäreni puolesta.

35. Vuosisatain perintö.

Seuraavana aamuna oli tuisku muuttunut suojaksi.
Kello 8 aikana astui Larsson kankeana ja komeana
Falkbyn saliin, jossa kreivitär otti hänet vastaan
vankan aamiaispöydänääressä. Ester oli varhemmin

aamulla puhellut kauvan isänsä kanssa kahdenkesken.
Kreivitär ja Larsson tervehtivät toisiaan jonkunlaisella

juhlallisuudella, virkkoivat jotain yön levosta ja ilmasta ja
istuivat sitten pöytään. Vanhukselle maistui ruoka hyvin,
mutta Esterin lautanen pysyi koskematonna, ja hänen sil-
mänsä olivat itkettyneet.

Aterian loputtua nousi Larsson ylös, kumarsi kohte-
liaasti emännälle ja kiitti omasta ja tyttärensä puolesta.
Heidän oli nyt lähteminen, hevoset olivat jo tilatut.

Tämä kaikki tuntui kreivittärestä vähän kylmältä.
Hän ei huolinut ruveta turhiapuhumaan, mutta hänen sydäm-
mensä lämpeni, kun hän ajatteli Esterin tulevaa kohtaloa.
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Nyt vasta, kun heidän oli iäksi päiväksi toisistaan erottava,
huomasi hän tämän kovan onnen lapsen käyneen hänelle
rakkaammaksi kuin hän itse oli luullutkaan. Heidän välil-
lään oli jotain henkiheimolaisuutta, joka nyt vasta hänelle
selveni: sama hehkuva sielu, sama tarmokas tahto, sama
jyrkkä, uljas, itsenäinen luonne. Eroitus oli vaan eri iän,
erilaisen kasvatuksen, erilaisen yhteiskunnallisen aseman;pohja
oli sama.

Kreivitär mietti mielessään, pitäisikö hänen olla vaiti
vaiko puhua. Mutta kun jäähyväiset olivat heitettävät ja
Ester kallistui hänen rintaansa vasten, silloin tuntui hänestä
niinkuin hänen eiliset sanansa olisivat toteutuneet ja niinkuin
hän olisi äiti, joka lähettää lapsensa tuntemattomiakohtaloita
kohti kylmään talvipakkaseen. Hän päätti puhua ja pyysi
kahdenkeskistä keskustelua vieraansa kanssa.

Larsson seurasi häntä sivuhuoneesen. Kreivitär sanoi
nyt sillä varovaisuudella, jota hän katsoiolevansa velvollinen
vaarinottamaan, että hän oli velvollinen tekemään tiliähänen
tyttärensä olosta Falkbyssä. Hän oli vastaanottanut Esterin
hairahtuneena lapsena, jonka ajattelematonta karkausta puo-
lusti se häväistys, jota hän oli kärsinyt ja ne herjaukset,
joita hän Tukholmaan tultuaan pelkäsi. Ester oli tuo nuori
puu, jota kenties ei oltu tarpeeksi varovasti hoidettu ja jota
pakkanen oli purrut, mutta joka hellästi hoidettaessa taas oli
kukoistava ja hyviä hedelmiä kantava. Hänen isänsä olkoon
huoletta; kreivitär jätti hänelle hänen tyttärensä kovan koe-
tuksen parantamana ja puhdistamana. Kreivitär toivoi siis,
että tyttären kaikki hairahdukset olivat unohdetut ja täydelli-
sesti anteeksi annetut.

Larsson vastasi yksikantaan olevansa kiitollinen krei-
vittären suojeluksesta eikä tahtovansa enää muistella tyttä-
rensä hairahdusta, kun hän vaan tästälähin osoittaisi hänelle
ehdotonta kuuliaisuutta, joka olisi hänen velvollisuutensa.— No hyvä, — jatkoi kreivitär, innostuen siitä aja-
tuksesta, että hän vielä voisi tehdä jotain Esterin onneksi,— jos teillä nyt olisi todistus siitä, etfei tyttärenne maine
ole vahingoittunut — jos esimerkiksi joku rehellinen mies,
joka on hänen arvoisensa, pyytäisi teiltä tytärtänne vaimok-
sensa — mitä siihen vastaisitte?
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Larsson oli vähän aikaa vaiti; epäluulon tunne täytti
hänen ylpeän rintansa, ja hän kysyi otsa rypyssä, mitä hänen
armonsa tarkoitti.— Sitä vaan, — vastasi kreivitär pelkäämättä, ■

että minun talossani on eräs nuori, kelpo mies, joka tuntisi
itsensä onnelliseksi, jos antaisitte Esterin hänelle vaimoksi.
Puuttuu vaan teidän suostumuksenne ja Esteristä on tuleva
arvossa pidetty, kunnioitettu, onnellinen puoliso.

Larsson sai näistä sanoista vahvistusta epäluulolleen.
Hän nousi ylös, hänen katsantonsa synkistyi peloittevasti.— Minun suostumukseni! — huudahti hän. — Jo
riittää; nyt ymmärrän kaikki. Nyt tiedän,minkätähden lähe-
titte poikanne Suomeen, minkätähden hän hiipii sukulaiseni
perheesen Tukholmassa, minkätähden Ester oli häväistävä ja
houkuteltava karkaamaan, ja minkätähden hänelle oli hankit-
tava turvapaikka teidän luonanne. Tahdotteko, että sanon
minkätähden? Sentähden, että poikanne oli köyhä ja tar-
vitsi rahojani! Niin, teidän armonne, niin se oli! Minun
rahani painoivat kuitenkin enemmän kuin koko teidän aate-
linen ylpeytenne, ja te ette hävennyt alentumasta niin
syvälle, että kutsuitte porvarin tyttöä tyttäreksenne, että poi-
kanne saisi syödä ja mässätä ja kiilloittaa lahonneen vaaku-
nakilpensä halvan kauppiaan vaivaloisesti ansaitsemalla kul-
lalla. Semmoisia te olette, te korkeasukuiset herrat jarouvat,
jotka tätä nykyä vallitsette Ruotsin valtakunnassa. Te ylen-
katsotte meitä ja tuskin kelpaamme me harjaamaan kenkiänne
ja kantamaan hameittanne laahoksia; mutta annapas teidän
kultaamme tarvita, kyllä silloin olette niin armollisia, että
pidätte sen hyvänänne ja viette lapsemmekin kaupantekijäi-
siksi. Minun suostumukseni! Mihinkä sitä tarvittaisiin? En
enää ole rikas; olen köyhä teidän armonne, köyhempi kuin
te itse. Peruuttakaa siis sananne. Mitäpä te enää tyttäres-
täni huolinette, kun ei häntä enää voi kullalla punnita.— Te ymmärrätte väärin tarkoitukseni, — vastasi
kreivitär hämmästyneenä ja suuttuneena hänkin siitä, että
hänen vilpitöntä ehdotustansa noin odottamattomalla tavalla
tulkittiin.

Mutta Larsson jatkoi vaan häntä kuulematta:— Tahdon sanoa teille jotain, mitä ette kenties tiedä,
tai jonka jo olette unohtanut. Minunkin sukuni on vanha;



VUOSISATAIN PERINTÖ. 345

sen juuret ulottuvat yhtä kauvas menneisyyteen kuin Bertel-
sköldinkin suku. Ja meidän sukujemme välillä on ollut ole-
massa vihollisuus aina alusta alkaen sentähden, että toinen
on pitänyt sortajain ja toinen sorrettujen puolta. Muistanpa
vielä sen ajan, jolloin teidän miehenne isä kerjäten rukoili
isääni hänelle armosta myömään muutamia tynnöriä jyviä,
kun koko hänen väkensä oli nälkään kuolemaisillaan.
Muistan vielä senkin päivän, kun kuusi Larssonia, kaikki
nuoria uljaita miehiä, asettausi teidän miehenne komentoon
eikä yksikään heistä palannut, sillä se kunnia maksoi heille
heidän sydänverensä. Muistan vielä teidän lankonne, tuon
katalan juonittelijan, joka nyt on noussut valtakuntaa hallit-
semaan; hän se on, joka on turmellut rauhan ja sovinnon
maassa, joka kahdesti on häväissyt sukuni tyttäriä ja kohta
on tekevä minustakin kerjäläisen. Ja te pyydätte suostumus-
tani poikanne naimisiin tyttäreni kanssa!

Vaikka kreivittären arinta kohtaa oli loukattu, oli hän
jo ehtinyt rauhoittua.— Valtiopäivämies Larsson, — sanoi hän ylhäisesti
ja arvokkaasti, — olkaa vakuutettu siitä, että minä olen
aivan samaa mieltä kuin tekin minun poikani ja teidän tyt-
tärenne yhtymisestä. Siitä ei koskaan ole ollut kysymystä.
Tarkoitukseni oli pyytää Esteriä puutarhurini vaimoksi; kat-
son tämän avioliiton molemmille sopivaksi. Ja kun nyt tie-
dätte tarkoitukseni, niin luulen teidän huomaavan omat arve-
lunne ainakin liika aikaisiksi.

Larsson jatkoi: — Teidän armollanne on oikeus selit-
tää tarkoituksenne, minä olen kenties liian paljon vanhoja
asioita muistellut. Mutta koska minä nyt, niinkuin sanoin,
olen köyhä, niin en voi ottaa pitääkseni huolta edes puutar-
hurinne toimeentulosta, ja sentähden lienee parasta, ettälope-
tamme tämän keskustelumme tähän. Mutta — vielä yksi
sana! Koska kuulen, että olemme samaa mieltä lastemme
suhteen, vaan kun mahdollisesti voisi tapahtua, että heillä
olisi oma päänsä heilläkin — niin, ken tietää? kreivikin
voi ruveta hulluttelemaan — niin luvatkaamme tässä kaikki-
näkevän Jumalan edessä, te minulle ja minä teille, etfemme
ilopäivinä sanalla tai teolla suostu lastemme yhtymiseen! El-
köönkumpikaan meistä horjuko määrätystä tarkoitusperästä.



346 PORVARIKUNINGAS.

Pysykööt sukumme iäti kahdessa eri leirissä, käsi kättä
ja sydän sydäntä vastaan, niin etfei mitään pelkurimaista
sovintoa meidän välillämme tule syntymään, ennenkun ajat
ovat täytetyt ja jälkimaailman tuomio on julistettu siitä asiasta,
josta molemmat taistelemme.

Ylevämielinen kreivitär Bertelsköldkäsitti täydellisesti
sen ajatuksen suuruuden, joka oli kätkettynä vanhan porvari-
kuninkaan perinnölliseen vihaan. Ollen synnyltään ja luon-
teeltaan ylimys, oli hän yhtä lujasti vakuutettu aatelisvallan
olemassa olon oikeudesta kuin Larsson oli kansanvallan, ja
hänen yksityiset toivomuksensa olivat sopusoinnussa sen
kanssa, minkä hän katsoi isänmaallensa hyödylliseksi. Hän
oli sentähden aikeessa ehdottomasti antaa häneltä vaaditun
lupauksen, kun eräs heille molemmille aivan odottamaton
tapaus keskeytti hänet.

Salin aukinaisen oven kautta näki hän oman poikansa,
jonka hän luuli olevan kaukana Norjassa, seisovan Ester
Larssonin vieressä, jota hän piteli kädestä, näyttäen kuulu-
mattomin sanoin kehoittavan häntä rohkeuteen ja toivoon.— Sinäkö täällä! — huudahti kreivitär, unohtaen kai-
ken muun ja luullen näkyjä näkevänsä.— Niin, äitiseni, täällä olen japarhaasen aikaan tulin,
josta kiitän teidän kertomustanne eräästä kilpailijasta! —
huudahti Kaarle Viktor Bertelsköld iloisesti astuen sivuhuo-
neesen. — Vasta silloin kun Norjan tunturit kohottivatkor-
keat muurinsa meidän välillemme, ja minä seisoin siellä isäni
tuntemattomalla, lumisella haudalla, — vasta silloin selveni
minulle, etfei elämäni ole minulle minkään arvoinen ilman
Esterin rakkautta. Valtiopäivämies Larsson! Minä anon
nöyrästi ja kunnioittaen tytärtänne omakseni. Äitiseni! Minä
pyydän, että sanotte Ester Larssonia tyttäreksenne!

Larsson ja kreivitär katsahtivat toisiinsa. Siinä kohosi
nyt korkeat muurit, paljoa korkeammat kuin Norjan tuntu-
rit molempia nuoria eroittamaan, — vuosisatain vihan ja
perittyjen ennakkoluulojen kaksinkertaiset vaskiset vaarat.
Kreivitär ei virkkanut mitään; hän tiesi, mitä tuo toinen oli
vastaava ja odotti sitä.

Jäykkä, ankara, harmaapäinen ukko astui esiin, tart-
tui tytärtään kovasti käteen ja tempasi hänet mukaansa.
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— Tule! — sanoi hän. — Kiitän kreiviä tarjoukses-
tanne; tarkoituksenne ei liene paha. Mutta tuli ja vesi eivät
sovi yhteen. Larsson ja Bertelsköld eivät saata ikänä olla
toistensa omat. Herra kreivi tietää nyt vastaukseni: en tar-
vinne sanoa, että se onperuuttamaton. Hyvästi rouvakreivitär.
Tule, Ester; hevoset ovat valjaissa.

Ester totteli. Ei hän itkenyt. Ei hän rukoillut. Hän
tiesi kyllä, että vuosisatain perintö oli heidät eroittanut.
Mutta hänen silmissään hehkui himmeä tuli, ja hän kuiskasi
hämmästyneelle nuorukaiselle, joka turhaan koki häntä pidät-
tää: — Elä seuraa minua! Isäni on oikeassa. Me emme
voi olla toistemme omat. Mutta rakastaa toisiamme, Kaarle,— sitä voimme, vaikka meret ja tunturit erottaisivat meidät
kaikeksi elinajaksemme toisistamme.
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Ja hän kiskasihe irti isästään, kietoi kätensä nuorukai-
sen kaulaan ja suuteli häntä. — Jää hyvästi! — sanoi hän.— Ja nyt, isäni, nyt olen teidän. Tehkää minulle, mitä
tahdotte.

Kohta sen jälkeen riensi reki ulos Falkbyn portista, ja
kreivitär Bertelsköld seisoi siinä yksin poikansa kanssa.

36. Kuninkaan sormus.

Vielä kerran astumme me presidentin kreivi Torsten
Bertelsköldin virkahuoneesen. Vierashuone on täynnä
ulkomaisia valtiomiehiä, hovimiehiä, sotaherroja ja
ylhäisiä virkamiehiä, jotka odottavat puheille pääs-

täksensä. Kaikki kääntyvät nousevaa aurinkoakohti. Kaikki
kilpailevat he kerjätäkseen armon silmäyksiä siltä mieheltä,
joka nyt on ottava valtakunnan ohjat käsiinsä ja voittaneiden
Hattujen kantamana johtava Ruotsinmaan kohtalot uusille
poluille säätyjen ja vapauden nimessä.

Ollaanhan nyt keskellä Ruotsinmaan niin sanottua va-
pauden aikakautta.

Tuolla huoneessaan istuu tuo kohta kaikkivaltias mies,
Ruotsin todellinen kuningas, vaikka toinen sitä nimeä kan-
taa. Hän on ehkä vanhentunut ja kuihtunut kaikkien nii-
den juonien painosta, joiden avulla hän on valtaan päässyt;
mutta sitä ei kukaan huomaa. Kirjailtu samettitakki peittää
taitavasti hänen laihtuneen vartalonsa; erinomaisen hyvästi
käheröity tekotukka kätkee hänen harmaathiuksensa;hienosti
sivelty, melkein huomaamaton ihoväri luopi nuoruuden ja ter-
veyden värityksen ryppyiselle otsalle ja näivettyneille poskille.
Ainoastaan viheriä varjostin silmien päällä heikontaa hiukan
tuon ennen niin tuiman katseen voimaa, joka tunki kaik-
kien läpi, mutta jonka läpi ainoastaan hyvin harvat voivat
tunkea. Mutta ei se mitään merkitse; se on vaan satun-
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naista heikkoutta, joka on syntynytankarasta yötyöstä.Kreivi
istuu suorana ja reippaana kuin nuorukainen elefantinluulla
ja simpukan kuorilla koristetussa nojatuolissaan, lämmitellen
itseään tulevan valtansa paisteessa. Hän on nyt päässyt
koko elämänsä tarkoitusten perille. Sanomattomia vaivoja,
monivuotisia ponnistuksia on hän saanut kokea näin pitkälle
päästäkseen! Mutta nyt on voitto voitettuna, nyt on hän
astuva sille sijalle, josta hän on sysännyt pois suuren mes-
tarinsa kreivi Hornin. Mitäpä hän, jälkeläinen,huolii siitä,että
tämä valtaistuin on rakennettu kansansuosion ja puolueiden
lainehtiville aalloille. Onhan hän oppinut hallitsemaan noita
epävakaisia elementtejä; nyt on hän paremmin kuin koskaan
ennen ymmärtävä niitä hillitä.

Hänen sihteerinsä ei ollut vielä lopettanut huomispäi-
vän monien ja tärkeiden asiain esitystä, kun kammaripalvelija
ilmoitti yhden toisensa perästä nuo äsken leivotut valtakun-
nan neuvokset: kreivi Possen, parooni Lövenin,hovioikeuden
neuvos Ehrenpreussin ja valtiosihteeri Cederströmin sekä
lähettilään kreivi de Lynarin.— Pyydä heidän ylhäisyyksiään tekemään hyvin ja
astumaan pieneen salonkiin; — oli vastaus.— Kammariherra monsieur de Broman...— Sano, että odottakoon vierashuoneessa.— Viskaali Spolin...— Aja se hävytön lurjus ulos ovesta.

Sihteeri jatkoi: — Nöyrä kirjelmä kruunun käskynhal-
tijalta Isossakyrössä, Suomessa: Perttilän taloa koskeva pe-
rintöriita, toistaiseksi jätetty vastaajan poissa-olon tähden
laillisen esteen vuoksi, koska hän on valtiopäivämies.— Tila on siitä huolimatta menetetty. Jatkakaa.— Armonhakemus koskeva tappoa ja verihaavaa kak-
sintaistelussa: hänen majesteettinsa on sattuneesta syystä näh-
nyt hyväksi armossa lieventää sotaoikeuden tuomion, koskeva
luutnanttia vapaasukuista kreivi Kaarle Viktor...— Vaiti. Jo tiedän: vuoden virkaero ja puolen vuo-
den maanpako. Jotainhan täytyy tehdä kelvottomien veljen-
poikiensakin hyväksi. Entä sitten!— Kansliakollegioon asetetaan virkamiehet teidän ylhäi-
syytenne ehdotuksen mukaan. Hovikansleri parooni von.
Koehen, kanslianeuvokset Neres jaBahr pyytävätvirkaeroa...
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— Lisätkää kreivi Bonde ynnä muut. Jatkakaa.— Kreivi Tessin anoo lähettilään tointa Pariisissa.— Vai niin? Vai anoo? No niin, kun ilveily on
loppuun suoritettu Tukholmassa on aika aloittaa huvinäytel-
mää Pariisissa. Hän saa viran. Entä sitten?.— Hänen majesteettinsa ehdottaa monsieur de Broma-
nin kautta koroitettua eläkettä valtakunnan neuvokselle kreivi
Taubelle...— Hyljätään. Hänen majesteettinsa ei ole aina näh-
nyt hyväksi mukautua valtakunnan tarpeiden ja isänmaan
ystäväin mielen mukaan. Ja koska hänen majesteettinsa
kuningatar lienee toista mieltä, niin olisi koroitus loukkaus
häntä kohtaan.— Hänen majesteettinsa kuningatar tekee kammari-
junkkarinsa parooni Höökin kautta ehdotuksen saksalaisista
kammarirouvista. Tarpeettomina sopisi heidän virkansa lak-
kauttaa ja siirtää palkkarahat muiden hovinaisten palkkain
lisäämiseksi.— Hänen majesteettinsa kuningatar osoittaakiitettävää
säästäväisyyttä. Mutta koska hänen majesteettinsa kuningas
lienee toista mieltä, niin kirjoittakaa, että saksalaisten hovi-
naisten palkat koroitetaan. Onko mitään muuta?— Ei muuta kuin että sotamiehenleski Flinta anoo
uutta apua. Hän sanoo teidän ylhäisyytenne siihen valalla
sitoutuneen, silloinkun hänen miesvainajansa oli kulettanut
teidän ylhäisyytenne vahingoittumatonna edes takaisin Kaarle
kuningas vainajan luo Stralsundin piirityksessä.— Flinta! Falkbyssä asuva, eikö niin?— Falkbyn kartanossa.— Hyljätään. Nyt voitte lopettaa.— Saan siis vastata, etfei teidän ylhäisyytenne sitä
valaa muista...

—Te ette vastaa mitään. Onko minulla aikaa puut-
tua akkain kujeihin ja valoihin, joita en koskaan ole vanno-
nut. Jo riittää. Saatte mennä.

Sihteeri meni syvään kumartaen.
Kreivi jäi vähäksi aikaa yksin. Hän oli oikeassa:

kuka voi tällä hetkellä vaatia häntä ajattelemaan köyhiä
leskiä ja kauvan sitten unohdettuja valoja? Hän oikein rie-
muitsi nähdessään Ruotsin kuninkaan ja kuningattaren mui-
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den armon anojain joukossa rukoilevan häneltä ja rukoilevan
turhaan toimenpiteitä, jotka olivat mitä läheisimmässä yhtey-
dessä heidän yksityisten mielihalujensa kanssa. Ilkkuen
näki hän nyt tämän kuninkaallisen pariskunnan, jokakerran
oli niin syvästi häväissyt ja nöyryyttänyt häntä, *) nyt vuo-
rostaan häväistynä ja nöyryytettynä kumartuvan hänen vai-
kutusvaltansa alle! Eikä ainoastaan heidän, vaan kaikkien
hänen vihanneinensa, ylhäisten ja alhaisten, tuli nyt saada
tuntea hänen kätensä painoa, kun hän heidän hartioillaan
nyt valtaansa kiipesi. Hatutkin, jotka luulivat hänestä saa-
vansahankeittensa toimeenpanijan, tulisivat huomaamaan ereh-
dyksensä; hän oli heitä hillitsevä Myssyjen avulla, samoin
kuin Myssyjä heidän avullaan; hän oli totuttuun tapaansa
perustava kumoamattoman valtansa juuri sille eripuraisuu-
delle, joka jakoi valtakunnan kahtia. Ja kaiken tämän
ohessa oli hän nyt, nyt vasta, toteuttava sen aatteen, jonka
hän oli perintönä vastaanottanut, mutta toteuttava sen paljoa
perinpohjaisemmin kuin hänen isänsä oli rohjennut uneksia-
kaan: hän tahtoi kohottaa aateliston yläpuolelle sekä kunin-
gasta että kansaa, ja kun se oli onnistunut, silloin hän muo-
dostaisi Ruotsinmaan tasavallaksi Puolan mallin mukaan,
niin että siinä olisi vaan kaikkivaltiaita herroja ja maaorjiksi
tehtyjä talonpoikia; pysyttäen kuitenkin kaiken tämän onnen
perustajan sinä mahtimiehenä, jonka edessä kaikki muut
inahtavat nöyrästi maahan kumartaisivat.

Näiden kopeiden, itsekkäiden, korkealle tähtäävien aja-
tusten valtaamana, jotka saattoivat hänet unohtamaan koko
tuon tuolla ulkona odottavan joukon, ojensi kreivi koneen-
tapaisesti nyrkkiin puristamansa käden, ikäänkuin olisi tah-
tonut sillä kerta kouristaen musertaa murskaksi koko Ruot-
sin. Samassa tunsi hän sormessaan sen sormuksen, jonkahän
niin omituisella tavalla oli saanut takaisin ja josta hän ei
sitten koskaan enää ollut luopunut. Se oli kuninkaan
sormus.

Pirullinen ajatus välähti hänen mielessään. — Voi
teitä, katalat, kurjat ihmisraukat! — sanoi hän itsekseen. —
Te puhutte Jumalasta, sallimuksesta, ja tuo mitätön vaski-
kappale pitää niitä pilkkanaan. Mitä on Jumala, mitä on

*) V. 1721. Katso »Erämaiden kevättä.»
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sallimus minun hyväkseni tehnyt? Ei mitään! Mutta tähän
sormukseen — se on naurettavaa, mutta niin se kuitenkin
on — tähän sormukseen on ainainen onni kätkettynä. Sen
kadotettuani kävi kaikki minuavastaan: työ,viisaus,kavaluus,
kaikki oli turhaa. Mutta saatuani sen takaisin, onnistui mi-
nulle kaikki. Niinpä tosiaan, kaikki! Minulle ei ole enää
mikään mahdotonta. Minä voisin pyytää vaikka kruunun
päähäni, elleivät kruunut tässä maassa tätä nykyä olisi niin
polkuhinnassa.. . Mutta entä jos nostaisin ne taas entiseen
arvoonsa...

Bertelsköld naurahti, mietteissään liikauttaen tuota pu-
ristavaa rengasta.

Tietämättä, kuinka se oli tapahtunut, oli hänellä sor-
mus irrallaan kädessä, sormus, joka 18 vuoden kuluessa oli
milfei kasvanut kiinni hänen sormeensa. Kummallinen tunne,
puoleksi pilkkaa, puoleksi pelkoa, valtasi hänet. Hän piti
sormusta päivää vasten, nähdäkseen voisiko hän vielä siinä
eroittaa nuo salaperäiset kirjaimet R. R. R. — Rex Regi
Rebellis. — Sano minulle, — sanoi hän, — sano minulle
sinä: tuleeko minun kruunua tavoittaa?

Kenties vapisi hänen kätensä hänen näitä sanoja virk-
kaessaan, sillä sormus luiskahti sormesta ja helähti lattialle
pudotessaan omituisen oudosti; ainakin kuului kreivin kor-
vissa siltä kuin olisi kanteleen kieli poikki leikattu.

Kreivi Bertelsköldhypähti ylös nojatuolistaan, ottamaan
sormusta ylös. Hänen silmissään musteni niin oudosti. Vai-
voin löysi hän soittokellon. Valkeata! huusi hän kammari-
palvelijalle, — sytytä kynttilät! Yöhän nyt on!

Palvelija katseli oudoksuen herraansa, sillä kello oli
10 aamupäivällä, ja huoneessa oli aivan valoisa.

Mutta kreivi hamuili lattialla niinkuin pilkkopimeässä
ja huusi ehtimiseen kynttilätä, sillä hän oli kadottanut jotain,
sanoi hän, mutta mitä, sitä ei hän sanonut. Hän luultavasti
pelkäsi, että hänen kallein kapineensa vielä kerran häneltä
varastettaisiin.

Kammaripalvelija teki niinkuin hän oli käskenyt, jasy-
tytti kaksi vahakynttilää. Turha vaiva; kreivi valitti vihai-
sella äänellä, että hänet jätettiin yksin pimeään. Palvelijat
juoksivat päättöminä edes takaisin ja tieto tapauksesta kulki jo
kuiskeina puheille pyrkijäin kesken, joiden kärsivällisyys alkoi
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loppua. Huhu levisi, että kreivi Bertelsköld yhfäkkiä oli
tullut mielipuoleksi.

Haettiin hänen lääkärinsä; puheille pyrkijät tunkeutui-
vat uteliaina ovelle. He tahtoivat nähdä sen miehen, jonka
juuri oli ruvettava valtakuntaa hallitsemaan ja joka nyt ei
voinut itseäänkään hallita.

Lääkäri tuli ja tapasi Bertelsköldin nojatuolissa istu-
massa. Kylmä hiki oli peittänyt otsan ja posket, vienyt iho-
maalin pois ja paljastanut kaikkien nähtäväksi kalpeat, kuih-
tuneet ja laihtuneet kasvot. Oli erehdytty: hän ei ollut
mielipuoli — ei ainakaan vielä.— Tekö se olette, hyvä tohtori! — sanoi hän hiukan
vielä entiseen mahtavaan tapaansa. — Sanokaa minulle, mitä
merkitsee tuo ilkeä kuiskina ympärilläni, ja mitä merkitsee
tämä pilkkoinen pimeä, joka minua ympäröi?

Lääkäri tutki hänen silmiään ja vastasi vakavasti: -
Se merkitsee, herra kreivi, että olette sokea!- Mitä? Sokea? Oletteko hullu, herra! Tosin ovat
silmäni olleet heikot, mutta vähän aikaa sitten näin vielä
jotenkin hyvin.— Ei se ole tavallista heikkoutta, herra kreivi; teillä
on kaihi silmissänne. Se on vähitellen kehittynyt, ja minä
olen jo kauvan sitä pelännyt. Teidän mielenne onvarmaan-
kin äsken ollut jotenkuten kuohuksissa ja se on jouduttanut
taudin puhkeamista.— On — on ollut, — jatkoi kreivi hämmennyk-
sissään ja katkonaisesti. — Tiedättekö, hyvä tohtori, — minä
satuin kadottamaan jotain — vähäpätöisen kalun — joka
ei ole kupari-äyrin arvoinen — erään muiston isävainajaltani.
Semmoinen suututtaa, ja — mutta sanokaa: eihän kestäne
kauvan, ennenkun saan näköni jälleen? Kuuletteko, tohtori:
minun täytyy saada näköni jälleen, ja saada se pian, pian,
sanon minä. Juurikuin minulla olisi aikaa odottaa! Luu-
letteko vihamiesteni minua odottavan?— Herra kreivi, minä pettäisin teidät, jos uskottelisin
teillä olevan toivoa taudissa, jolle lääketiede ei mitään inahda.
Kaikki osoittaa, että te valitettavasti kaikeksi elinajaksenne
olette näkönne menettänyt.— Mitä, katala puoskari! Ja te rohkenette sanoa
sen minulle; ettekö tiedä, että panette henkenne alttiiksi!
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Tohtori — teidän täytyy antaa minulle näköni takaisin, kuu-
letteko sen? Tohtori hyvä — te tiedätte, että minä kyke-
nen kuninkaallisesti palkitsemaan teitä. Sanokaa, mitä ha-
luatte? Kunniavirkojako? Arvonimiäkö? Kultaako? Kaikki
on teidän, teillä on valta valita, sillä te tiedätte, että Ruotsi
odottaa minua. Mutta silloin teidän myös täytyy antaa mi-
nulle näköni. Taivaan pyhät! Hallita valtakuntaa ja olla
sokea, sehän on naurettavaa, eikö ole? No, mutta naurakaa-
han, tohtori; myöntäkää, että se olisi tyhmyyttä, hullutusta!— Vielä kerran, teidän ylhäisyytenne: käskekää minua
mihin hyvänsä, mutta näköänne en voi palauttaa.

Kreivi hypähti ylös nojatuolistaan. — Ah, — huu-
dahti hän, — minut on petetty, minut on petetty! Nuo
katalat rohkenevat vastustaa minua ja minä en voi heitä
rangaista. Missä on sormukseni? Antakaa minulle sor-
mukseni... Ei, pois, kaikki pois! Te saattaisitte varastaa
onneni. Voi aikojani! Voi päiviäni! Halvin palvelijani
voi löytää kruunun! Pahin viholliseni voi valloittaa maail-
man! Ja minä olen sokea, kykenemätön ja sokea! — Nyt
muistan, niin se oli: kuninkaan sormusta ei koskaan kado-
teta ilman väärää valaa! Ja noin mitätönvala! Enkö 010
kalliimpia valoja rikkonut! Kuulkaa, ystäväni, jos minulla on
yksi ainoakaan ystävä, niin menköönhän senFlintan lesken
luo Falkbyhyn ja luvatkoon hänelle koko omaisuuteni, jos
hän hankkii minulle sormukseni takaisin! Mutta hänen
täytyy tehdä se pian, muuten olen hukassa, sillä minulla
ei ole onnea ei taivaassa eikä maan päällä ilman kuninkaan
sormusta!

Ja näin hamuili ja raivosi tämä onneton yhä edelleen,
sill'aikaa kuin läsnäolijat peloissaan siirtyivät pois ja Hattu-
jen päämiehet jo kuiskailivat keskenään, että tässä ei autta-
nut enää mikään, valta oli heti paikalla, tarjottava Gyllen-
borgille.

Silloin astui sisään musta haamu, hempeä kuin enkeli,
läheni kukistunutta valtiomiestä, talutti hänet nojatuoliin ja
kuiskasi:

— Torsten, tunnetko minua?— Ebba! — huudahti Bertelsköld, kovasti puristaen
kreivittären kättä. — Voitko vielä kerran antaa minulle
sormukseni takaisin?
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— En, — sanoi kreivitär. — Mutta rukoilkaamme,
että voisin antaa sinulle Jumalasi takaisin! Mitä auttaa se
ihmistä, jos hän kaiken maailman voittaa ja kuitenkin saa
sielullensa vahingon?

37. Puolitoista vuotta myöhemmin.

Eräänä päivänä Syyskuussa vuonna 1740 oli syksyn
ensimmäistä pakkaisyötä seurannut kaunis päivä-
paisteinen aamu. Nopeasti astuen palasi eras nuori
tyttö kaupungin puutarhoilta ulkopuolella Waasaa.

Hän kantoi kummassakin kädessään vasua, joista toinen oli
täynnä nauriita, toinen kupukaalia, ja päässä oli hänellä rai-
tainen villahuivi, vähän otsalle vedettynä, ikäänkuin olisihän
tahtonut peittää kauniita mustia silmiään jamustaa tukkaansa.
Astuessaan Korsholman ohi, loi hän ikäänkuin vanhasta tot-
tumuksesta pikaisen silmäyksen valleille, mutta jatkoi vael-
lustaan ja poikkesi valtakadulta eräälle vähäpätöiselle sivu-
kadulle, josta hän pistäytyi vanhaan, matalaan ja vähäpätöi-
seen taloon. Siellä laski hän vasunsa tupaan, joka myös
oli keittiö, ja sanoi eräälle vanhemmalle naiselle, joka juuri
asetti pataa tulelle:— Tiedätkö, että tänään on minulla ollut oikein onni.
Kauniimpia nauriita ja komeampia kaalia ei ole missään.
Parempia ei ole maistraatillakaan. Sano, luuletko saavani
puhutella isää?— Hän istuu Grenmanin kanssa tuolla kammarissa
kauppa-asioita päättämässä. Luulen, että hän aikoo avata
puodin tämän kadun varrella. Voi, Ester, Ester, kun isä
toki muuttaisi Blomin luo, joka osti hänen ison kartanonsa
viime kevännä, kun meidän täytyi myödä melkein kaikki
mitä meillä oli ja muuttaa tähän vanhaan hökkeliin! Sen
sijaan, että taistelee köyhyyden ja huolien kanssa, voisi isä
vielä elää varakkaana vanhoillapäivillään, ja sinä,Ester parka,
et tarvitsisi kulkea peninkulmaa joka päivä ostoksilla kylissä.
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— Elää toisten armoilla, vai kuinka? — vastasiEster
ylpeästi. — Ei, sisareni, ennenkun kerjäämme leipämme ita-
ralta langoltamme, joka huusi itselleen isän parhaat tavarat
polkuhinnasta, ennen lähdemme Isoonkyröönja anomme suo-
jaa päämme päälle unkarilaiselta orpanaltamme, joka vei sen
palan suustamme. Se voisi käydä hyvin kyllä päinsä, —
lisäsi Ester naurahtaen; — onhan hän kosinut minua.— Mutta ethän toki aikone ottaa miestä, joka on puo-
leksi turkkilainen? — muistutti Veronika hämmästyen.— Aion kyllä, sittenkun olen oikein hyvästi unhottanut
sen toisen, mutta kun se ei tulle minun elinaikanani tapahtu-
maan, niin saa Istvan — eli Penna, niinkuin ne nyt häntä
kutsuvat — hakea emännän niistä tahtoo Perttilän taloon.
Maltas, minä vähän raotan isän kammarin ovea.

Näin sanottuaan avasi Ester hiljaa oven tämän talon
ainoaan sivuhuoneesen ja tirkisti sisään. Kammarissa istui
maalaamattomalla tuolilla, ja yhtä yksinkertaisen pöydän
ääressä tuo vanha, varansa ja arvonsa menettänyt porvari-
kuningas, hänestä eriämättömän,kovina päivinäkin uskollisena
pysyneen palvelijansa, vanhan Grenmanin kanssa tuumimassa,
miten taas pääsisi uusiin varoihin. Larsson oli vanhentunut,
ja onnettomuus oli köyristänyt hänen jäykkää niskaansa;
mutta samalla kun hanen harmaat silmänsä näyttivät tunke-
van läpi aikojen, mietti hanen kekseliäs päänsä yhä edelleen,
niinkuin emienkin, parhaita keinoja, miten aikaa ja olosuh-
teita olisi edullisimmin hyväksi käytettävä.— Sen sanon sinulle, Grenman, — virkkoi hän, -
että joka tahtoo olla mukana silloin,kun puuroa sataa, pitä-
köönkauhan aikanaan valmiina. Se, että tässä sota syttyy,
ennenkun tulevan vuoden kuhilaat korjataan, on yhtä varma
kuin ett'ei itä lakkaa tuulemasta ennen kuin sataa. Mutta
Blom ja muut perustavat laskunsa kauniisin ilmoihin. Sen
sanon sinulle, Grenman, että ryöppy tästä vielä nousee ja
ennen kahden vuoden kuluttua maksaa tynnöri suoloja kaksi
tynnöriä rukiita, ja Venäjän hamppua on vaan hirsipuissa.
Meidän täytyy saada rahaa ja koota aittoihin.

Kirjanpitäjä pudisti syvään huoaten harmaata päätänsä.
Hän ei tahtonut tunnustaa, että luotto oli loppunut.

Kauppatuumistaan innostuneena jatkoi Larsson : —
Mina kirjoitan Tukholmaan: hollantilaisten täytyy tokikerran
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antaa vahingonkorvaus ryöstetyistä laivoistamme. Entiset
talonpoikani antavat minulle tervansa ja rukiinsa velkakaup-
paan. Jos ei se menesty, niin minä vannehdin saaveja, sinä
kiskot päreitä, poikani hakkaavat''halkoja, ja tyttäreni kutovat
sukkaa. Rahaa, Grenman, rahaa meidän täytyy saada suo-
loihin ja hamppuihin. Tulevana kesänä hakkaamme kamma-
rin ikkunan oveksi ja teemme kauppapuodin.

— Sepä joltain näyttäisi, — nyökäytti Ester pää-
tänsä ovesta: —Te saaveja vannehtimaan! Ei, isäni, minä
annan teille paremman neuvon. Huomenna olette te valtio-
päivämies, ja valtiopäivämiehellä on aina luottoa.— Sen asian on niin ja näin, — - sanoi vanhus nau-
rahtaen. Huolimatta kaikista kovista kohtaloista näkyi heissä
vielä jälkiä heikosta isästä ja hemmotellusta lapsesta.
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— Uskokaa pois, — jatkoi Ester. — Kuulin sanot-
tavan, että täällä on suuri puolue, joka äänestää isää sen-
tähden, että toiset äänestävät Blomia.— Mene tiehesi! Eläpäs — tulehan ensin tänne, että
saan syleillä sinua, surunlapseni, josta kumminkin tuli viimei-
nen iloni tässä maailmassa! Kas niin, nyt saat mennä. Ja
sentähden, Grenman, ajattelen minä niin, että annamme kol-
mentuhannen taalerin vekselin Merlades & Pojille Cadiz'issa
ja tuotatamme suolat Fribergin ja Winkelmanin kautta Tuk-
holmassa.— Mutta se ei käy päinsä, ei käy päinsä, — vaikeroi
kirjanpitäjä tuskissaan, kun hänen luultavasti ensi kerran
elämässään täytyi sanoa isäntäänsä vastaan.— Eikö käy päinsä? Minkätähden ei?— Sentähden, että — änkytti Grenman, kun ei muu-
kaan auttanut, — sentähden, etfei meillä ole mitään luottoa!
Tervat, jyvät, kaikki menevät Blomille, ohi porttimme, ja jos
kysyn, mitä tynnöri maksaa, ovat he ylpeän näköisiä ja vas-
taavat: rahaa. — Kolmetuhatta taaleria! Ja meillä ei ole
kolmeakymmentäkään!

Larsson ei virkkanut mitään, vaan vaipui synkkiin aja-
tuksiin. Ilman rahaa täytyy kauppiaan usein tulla toimeen:
ilman luottoa on hän hukassa.- Ehkä ei olisi mahdotonta keksiä jotain keinoa, -
jatkoi Grenman, nokkelan näköisenä näpäyttäen jotain tuo-
hesta tehtyä kapinetta, joka oli olevinaan nuuskarasia.— Mitä tarkoitat, mies? Uskallappas vaan kerta vielä
puhua kumppanuudesta Blomin kanssa.— Minä tarkoitan, — vastasi kirjanpitäjä viattomasti,— että sittenkun nyt presidentti Bertelsköldon tullut hul-
luksi ja hänen veljensä poika perii kaiken omaisuuden, joka
taitaa nousta viiteen tai kuuteen kultatynnyriin, niinon vaan
isäkullan omassa tahdossa . ..

Larsson iski häneen silmänsä tuikeat ja terävät kuin
kolmen tuuman naulat. Mutta Grenman huomasi ristityttä-
rensä Esterin seisovan ovessa, sai nyt uuden tavattomanroh-
keuden puuskan ja jatkoi pelkäämättä: — ... niin on vaan
isäkullan tahdossa tyydyttää kaikki ja samalla vahvistaa
kaupjiahuoneen luottoa. Merlades & Pojat lähettävät Tou-
kokuussa suolalastin Friberg & Winkelmanille; Friberg &
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Winkelman lähettävät lastin Kesäkuussa Larsson & Kump-
panille; Larsson & Kumpp. hyväksyvät seuraavassa Tammi-
kuussa Merlades & Poikain vekselin; puhdas voitto 100
prosenttia.

Vanha kauppias löi näppiä ja astui muutamia kertoja
edes takaisin huoneessaan. Kiusaus oli suuri, mutta ei kyl-
lin suuri murtaakseen hänen rautaista tahtoaan. — Bertel-
sköld & Larsson!

— jupisi hän. — Ei, se on firma, jonka
kanssa taivaan Herralla ei ole mitään asioita.— Mutta patruuna on itse sanonut, että tästä vielä
ryöppy nousee, — jatkoi Grenman, joka niinkuin hidaskul-
kuiset konit lönkytteli vanhaa vauhtiaan kerran alkuun pääs-
tyään. — Kuka on oleva tyttärenne turva, kun kerta täältä
lähdette?— Esterillä on veljiä.— Ja pitääkö hänen kaiken elinaikansa syödä heidän
leipäänsä? Ei, patruuna. Hänessä on paljon teidän omaa
luonnettanne. Te ette suostu kumppanuuteen oman vävynne
kanssa; Ester ei suostu kumppanuuteen veljiensä jakälyjensä
kanssa; se on kaikki samaa sotkuista vyyhteä, ukko Larsson,
ja sentähden olisi hyvä, että sen ajoissa selvittäisitte.— On hitunen totta siinä, mitä sanot, — vastasi
Larsson, jonka täytyi myöntää muistutus oikeaksi. — Toivon
vielä eläväni sinä päivänä, jolloin rajuilma puhkeaa. Silloin
saan nähdä, mille puolelle tuo nuori mies on asettunut. Ester,
kirjoittaako hän sinulle vieläkin, niinkuin teki ensi vuonna?— Kirjoittaa, isäseni. Sinä olet antanut siihen luvan.— " Kirjoita siis hänelle, että rupeaa kansan puolelle,
ja minä olen ajatteleva yhtymistänne.— Isä hyvä, — vastasi Ester. — Kaarle Bertelsköld
on mies niinkuin tekin, eikä myö periaatteitaan. En voi
kirjoittaa hänelle, mitä pyydätte.— No niin, elkäämme siitä enää puhuko. — Mitähän
Grönbergillä ja Saloviuksella on minulle asiaa?

Nämä kunnianarvoiset Waasan porvarit astuivat sisään
nähtävästi hiukan hämillään huoneessa vallitsevasta köyhyy-
destä, ja ilmaisivat monen mutkan perästä asiansa, joka oli
semmoinen, että Blomin vastapuolue aikoi taas valita kau-
pungin entisen korkeasti kunnioitetun valtiopäivämiehen, josta
vaivannäöstä he toivoivat hänen ei tahtovan kieltäytyä; mutta
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tähän tahtoivat he kumminkin liittää pienoisen ehdon, nimit-
täin sen, että heidän edusmiehensä tulisi äänestää Hattupuo-
lueen kanssa, etfei kaupunki tulisi kärsimään vallanpitäjäin
epäsuosiosta.

Niska jäykkänä nousi porvarikuningas seisomaan ja
viittasi kädellään ulos aukinaisesta ikkunasta, josta Korshol-
man vallit näkyivät. — Menkää — sanoi hän, — menkää
noille valleille tuolla ja käskekää niiden muuttua nurmila-
voiksi, että ylhäiset ja mahtavat herrat voisivat mukavasti
niiden päällä istua. Mitähän vallit siihen vastaavat? Ne
sanovat teille: ei meitä mitattu tämänpäiväisen mitanmukaan,
eikä meitä tehty selkätueksi hetken röyhkeydelle. Meidät
mitattiin semmoisiksi kuin olemme sitä varten, että voisimme
kestää läpi aikojen, ja me luotiin tähän synnyinmaata puo-
lustamaan. Sama on minunkin vastaukseni teidän ehtoonne.
Hattujen ystävää ette ikinä minusta saa, vaikka vielä eläisin
kaksienkymmenien valtiopäivien ajan. Ja jos Waasa niin
suuresti haluaa valtamiesten suosiota, niin lähettäköön not-
keampia miehiä kuin minä olen. Mutta silloin Waasa katso-
koonkin, mitä sillä vielä on omasta itsestään jälellä.

Grenman ja porvarit katsahtivat toisiinsa. Toinen ei
ymmärtänyt, kuinka oli mahdollista olla köyhä,ilman ystäviä,
ilman luottoa, ilman mahdollisuutta jälleen aloittamaan toi-
mellista elämää, ja kuitenkin halveksia yhdistystä rikkaan ja
ylhäisen suvun kanssa, joka voi avata tien vaikka mihinkä
yritykseen. Toiset taas eivät ymmärtäneet, kuinka oli mah-
dollista, että nöyryytetty, halveksittu, jopa likeisten sukulais-
tenkin pilkkaama mies voi hyljätä tilaisuuden loistavan hyvi-
tyksen saamiseen, ainoastaan vanhoissa ennakkoluuloissa
kiinni pysyäkseen. Kaikki he kuitenkin vaikenivat; tuo koo-
kas, harmaapäinen ukko tukki heiltä suun muinaisia aikoja
muistuttavalla totisuudellaan ja suuruudellaan ja järkähtämät-
tömällä ryhdillään.

Mutta Ester Larsson ymmärsi isänsä. Hän tuli luo,
kavahti häntä kaulaan ja kuiskasi:

— Isä, sinä olet mies,
ja minä olen ylpeä siitä, että saan olla tyttäresi!
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