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Ruhtinaat jumalan armosta

‘‘Vorvvärts” julkaisee seuraavan leikil
lisen tarun, jonka tunnettu humoristi
nen kirjailja Karl Ewald aikoinaan Köö
penhaminan lehdissä osoitti avoimena 
kirjeenä keisari Wilhelmille;

“Syvällä liikutuksella olen lukenut ne 
puheet, joita Teidän Majesteettinne on 
pitänyt KoMenzissa Teidän korkeasti- 
autuaan esi-isänne muistopatsaan paljas 
tamistilaisuudessa ja joissa Teidän Ma- 
jesteettinne esittää ruhtinaat taivaalli
sen hjerran välikappaleiksi ja hallitsijoik 
Si “Jumalan armosta” .

Vaikka en olekaan Teidän Majesteet- 
tinne alamainen, rohkenen kuitenkin 
tuoda valta-istuimenne juureen näiden 
puheittenne minussa synnyttämät aja
tukset sellaisina kuin ne keisarillisen 
kotkan siipien suhinassa ovat pukeutu
neet pieniksi kertomuksiksi Jumalas
ta ja kuninkaasta.

Kerran kyllästyivät ihmiset kuninkai- 
hinsa siinä määrin, että he lähettivät lä
hetystön itsensä Jumalan luo pyytä
mään hänen apuansa kuninkaita vastaan.

Lähetystö otettiin kohteliaasti vas
taan taivaan portilla ja laskettiin vuo
ronsa mukaan sisään. Kun lähetystön 
johtaja oli lopettanut esityksensä, pu
disti Jumala ihmeissään päätänsä ja sa
noi:

“En ymmärrä sanaakaan puheestasi. 
En ole koskaan ennen antanut teille 
kuningasta” .

Silloin huusi lähetystö yhdestä suus
ta, että maahan on niitä aivan täynnä ja  
he selittävät kaikki hallitsevansa “Ju 
malan armosta” .

“Siitä en tiedä mitään” , sanoi Juma
la. "Loin teidät kaikki saman arvoisiksi 
ja omaksi kuvakseni. Hyvästi!” Siihen 
vastaanotto päättyi. Mutta lähetystö is
tui taivaanportile ja itki katkerasti. Kun 
rakas Jumala kuuli tämän, valtasi hänet 
sääli ja hän kutsutti heidät uudelleen 
sisään. Hän kaski luoksensa erään ark-
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kienkelin, sanoen hänelle;
‘Avaapa kirja johon on merkitty 

kaikki ne vaivat, joita olen lähettänyt 
ihmisille heidän syntiensä tähden, ja sa
no minulle, onko siellä mitään kunin
kaista” .

Kirja oli suuri, joten arkkienkeli is
tui sen ääressä koko päivän. Illalla hän 
oli päässyt loppuun ja ilmoitti ettei 
siellä ollut mitään.

Lähetystö laskettiin taas sisään ja Ju
mala sanoi :

“En tiedä mitään teidän kuninkais
tanne -------- . Jääkää terveiksil”

Silloin näyttivät nämä poloiset niin 
toivottomilta, että Jumala armahti hei
tä vielä kerran, kutsui uudeelleen en
kelin ja sanoi:

“Tarkastapas kaikki kirjat, joihin 
olen merkinnyt kaiken sen kurjuuden, 
mikä on tullut ihmisten osaksi heidän 
huonojen rukoustensa vuoksi, jotta he 
olisivat nähneen, että minun neuvoni 
ovat viisaimmat kuin heidän. Ja sano 
sitten minulle, onko siellä mitään ku
ninkaista.”

Enkeli teki käskyn mukaan. Mutta 
kun paksuja kirjoja oli 12 , meni hänel
tä 12  päivää työhön. Eikä hän löytänyt 
mitään.

Silloin laski Jumala lähetystön viimei
sen kerran luokseen ja sanoi:

"Teidän täytyy todellakin palata tyh
jin toimin kotiinne. En voi tehdä puo
lestanne mitään. Kuninkaat ovat omia 
keksintöjänne. Ja kun olette saaneet 
heistä kyniksenne, on teidän itsenne 
katsottava miten pääsitte heistä 
eroon".

Teidän keisarillisen ja kuninkaallisen 
Majesteettinne uskollisin

Karl Ewald

Kansat näkyvät nyt vasta oivaltaneen 
asian ja alkaneen omin voimin vapau
tua kruunupäistään.

= e «


