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HENKILÖT.

Kustaa Eerikinpoika, Ruotsin prinssi.
kaarina Maununtytär, Kustaan äiti.
Sigrid waasa, Kustaan sisar.
Henrik tott, Kirkniemen herra, Sigridin puoliso.
lauri Olavinpoika (Pater Laurentius), Kustaan kansleri.
helt, Virolainen aatelismies.
anita, mierolaistyttö.
axinia, venäläinen rulitinaantytär.
JOKISUU \

Peltola , suomalaisia talonpoikia.
ANTTILA '

OLAVI KLAUNPOIKA.

Sigfrid AAROifWPOiKA (forsius), Tammisaaren kirkkoherra.
Eräs huovi.

Puolalainen sotaväenvartioston päällikkö.
Lähettiläs Moskovasta.
Kruunausväkeä, kansaa, sotaväkeä, talonpoikia y. m.

Tapahtuu: I:nen näytös Krakovassa, ll:nen Räävelissä,
III:s Suomessa, IV:s Kasohin’in linnassa Venäjällä.

Aika: Ensi näytös 1589, neljäs 1607.





I:n Näytös.

Torinlaita Krakovassa. Vasemmalla kirkkoon vievä pylväskäy-
tävä, koristettu köynnöksillä ja lipuilla, sekä kiviset portaat,
joita kohden joiitaa punaisella veralla päällystetty tie. Taus-
tana kadunseinä vanhanaikaisia taloja, myöskin lipuilla ja kir-
javilla peitteillä koristettu. Sotaväen rintama vartioi katua
ja sen kahdella puolella tunkeilee katsomahaluista yleisöä, jota

sotaväki koettaa häätää syrjään.

VARTIOVÄEN PÄÄLLIKKÖ.

C Työntäen keihäällään yleisöä etenimäs.) Syrjään,
laidemmas, te joutoväki. (Juoksee erään pojan jälestä,
loka yrittää livistää tien yli.) Mihin sinä kiidät, un-
likka! Takaisin, taikka survon katuun luusi.
(Poika pääsee läpi.)

NAINEN YLEISÖSTÄ.

Se livisti, ota kiinni!

VARTIOVÄEN PÄÄL.
Kiinni suusi, akka, taikka pääset pärpättä-

mään Krakovan linnan tyrmään. (Sotamiehille.) Väl-
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jentäkää tietä, sieltä kohta saattue saapuu. (Kuu-
luu kaukaista rummutusta.)

MIES YLEISÖSTÄ.
Niin, kuulkaa, ruotsalainen lähtee jo linnas-

taan.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Mikä ruotsalainen, puhu kunnioituksella Puo-
lan kuninkaasta.

PATER LAURENTIUS.

Mies tarkoittaa, että hän on ruotsalainen
prinssi.

VARTIOVÄEN PÄÄL.
Anteeksi, pater, kuninkaamme on puolalainen

ylimys, ylpeää Jagellon sukua, hän on valittu
kantamaan Puolan vanhaa, mainehikasta kruunua.
(Yleisölle.) Hänelle teidän tänään täytyy raikkaasti
hurrata.

MIES YLEISÖSTÄ.

Niinkuin ennen ranskalaisille ja itävaltalai-
sille ja muille kuningas-ehdokkaille, aatelit va-
litsevat, me huudamme.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Elä viisastele mies liiaksi, sinulla on vain
yksi kaula. Nyt ääneti, kuningas ja kuningatar
tulevat. (Kustaa Eerikinpoika ja Anita saapuvat ryy-
syisinä, sauvat kädessä, ja koettavat tunkeutua ketjun läpi.)
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NAINEN YLEISÖSTÄ.

Niin, syrjään, sieltä tulee kuningas ja kunin-
gatar. (Naurua.)

MIES YLEISÖSTÄ.

Kunniaa, hurraa!

VARTIOVÄEN PÄÄL.
(Vihosena Kustaalle, joka on joutunut keskelle juh-

latietä.) Takasin, tuhat tulimaista, te kerjäläiset.
(Kustaata viskellään edestakaisin sotamiesten välissä ja
vihdoin hän lennähtää pater Laurentiuksen syliin.)

KUSTAA.

Kupsis, hei! Päivää, pater, teen vastoin tah-
toani tuttavuuttanne. Mutta miksi täällä näin vis-
kellään?

LAURENTIUS.

Tien yli ei saa mennä.

KUSTAA.

Miksei? Ja mikä on tämä väkitungos?

MIES YLEISÖSTÄ.

Oletko sinä ainoa muukalainen, Joka et tiedä
että nyt Krakovassa taas hurrataan.

LAURENTIUS.

Kuningas saapuu kohfsillään kirkkoon kruu-
nattavaksi.
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KUSTAA.

Kuningas, Puolan kuningasko?

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Hä, etkö tiedä valtakunnan suuresta juhlasta,
etkö kuningas Sigismundon kruunajaisista?

KUSTAA.

Sigismundon ..
.! Niin, minä olen muukalai-

nen täällä.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Mitä täällä. sitten kuljet, mistä ja minne?
Maankiertäminen on laissa kielletty. Mistä olet
kotoisin?

KUSTAA,

Kunpa kotini tietäisin, haen juuri kotia.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Etkö tiedä isäsi asuntoa?

KUSTAA.

Isäni asunto, se oli alkujaan suuri talo, mutta
se pienenemistään pieneni, kunnes siihen en enää
sopinut.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Olet löylyn lyömä, pysy siivosti alallasi.
(Rummun pärinä lähenee, saattue saapuu.) Nyt syrjään!
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(Kustaalle.) Nouse tähän jalustalle, niin näet
koko komeuden.

KUSTAA.

(Anitalle.) Tule, että et eksy tyttöni.

VARTIOVÄEN PÄÄL.
(Sotaväelle.) Ojennus! Kunniaa! (Väkijoukolle.)

Ja te hurratkaa! (Juhlasaalto saapuu. Soittajat etu-
nenässä. sitten ylimyksiä ja piispoja, jotka Jcantavat kruu-
nua, ristiä ja valtikkaa. Joukko aatelisnuorukaisia ja nei-
tosia sirottaen kukkia. Kuningas saapuu sitten juhlatai-
vaan alla< kävellen ja kankeasti ieiuehtien kansaa, joka hei-
kosti hurraa.)

KUSTAA.

(Laurille) Ja tuo on siis Sigismund, Juhana
llLnen poika Ruotsista, millä on hän tuon lois-
ton ansainnut?

LAUR.

Hänen äitinsä oli puolalainen prinsessa.
KUSTAA.

Ja isältään hän perii Ruotsin kruunun,
niin, onni seuraa Juhanan sukua!

LAUR.

Sinä tunnet hyvin Ruotsin kuningassuvut.
KUSTAA.

(Hämillään.) Olen kuullut niistä puhuttavan.
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VARTIOVÄEN PÄÄL.

Hiljaa siellä. (Arkkipiispa astuu kirkosta siuna-
ten vastaan ja johtaa kuninkaan sisälle. Ritarien ja nais-
seurueen johtamana tulee kuningatar ja häntäkin vastaan-

ottamaan saapuu piispa. Väkijoukko ryntää lähemmäs
kukkasia maasta noukkimaan, sotilasketju särkyy, pari
hovinaista joutuu lähelle Kustaata ja yksi niistä katsoo
häntä tutkien.)

SIGRID.

(Kuiskaa Kustaalle.) Oletko Ruotsista, mies?

KUSTAA.

Miksi niin?
SIGRID.

Oliko isäsi nimi Eerik?

KUSTAA.

Kuka olet, ylhäinen nainen, joka minua tun-
nustelet. Vaan näytä .. . Oletko .. .?

SIGRID.

Hiljaa, kuvastasi sinut tunnen. Odota tässä,
tulen sinua tapaamaan. (Kiirehtii toisien hovilaisten
joukkoon. Saattue nousee verkalleen kirkkoon ja muuta

yleisöä koettaa myös tunkeutua sinne. Vartioväki ahdis-
taa sitä pois.)

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Pois nyt joutoväki, mitä täällä vielä töllis-
telette.
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MIES VÄKIJOUKOSTA.

Tähänkö se ilo meiltä nyt päättyikin?

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Sitä jatketaan linnan luona.

NAINEN VÄKIJOUKOSTA.

Nyt siis linnaan, sieltä ehkä jotakin anne-
taankin. ( Väkijoukko poistuu. Sotaväki asettuu kirkon
ovelle.)

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Entä te muukalaiset, joutukaa matkoihinne
tekin. (Pois.)

ANITA.

Niin, kiirehditään pois täältä, täällä meitä
vain töykitään ja haukutaan.

KUSTAA.
Pois koko juhlista, niin. Hyvästi pater.

LAUR.

Mutta ylhäinen hovinainen käski sinun täällä
odottaa, kuulin keskustelunne tahtomattanikin.

KUSTAA.

Hän, niin hänen kasvonsa olivat niin tu-
tut, ne muistuttivat äitini kasvoja.
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LAUR.

Ne muistuttivat Kaarina Maununtyttären ja-
loja piirteitä.

KUSTAA.

Mitä —? Eikö totta, pater, hänen! Mutta
mistä sinä tiedät.,., oletko nähnyt hänet?

LAUR.

Minäkin olen ruotsalainen, olen Suomesta
syntyisin.

KUSTAA.

Sinäkin! sinä tiedät siis..., ei, sinä ar-
vailet turhia.

ANITA.

Eikö jo lähdetä, ei ole meillä täällä kaupun-
gissa onnea.

KUSTAA.

Hän käski odottaa, mutta ehkä olisi parasta
paeta.

LAUR.

Minua elä epäile, olen maamiehesi, ystäväsi.

KUSTAA.

En tätä käsitä. Tunsitko tuon hovinaisen?

LAUR.

Etkö sinä häntä tuntenut?
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KUSTAA.

En tiedä, se oli kuin uni, hän poistui niin
pian, en voi sitä uskoa. Pater, kuka hän on?

LAUR.

Hän on Sigrid Vaasa, Erik kuninkaan tytär.
(Vartoo.) Hän sinulta kysyi, oletko Eerikin poika
Ruotsista, hän on siis . ..

KUSTAA,

Sisareni!
LAUR.

Ja siis olet sinä Kustaa Eerikinpoika, niin,
minä tiedän sen, olet kuninkaasta syntynyt.

KUSTAA.

Miksi lienen syntynyt, nyt olen mierolainen,
muuta elä uneksi, pater.

LAUR.

Luulet siis, että myöskin Ruotsin kruunu
joutuu koristamaan samaa päätä, jota nyt tuolla
kirkossa kruunataan, orpanasi Sigismundon päätä.

KUSTAA.

Orpanani niin, se on orpanani, joka tuolla
kirkossa kylpee kullassa ja loistossa. Ja täällä
seison minä mieron sauva kädessäni, niin ovat
osamme jaetut.
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Mutta uskotko, että siunaus seuraa ainoas-
taan Juhanan sukua, eikö punnitse tasaisemmin
kohtalon vaaka?

KUSTAA.

Mitä tarkoitat? (Nytkähtää.) Mikä olet sinä,
joka tulet sytyttämään turhia virvatulia mierolai-
sen mieleen? Mistä tunkeudut seuraani, en tiedä
mikä olet, mitä tahdot.

LAUR.

Olen pakolainen niinkuin sinäkin, ruhtinas,
elä epäile minua.

KUSTAA.

Sanotko ruhtinas, maantien ruhtinas! Kuu-
le, kirkosta soi soittoa, siellä lauletaan virsiä Si-
gismundon kunniaksi. Sinä puhut kohtalon pun-
tarista, mies, vaan sano, olisiko se voinut epäta-
saisemmin punnita, kuin tuomalla minut nyt juuri
tähän orpanani huovien viskeltäväksi.

LAUR.

Kohtalo tahtoo ehkä siten muistuttaa sinulle,
että olet isäsi poika.

KUSTAA.

Isäni, hänellä olivat veriset kädet, ne olen
usein unissani nähnyt, niiden takia minä kärsin,
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-- isäin pahat teot tulevat heidän lastensa päälle!
Hänkään ei siis sovittanut rikoksiaan, hän, jonka
rinnassa tunteet herkkinä väreilivät, joka jokai-
sesta teostaan helvetin tuskat kärsi. Sinun vuok-
sesi, isä, täytyy siis poikasikin kärsiä, samalla kuin
viettää riemujuhlia veljesi suku, jonka askeleet
myös verestä tiukkuvat. Ei, se on julmaa ivaa!

ANITA.

(Tulee Kustaan luo.) Mitä, oletko murheellinen,
ystäväni? Miksi? Tuoko hovinainen?

KUSTAA.

Hän on sisareni. Niin, Anita, olen taas tart-
tunut maailmaan kiinni.

ANITA.

Tempaa itsesi irti siitä, se on onnettomuutesi.
Tuo vanha maailmasi, sisaresi, suuruusunelmasi,
nuo kaikki, joita en tunne, ne tuovat sinulle aina
uusia kärsimyksiä, tiedäthän sen, ne ajavat sinua
pyörteisiin, joita et kestä. Pakene niitä, tule tai-
paleelle, siellä laulan taas mielilaulusi ja siellä
huolesi haihtuvat.

KUSTAA.

Niin, siellä ei jouduta ruhtinasten jalkoihin.
Vaan ei nyt, tyttöni, minun täytyy saada viesti
kotimaastani, äidiltäni, vaikka siitä kärsiä sai-
sinkin.

Kustaa Eerikinpoika. 2.
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Ja sisaresi voi varmaankin taivuttaa kunin-
kaan sinua auttamaan, Sigismund on nuori
vielä, hän ei voi olla tuntematta sääliä.

KUSTAA.

Luuletko, voisiko hän taivuttaa isänsä laske-
maan minut kotiini? Jos saisin siellä vaikka kuinka
syrjäisen sopukan, missä kätkössä eläisin, niin en
toivoisi enää muuta.

ANITA.

Noin, nyt olet taas hukassa, nyt ei sinua
auta kehoittaa, kadu sitten jälestäkäsin. Minä
nukun. (Viskaupi makaamaan maahan.)

LAUR.

(Kustaalle.) Koti-ikäväsi sinua kalvaa, se
tunne on minulle tuttu. Miksi et siis koettaisi
kotimaahasi päästä tavalla taikka toisella.

KUSTAA.

(Epäillen.) Mitä taas tarkoitat, munkki? Tuon
puvun tunnen hyvin, sitä kantaen ei myöskään
kotiin palata.

LÄUR.

Uskoni sulkee minut isänmaastani niinkuin
sinutkin. Mutta en kadota toivoani. Seuratkaamme
olojen kehitystä, tarkatkaamme tilaisuuksia, ehkä
avautuu meillekin vielä kotimaa.
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KUSTAA.

Sinä toivot, oi jos vielä minäkin uskaltaisin
toivoa. Vaan minä olen koettanut uudelleen ja
uudelleen ja aina langennut ja pettynyt.

LAUR.

(Lähemmäs Kustaata.) Elä pidä minua tunget-
televana, jos luottamukseesi pyrin. Vaan jo outona
olet sinä usein mielessäni väikkynyt, ja nyt, kun
sallimus minut on luoksesi tuonut, tahtoisin sinua
auttaa ja lohduttaa. Toisen kärsimykset ymmär-
tää paremmin se, joka itse on samallaisia kokenut,

kerro minulle omistasi.

KUSTAA.

Sinulle, ventovieraalle, vaan sittenkin, si-
nussa on jotakin, joka vetää minua puoleensa. Et
ole kumminkaan samanlaisia kokenut.

LAUR.

Se on totta, itse olen minä osani valinnut.
Suomen luterilainen piispa Ericus lähetti minut
ulkomaille, valmistautumaan hänen apulaisekseen.
Mutta täällä menin katolilaiseen kouluun, kiinnyin
uuteen uskooni, minusta tuli pater Laurentius ja
siksi minusta tuli maanpakolainen. Sinut taas
riistettiin jo lapsena vieraille maille.

KUSTAA.

Kylmällä syysyönä vietiin viisivuotias poika
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itkevän äitinsä sylistä Turun linnasta ja käsky oli
upottaa hänet säkissä meren laineisiin. Vaan hän,
jolle se oli tehtäväksi annettu, sääli viatonta lasta
ja toimitti minut varkain vieraille maille, ken-
ties olisi helpompi ollut kuolema aaltoihin.

LAUR.

Iloton oli siis kuninkaanpojan nuoruus!

KUSTAA.

Kysytkö siltä, joka nuoruutensa päivät luos-
tarirenkinä Thornissa sai harjata matkustajain
hevosia ja rasvata heidän saappaitaan. - Vaan
ei, se ei ollut sittenkään yksinomaa iloton. Sainpa
siellä mielistyä tieteisiin, ja sitä lahjaa ei ole maa-
ilma voinut minulta riistää. Sain lukea luonnon
ihmeitä, tutustua kemian aarteisiin ja tutkia täh-
tien salattuja teitä, se rakkaus minua on yllä-
pitänyt, kun maailma minua on viskellyt, niinkuin
äsken tässä, nyrkistä nyrkkiin.

LAUR.

Sinua on vainottu syntyperäsi vuoksi.

KUSTAA.

Katkeraa on syntyä syöstyn kuninkaan po-
jaksi: häntä epäillään, petetään, houkutellaan, vaa-
nitaan. Häntä ei tohdi auttaa se, joka tahtoisi,
eikä tahdo se joka tohtisi. Sain kerran turvapai-
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kan Itävallan keisarin hovissa, Rudolf kunnioit-
taa tieteitä, siellä olisin saanut rauhassa elää,
vaan kuuntelin houkuttelijaini neuvoa. Minun piti
muka matkustaa ja hankkia ruhtinaiden suosiota.
Matkustin ja petyin. Minun piti hankkia soturimai-
netta. Jätin tieteenä, tartuin miekkaan, vaan olin
kuninkaanpoika - saavutin vain mahtavain epä-
luuloa ja vihaa. Menin taas luostariin, minusta
piti tulla hengellinen ruhtinas. Vaan kun ei kukaan
uskaltanut minulle piispanpaikkaa antaa, matkustin
Roomaan ja sain hyvät lupaukset. Mutta olin yhä
kuninkaanpoika; setäni lähettiläs kalpasi paaville,
ja minä sain käskyn vuorokauden sisään poistua
Roomasta, jonne munkkiviittäni jäi.

LAUR.

Ja sieltäkö nyt yksin kuljet?

KUSTAA.

Sieltä, monen mutkan kautta, vaan en yksin.

LAUR.

(Katsoo tyttöä.) Hän on vaimosi?

KUSTAA.

Ystäväni. Kaikessa mitä olen tavotellut, olen
pettynyt. Häntä en tavotellut. Yksinäisyyttäni
kaihoilin kerran levätessäni tien partaalla, sil-
loin tuli siihen toinen yksinäinen, ja hänestä kiitän
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kohtaloani, joka mulle muuten on kova. Sillä hän
on minut opettanut tyyntymään ja tyytymään.

LAUR.

Onko siis nyt mielesi tyytyväinen?

KUSTAA.

On, kun mieroa kuljen. Elantomme ansaitsen
valmistamalla maalaisille voiteita ja lääkkeitä
paljo emme tarvitse. Katkeraa on vain silloin,
kun virkoavat vanhat muistot ja syttyvät virva-
tulet, mutta silloin auttaa hän (viittaa Anitaan) mi-
nua niitä hautaamaan.

LAUR.

Siis niitä haudata tahdot?

KUSTAA.

Ne minua vaivaavat, niistä pyrin eroon.

LAUR.

Vaan pääsetkö eroon syntyperästäsi, kutsu-
muksestasi olet vanhin Waasan sukua.

KUSTAA.

(Nousee, kiivastuu.) Oletko uusi vitsaukseni sinä,
joka pyrit ystäväkseni, sinä revit auki vanhat
haavani. Sinua kartan, pakenen.
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Et voi paeta muistojasi, et koti-ikävääsi, et
sitä verta, mikä suonissasi virtaa turhaan niitä
muistojasi koetat tukehduttaa.

KUSTAA.

Mutta niistähän vain kärsin

LAUR.

Niinkauan kuin et niitä saavuta. Vaan ajat-
telu: Voitko unhottaa äitisi, syntyniärnaasi?

KUSTAA.

Oikeassa olet, en sitä voi. Päivän touhussa,
matkan vaivoissa nuo muistoni häipyvät, luulen
niiden jo huvenneen. Vaan kun tulevat yön yksi-
näiset, hiljaiset hetket, silloin elää mieleni taas
omaa maailmaansa ja minä näen nuo kaikki unel-
mani niin selvästi edessäni ja mielikuvitukseni
tekee luvatonta työtä pyrkien niiden luo. Oi, pää-
senkö koskaan tuosta kaihostani ?

LAUR.

(Nousten.) Sällitkö minun vastata tuohon ky-
symykseesi ?

KUSTAA.

Vastaa, ystävä, miten löydän äitini ja koti-
maani ?
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LAUR.

Sinusta itsestäsi se riippuu.

KUSTAA.

Kunpa se minusta riippuisi!

LAUR.

Kustaa Eerikinpoika, mitä aijot?

KUSTAA.

Mitäpä aikoisi raierolainen, annan salliman
johtaa ja tottelen sitä.

LAUR.

Vaan siihen vaaditaan omankin kätesi tointa,
oman tahtosi päätöstä. Miksi et suunnitteleisi näin:

KUSTAA.

Ei. Elä suunnittele, se on mahdotonta, oi,
se on aina mahdotonta.

LAUR.

Miksi mahdotonta? Juhlan loppuvirttä tuolla
kirkossa jo soitetaan, kruunu on siellä jo painettu
orpanasi päähän. Miksei kääntyisi onnen ratas
vielä Waasan vanhemmallekin suvulle? Sinun on
velvollisuutesi valmistaa sille käännökselle alaa,
tarttua onnesi peräsimeen käsiksi. Muista, olet
isäsi poika!
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KUSTAA.

Viettelijä olit siis sinäkin, mene luotani kiu-
saaja! Meidän tiemme eroavat, en tarvitse hou-
kutustasi, sitä vastaan minun juuri on taisteltava.
(Anitalle.) Nouse, tyttöni, väki tulvaa jo kirkosta,
meidän on pysyttävä syrjässä jaloista. (Väkeä tul-
vaa kukosta, sotaväki vaivaa tietä. Kuningas ja saatto-
kulkue tulee niinkuin äsken.)

LAUR.

(Kustaalle) Elä vielä minua kiroo, tuon sisaresi
luoksesi. (Yhtyy saattojoukkoon.)

KUSTAA.

(Its.) Hän uhkaa rauhaani, taas syttyivät
sieluni kaihot.

ANITA.

Et totellut minua äsken, nyt taas emme
pääse pakenemaan.

KUSTAA.

(Katsellen.) Sotilasketjut sulkevat tien, ne var-
tioivat orpanaani. Noinko siis minäkin olisin voinut
loistossa kulkea, päässäni hohtava kruunu, valtikka
kädessäni ja näädännahka hulmuten tuulessa, ellei
veli olisi pettänyt veljeä ja tempaissut valtikan ve-
risiin kouriinsa. (Katsoo.) Noin kylpee liekkumassa
veljensä surmaajan suku ja minä olen isäni
poika, niin hän sanoi .. . Ah, totta tosiaan, tah-
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toisinpa kerran todella olla isäni poika, isäni kos-
taja, isäni perijä, rankaisija ja palkitsija. Tumien-
han veren kohisevan suonissani, olenhan nuori
vielä, olonhan kuninkaan poika, miksei voisi
tämäkin käsi miekankahvaa puristaa, mikseivät
kestäisi nämäkin hartiat purppuran painoa?
»Sinun täytyy valmistaa alaa sille käännökselle»,
sanoi hän, hän on oikeassa, minusta se riippuu,
ja minä tahdon vielä elää minäkin. Mutta
te armottomat tähdet, sallitteko sen te? (Juhla-
saatto loppuu, väki hupenee. Ilta vähitellen pimenee.)

ANITA.

Nyt se komeus on poissa.

KUSTAA.

Poissa sitä näytettiin vain, jotta ärtyisi
mieleni taas ja syttyisi sisäinen liekki. Se minua
polttaa ja raatelee oi tuokion edes tahtoisin
minäkin tuntea sen valtaistuimen loistoa, josta äitini
minulle lapsena kehtolauluja lauloi, tuntea kruunun
ja vallan ja koston ...

ANITA.

Mitä puhut kruunusta ja vallasta, minun on
nälkä.

KUSTAA.

Nälissäni seison kadulla, kun isäni surmaajan
poika menee kruunauspitoihinsa. Ja mitä varten



27

tässä ? Odottamassa häneltäkö jotakin armon al-
mua! Te kateen henget, te voitatte taas mieleni,
revitte sen verisiksi siekaleiksi ja minä kiemurtelen
voimattomuuteni tuskassa, mahtamatta mitään. Ja
kylmät tähdet minulle vilkkuvat, että ratani on
suunnattu maineettomuuteen ja kurjuuteen. Oi te
tähdet! Jos ette minulle armoanne suo, niin aset-
takaa toki kapinoiva sydämmeni, sammuttakaa sen
kiihkon poltto, minä menehdyn toivottomuuteeni
ja häpeääni.

ANITA.

Mies, elä ruikuta turhia haavekuviasi, mieti
mieluummin, mistä saisimme leivän, minulla on
nälkä.

KUSTAA.

Tyhjä on mierolaisen pussi enkö jo kohta-
loani oivalla!

ANITA.

Aivanko tyhjä, annas kun katson. Menikö jo
kaikki, minkä sait kylänvanhimmalta, jonka kor-
van avasit, ei, kaikki on lopussa. Huono prinssi,
ei ole kyrsääkään illalliseksi.

KUSTAA.

Huono prinssi, etköhän hylkää häntä jo sinä-
kin, kun toiveissasi petyt.

ANITA.

Minullapa ei ole toiveita, siksi en pettyäkään
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voi. Ja jos sinusta tulisi oikea prinssi, niin jou-
tuisin minä luotasi pois, ja sitä en salli.

KUSTAA.

Elä pelkää, sinun rinnallasi olen kulkemaan
määrätty. Ja niin kai on parasta, vaikka väliin
olisikin nälkä.

ANITA.

Oikein, nyt olet taas tolallasi, toverini. Eikä
meillä vielä hätää ole, haetaanpa minunkin pus-
sistani. Hei, täällä on kolikka, katso! Tule, osta-
kaamme, syökäämme.

KUSTAA.

Rikkaitahan olemmekin.

ANITA.

Ja onnellisia. Joudu! (Poistuvat. Kirkonvartija
sulkee ovet ja poistuu. Laurentius, Sigrid ja kaksi seura-
naista tulevat, katselevat ympärilleen.)

LAUR.

Täällä hänen piti odottaa.

SIGRID.

Ei näy ketään. Pakenikohan veliraukkani ?

LAUR.

Häntä tietysti katkeroitti kaikki mitä hän
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täällä näki. Mutta teitä hän tavata tahtoi, ar-
mollinen neiti, hän tulee kyllä.

SIGRID.

Te tunnette hänet, pater. Joko paljon aikaa
sitten ?

LAUR.

Äsken hänet tällä paikalla sattumalta tapasin.
Mutta kumminkin olen jo kauan ollut hänen ystä-
vänsä. Voitte luottaa minuun.

SIGRID.

Siitä teitä kiitän, pater, hän tarvitsee kyllä
luotettavan ystävän.

LAUR.

Voitte lähettää seuralaisenne pois, luulen, että
meillä on toisillemme jotakin puhuttavaa.

SIGRID.

(Viittaa seuralaisilleen, jotka lähtevät.) Puhukaa
pater.

LAUR.

Te ette ole tavannut veljeänne sittenkuin lap-
sena. Hän on kovissa kohtaloissaan menettänyt
uskonsa ja rohkeutensa elämään.

SIGRID.

Olen siitä kuullut, hänet ovat kaikki hyl-
jänneet. Yksinkö hän vaeltaa ?
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Niin, seuralaisenaan vain joku kiertolaistyttö,
joka häntä yhä velttouteen vaivuttaa.

SIGRID.

Onneton kuninkaanpoika! Jospa olisi hä-
nellä, heikolla luonteella, edes voimakas tuki rin-
nallaan.

LAUR.

Saman huokauksen huoahdin tässä äsken
itsekseni, kun hänet täällä väkijoukon pilkkaamana
tapasin. Ja minä ajattelin: olenhan hänen isänsä
alamainen, maanpakolainen niinkuin hänkin, kier-
telen maita ilman varsinaista päämäärää, miksi
eivät voisi tiemme yhtyä? Kenties voisin häntä
rohkaista ja lohduttaa, kenties neuvoa ja ohjata,

jos hän siihen suostuisi.

SIGRID.

Te puhutte jalon miehen tavoin, pater. Mutta
minulle olette vieras, ja sallitte sen vuoksi että
kysyn: Miksi uhrautuisitte kovaonnisen, heikon
veljeni hyväksi, te tavotteleisitte kai jotakin
tarkoitusta ?

LAUR.

Enhän sitä kiellä. Veljenne on Eerik XIV:n
oikeuksien perijä, jos hän vielä voisi valtaan päästä
ja minä voisin häntä auttaa siihen . ..
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SIGRID.

Niin ei kai palvelijakaan jäisi palkatta.

LAUR.

Siinä en näe mitään rikollista, jos vilpittö-
mästi hänen hyväkseen toimin.

SIGRID.

Ei. Vaan hänen toiveensa ovat hyvin pienet.

LAUR.

Sen käsitän. Vaan ajan vallattomilla laineilla
voi tapahtua monta keikahdusta, olisihan hänen
kohtalonsa kummallinen, jos hänen aina täytyisi
olla pakolaisen.

SIGRID.

Totta kyllä.
LAUR,

Vaan sittenkin, te ymmärrätte minut ai-
noastaan puoleksi.

SIGRID.

Sen uskonkin, pukunne sen sanoo.

LAUR.

Niin, katoolinen uskoni on muuttunut elämäni
oikeaksi päämääräksi. Se antoi minulle rohkeutta
ja tarmoa, kun yksin jouduin maailman myrskyi-
llä! sille elän.
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SIGRID.

Ja sen tahtoisitte saattaa takaisin Ruotsiin.
Veljeni on myöskin siihen uskoon kasvatettu.

LAUR.

Kiitos Jumalan, hän on Rooman kirkon uskol-
linen poika. Hän, eikä kukaan muu, on oikea ase
palauttamaan uskoni isänmaahani, sen olen aina
käsittänyt, ja kun hän tässä äkkiä lennähti vas-
taani, niin välähti selvänä eteeni elämäni tehtävä:
Seurata häntä, ohjata ja kannustaa.

SIGRID.

(Miettien.) Uskonnollinen kiivastelija siis, paa-
vin ase.

LAUR.

Arasteletteko sitä?

SIGRID.

En, toinen päämaali on minulle kalliimpi
kuin kiivastelu oikeaoppisuudesta. Te tahtoisitte
siis auttaa häntä johonkin merkitykseen?

LAUR.

Valtaan, sanokaamme suoraan, valtaan. En-
siksi on Eerik XlV:nen poika opetettava käsit-
tämään, mikä kutsumus hänellä maailmassa on,
ja sitten sitä tavottelemaan.
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SIGRID.

Millä tavalla?
LAUR.

Taistelemalla, sitkeydellä, tilaisuuksia käyttä-
mällä, jopa viekkaudella ja vehkeilyllä, jos tar-
vitaan.

SIGRID.

Kannatte syyllä pukunne, vaan siitä en
välitä. Te ymmärrätte tehtävänne, kätenne,
nuori mies!

LAUR.

Se on uskollinen, suomalainen koura.

SIGRID.

Siihen luotan. Minun intohimoni on yhtä
voimakas kuin teidän, joskin toista laatua. Olen
Waasan kiivasta sukua ja sammumatta palaa mi-
nussa halu palauttaa Ruotsin kruunu sille vanhem-
malle haaralle, jolle se oikeastaan kuuluu.

LAUR.

Te, neiti, olette perinyt ensimmäisen Kustaan
voimakkaan tahdon, jospa sitä olisi veljellännekin!
Vaan sitä koetamme hänelle antaa, ohjelmamme
käyvät yhteen.

SIGRID.

Niin, liitto on tehty. Me toimimme kumpikin
Kustaa Eerikinpoika. 3.
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tahollamme, kunnes saamme veljeni taas itsensä
tarttumaan onnensa peräsimeen käsiksi.

LAUR.

Kunnes isännöi Ruotsissa taas Eerikin suku,
ja samalla Rooman kirkko. Tässä on elämäni

käänne.
SIGRID.

Minä toivon, että se on veljenikin elämässä
käänne, kun te häneen intoanne valatte. Mutta
sieltä tulee jo joku. (Kustaa ja Anita tulevat iloisina
leipää pureskellen.)

LAUR.

He ovat siinä, nyt taitavasti ja tarmolla.

ANITA.

(Kustaalle.) Näin syömme vankan illallisen.
(Istahtaa kirkon rappusille.) Ja tässä on meillä sitten
mukava yösija. (Viskaupi siihen. Kuuntelee hetken,

nukkuu sitten.)
KUSTAA.

Kova, mutta vapaa. Vaan keitä tulee siinä!
(Sigrid ja Laur. lähenevät.) Ah, sinä, pater.

LAUR.

Tulin, kuten lupasin. Täällä on sisaresi.

KUSTAA.

(Käy innolla sisartaan vastaan.) Sigrid, sisareni,
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saanko toki kerran omaista rintaani vastaan
painaa.

SIGRID.

(Tervehtii loitommalla.) Terve onneton veljeni.

KUSTAA.

Oletko äitini lapsi, pieni Sigrid, jota Turun
linnassa taluttelin? Mutta oikein, sinähän olet
ylhäinen hovinainen, minä kerjäläinen.

SIGRID.

Veljeni, rintani pakahtuu nähdessäni sinut
tuossa tilassa. Vaan nyt olosi muuttuu. Hankimme
sinulle arvosi mukaisen puvun ja aseman.

KUSTAA.

Näinä pitkinä vuosina olen kuin janoova kai-
vannut viestiä äidiltäni, omaisen hellyyttä, tunte-
vaa, lämmittävää sydäntä, vaan sinä puhut
minulle arvosta ja puvusta.

SIGRID.

Juuri siitä täytyy meidän ensiksi puhua, jos
mielesi tavata äitiämme, joka sinua Suomessa ikä-
vöi. Olen äsken anonut sinulle kuninkaalta suoje-
lusta ja Sigismund on sallinut minun tuoda sinut
luokseen, hän tahtoo auttaa sinua.

KUSTAA.

Setäni Juhanan poika!
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SIGRID.

Hän on armollinen nyt kruunauspäivänään.
Vaan meidän on kiirehdittävä. Mitä aijot, toivot?

KUSTAA.

Taas tuo sama kysymys, jota en ole pitkiin
aikoihin uskaltanut itselleni tehdä. Olen viimei-
sellä kolikollani ostanut leivän, ja nyt aijon panna
maata tuohon kiviportaalle.

SIGRID.

Tuo miehuuton toimettomuutesi on juuri on-
nettomuutesi syy.

KUSTAA,

Sisareni, tiedätkö, mitä olen kärsinyt!

SIGRID.

En nuhtele sinua veljeni, sinua on paljo kol-
hittu. Mutta sinun täytyy kohota taas ja sitä
varten tarvitset käsivarren, johon nojata, joka
sinua ohjaa.

KUSTAA.

Mistä se tulisi?
LAUR.

Tämä käsi on halpa, mutta vilpittömästi tah-
toisi se tukea Waasan suvun vanhinta oksaa.

KUSTAA.

Pater, outona syöksähdin vastaasi äsken.
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Sallimus sinut viskasi.

KUSTAA,

Ei, sen teki roistoväki. Vaan sama se, mihin
tahtoisit minua ohjata?

SIGRID.

Oletko niin jo velttouteen vaipunut, veljeni,
että et enää ikävöi kotimaahasi, kansasi, äitisi luo?

KUSTAA.

Sisar, elä koskettele olemukseni raskasta tau-
tia, ikävääni, joka on yhtaikaa kalvava tuskani ja
salainen, luvaton toivoni. Kansani, johon kuulun,
maa, joka on omani, miksi kysyt, enkö sitä
ikävöi!

SIGRID.

Siispä yritä jotakin kotiin päästäksesi nuo-
rihan olet vielä. Rientäkäämme kuninkaan luo,
sinä miehistyt taas ja alat uuden elämän.

KUSTAA.

Alan taas, ja millä tavoin?

LAUR,

Kunhan näemme, mitä Sigismund sinulle tar-
joo,käännymme sitten muiden ruhtinasten puoleen,
pyytäen apua ja tunnustusta.
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KUSTAA.

Ne tiet tunnen, ne pettävät. Sinäkinkö, joka
ystäväkseni aijot, kuljettaisit minua noita viettele-
viä korkeuksia kohti, jotka häikäisevät, mutta nöy-
ryyttävät, ei, pelkään että tiemme eroavat. Ja
mikä olisi lopullinen päämaali?

SIGRID.

Sen tiennet; Sinun on palautettava isäsi huo-
neen oikeudet, esikoisoikeuttasi et saa luovuttaa
itseltäsi etkä suvultasi; olet Ruotsin kruunun
perijä.

KUSTAA.

Sisareni, nuo ajatukset ovat minulle tutut, ne
juuri ovat minut karreksi polttaneet. Mutta ne
ovat mahdottomat, : Eerikin suku on mennyttä!

SIGRID.

Koettamatta sitä et tiedä,

KUSTAA.

Tiedän, tähteni sen kertovat.

SIGRID.

Mitä kylmistä tähdistä, miehen toimet hänen
kohtalonsa ratkaisevat.

KUSTAA,

Ei voi kukaan kapinoida tähtien lahjomatto-
mia tuomioita vastaan.

38



39

Mutta oletko lukenut ne varmasti ja oikein?

KUSTAA.

Miltei lapsuudestani asti olen niitä yhä uudel-
leen tutkinut ja laskenut niiden radat. Minun täh-
teni tuikkii heikkona ja sammuvana, maineeton
ja turha on ratani.

LAUR.

Mutta olet voinut erehtyä, laskea väärin.

KUSTAA.

Väärin miksi kylvät mieleeni epäilystä,
pater, miksi pettävää toivoa? Mutta sittenkin:
aivan päähänsä asti en ole voinut laskea rataani,
se on vitsaukseni sekin. Tähteni hupenee, katoo
havainnostani, voisiko sen rata vielä lopulleen
muuttua?

SIGRID.

Se muuttuu, jos olet mies. Tule, onneton
veljeni.

LAUR.

Kiirehtikäämme. Sigismundolta saamme rau-
haisan tyyssijan, siellä laskekaamme taivaan mer-
kit uudelleen ja seuratkaamme ajan vaiheita.

KUSTAA.

Vieläkö olisi toivoa? Todella, minä tahtoisin
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ne uudelleen laskea. Ystäväni, tunnetko sinäkin
tähtien kirjoja. Silloin yhtykäämme!

LAUR.

Voin oppia niitä tulkitsemaan. Ja minä tun-
nen toisia luonnon merkkejä, joihin vielä varmem-
min luotan.

KUSTAA.

Ehkä kaikki vielä voisi muuttua! Niin, tule
toverikseni, tutkikaamme yhdessä luonnon salai-
suudet, kenties ne antavat elämälleni uuden
rohkeuden, jonka olen menettänyt, ja kirkastavat
synkän elämäni näköalaa.

SIGRID.

Noin, mielesi virkistyy toivosta. Siis tule,
veljeni, tähän päättyköön kulkijaelämäsi ja alka-
koon uusi toiminnan taival.

KUSTAA.

Uusi taival! Entä Anita?

SIGRID.

Miksi viivyt, hetket kiirehtävät. Entisestä
seurastasi sinun on luovuttava, ryhtyäksesi uuteen.

LAUR.

Vieläkö epäilet?

KUSTAA.

Malttakaas niin, minä epäilen. Te tah-
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dotte johtaa minut kukkuloille, maailman myrskyi-
hin, kateen, kunnianhimon viettäville rinteille.
(Menee Anitan rinnalle.) Täältä olen aina löytänyt
rauhan, jonka te tahdotte särkeä, oi, minä pelkään,
että kukkuloille en kumminkaan kerkeä.

LAUR.

Mitä, hylkäätkö käteni?

SIGRID.

Jätätkö tilaisuuden käyttämättä, jonka Sigis-
mund sinulle nyt kruunauslahjanaan tarjoo, hän
ei tarjoo sitä enää toiste, muista se.

KUSTAA.

Mutta nukkuva ystäväni? Kurja on maineet-
toman taival, vaan uskokaa minua, se on minulle
onnellisempi. Ja kun myrsky rinnassani riehuu,
niin tyynyttää hän sen lepoon.

SIGRID.

(Kuiskaa Laurdle.) Oih, se on toivotonta.

LAUR.

(Samoin.) Hän innostuu vielä. (Kustaalle.) Ys-
täväni, olet tien risteyksessä nyt, saat valita: Tois-
ta tietä kuljet mierolle naisesi kanssa, kärsit ja
sorrut lopuksi näkemättä kertaakaan maatasi, äitiäsi.
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KUSTAA.

Kertaakaan! Oi, saisin edes kerran hengit-
tää kotimaani ilmaa äitini seurassa, ei, en voi sitä
ennen kuolla!

LAUR.

Rauhoitu, sen suo sulle toinen vaihtopuolesi.
Tartut tarjottuun tilaisuuteen, seuraat sisartasi
Sigismundon luo. Toimit asemasi parantamiseksi,
me autamme sinua siinä, ja vapaana miehenä, vai-
keudet voittaneena, palaat otsa pystössä kerran
kansasi luo valitse!

KUSTAA.

Minä tiedän sen, suustasi sireenit laulavat.
Mutta en voi toisin valita, tue minua, saata
minut kotimaahani.

e
SIGRID.

Vihdoinkin, siis lähdemme heti.

KUSTAA.

(Lnuv.lle) Tartu käteeni, etten horju. Minä
tahdon kärsiä kaikki, päästäkseni kotiini men-
nään! (Ovat menossa. Vartioväen päällikkö sotaväen ja
Sigridin seuralaisten kanssa saapuu ja pysäyttää heidät.)

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Seis, mies, tässähän oletkin. (Sigridille.) An-
teeksi, arin. neiti, minun täytyy keskeyttää mat-
kanne.
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SIGRID.

Kenen käskystä?

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Kuninkaan.
SIGRID.

Mutta juuri kuningas on käskenyt minun
heti tuoda veljeni luokseen. Tiedä, hän on Vaa-
san prinssi Ruotsista, vaikka esiintyy valepuvussa,

seuraa meitä sinä kuninkaan luo.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Valitan, en voi. Kuninkaan käsky kuuluu:
Hänen täytyy vielä tänä yönä poistua Krakovasta
ja mitä pikimmin koko Puolan valtakunnasta.

KUSTAA.

Siinä orpanani kruunauslahja, hän on
isänsä poika hänkin!

LAUR.

(Vartioväen päällikölle.) Ethän erehdy mies,
arm. neiti on puhutellut itseään kuningasta.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Sen tiedän, pater. Vaan sittemmin on Ruot-
sin juhlassa oleva edustaja näyttänyt kuninkaansa
kirjeen, jossa tämä käskee toimittaa karkulaisen
Kustaa Eerikinpojan, jos hän saapuu Puolaan, vii-
pymättä sellaiseen paikkaan, missä ei näe kuuta
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eikä aurinkoa. Vaan kuninkaamme Sigismund on
armollinen.

KUSTAA.

Se on totta, kiitän häntä.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Niin, hän antaa sinun paeta. Ja vielä lisäksi
lähettää hän sinulle tämän kukkaron, jossa on
kultaa enemmän kuin tarvitset.

KUSTAA.

Sehän on kuninkaallinen almu mierolaiselle.

SIGRID.

Ei, almuja ei nyt tarvita. Odottakaa tässä,
vielä käyn taivuttamassa Sigismundon.

KUSTAA.

Elä tee sitä, sisareni, etkö jo näe, mihin suun-
taan kohtaloni tähtää alaspäin. Kuinka saa-
toinkaan epäillä tähtien! määräystä, petollisen
toivon minulle annoitte, että urani vielä voisi
kääntyä. Ei, (Anitan luo, herättäen hänet) nouse tyt-
töni, taipaleelle! Olin jo hyljätä sinut, uskollisen
toverini, olin syöksyä maailman mylläkkään, vaan
orpanani armo minut pelasti. Hyvästi, sisko!

SIGRID.

Ja yksinkö menet, ilman toveria?
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KUSTAA.

Tässä toverini, (viittaa Laur:een) hän minut joh-
taisi jyrkänteille ja kohtaloni viittaushan on selvä.
Hyvästi pater.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Sinun täytyy kiirehtiä, jos mielesi välttää
tyrmää.

KUSTAA.

(Anitalle.) Tule, tyttöni, maantielle!

ANITA.

Kesken unieni, vaan minä olen valmis.

VARTIOVÄEN PÄÄL.

Sinähän olet tottelevainen karkuri, hyvä, pi-
kemmin pääsen minä takaisin juhlimaan. Tätä
tietä! (Menevät.)

SIGRID.

Sinne lähtee onneton veljeni, yksin mierolle
pimeään yöhön. Siihen hupeni, pater, kaunis yri-
tyksemme, sinne menivät meidän molempain toiveet.

LAUR.

Ei vielä. Minä seuraan häntä vasten hänen
tahtoaankin, enkä häntä jätä. Armollinen neiti,
me tapaamme vielä toisemme ja yhteinen intomme
voittaa kerran heikkouden. (Lähtevät eri tahoille.)

(Esirippu.)



Unien Näytös.

Suuri, kaunis, hienosti sisustettu huone Räävelin luona ole-
vassa, rikkaan aatelismiehen Heitin linnassa. Seinillä Kustaa
Vaasan ja Eerik XlV;nen kuvat. Vasemmalla katettu ruoka-
pöytä, jonka ääressä istuvat Kustaa Eerikinpojan kansleri
Lauri Olavinpoika (pater Laurentius) ritarinpuvussa ja Helt,

vanha mies. Ovi oikealle sisähuoneeseen, perälle ulos.

LAUR.

(Lopettaa aterian.) No niin, nyt sitä taas kel-
paa elää - kiitos isännälle!

HELT.

Tilkka viiniä vielä.

LAUR.

Kiitos (juo), nämä ovat oikeita kissanpäiviä
täällä Virossa; pidot joka päivä.

HELT.

Mutta herrasi, hän ei paljo välitä ruokapöy-
dästä, tänäänkään hän ei liene palaakaan
maistanut.
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Niin, hän halveksii nyt taas perinpohjin kyök-
kimestarin keittotaitoa, niin hän tekee aina, kun
hän on kiintynyt omiin keitoksiinsa. Ja nyt hän
on jo laitoksensa neljännessä asteessa, siis pian
sen jännittävimmässä kohdassa.

HELT.

Ja kun hän viidenteen asteeseen ehtii, sil-
loinko siitä syntyy se viisasten kivi?

LAUR.

Silloin sen taika-aineen pitäisi laskujen mu-
kaan syntyä, vaan niin kauas ei koskaan eh-
ditä. Sitä ennen tapahtuu aina jotakin odottama-
tonta taikka odotettavaa, -- pieni erehdys, las-
kuvirhe, sekoitusvirhe tai muu: tulos on kouran-
täysi mitätöntä nestettä, ja me hämmästymme ää-
rettömästi. Niin on käynyt joka kerta, kun hän
näillä matkoillamme on uudelleen päässyt alkemial-
lisiin tutkimuksiinsa ryhtymään.

HELT.

Ja silloinko sinä aina joudut näin epäsuo-
sioon, et saa olla hänen luonaan?

LAUR.

En. Hän sulkeutuu auttajansa, orjatytön,
kanssa työhuoneeseensa eikä kärsi kuulla mitään
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koko maailmasta. Vaan minä kestän sen tyyneesti,
kun yritys on epäonnistunut ja kaikki haave-

suuruudet taas ovat pettäneet, silloin tulee hän
kiltisti minun luokseni. Ja silloin on minun vuo-
roni ajaa asioitani.

HELT.

No onnistuvatko ne sinun asiasi sitten pa-
remmin?

LAUR.

Siinähän se yhteinen kirouksemme on, sekä
minun että hänen, että saamme molemmat aina
alkaa alusta. Vaan olenhan toki saanut toimeni
siksi pitkälle, että nyt olemme täällä Virossa, koti-
kynnyksellä.

HELT.

Mutta entä sitten?

LAUR.

(Leikillisesti.) Joko rupeat pitkistymään vie-
railusi? Meillä ei ole täällä hätää mitään, viini
on hyvää, maljasi!

HELT.

Siitä ei ole kysymys, mielelläni kestitsen hy-
väntekijäni kuningas Eerikin poikaa. Vaan aijotte
palata Ruotsiin, pääsettekö sinne?
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So, so, ei niin äkkiä, me vahdimme tilaisuut-
ta, olot kypsyvät. Sigismundon valta Ruotsissa
horjuu, me sitä järkytämme, ja kun hetki on tul-
lut, silloin astumme esille. Odotamme juuri tär-
keitä viestejä.

HELT.

Viestejä mistä?
LAUR.

Moneltakin taholta, Moskovasta, Ranskasta
ja etupäässä Suomesta. Suomen kuulumiset ne
retkemme ratkaisevat.

HELT.

Suomesta? Mutta siellähän on Klaus Fle-
ming, mitä toivotte sieltä?

LAUR.

On siellä muitakin. Flemingillä ovat kädet
enemmän kuin täydet. Olemme häneltä pyytäneet
lupaa tulla Suomeen, saa nähdä minkä hän
tekee. Oikeastaan hänen pitäisi ottaa meidät mie-
lelläänkin vastaan.

HELT.

Tuskin. Vaan entä sitten? Miten ajattelet?
Kuinka saat hitaan herrasi mitään toimimaan,
kuinka saat hänet liikkeelle suuria tuumiasi to-
teuttamaan?

Kustaa Eerikinpoika 4.
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Olenpa jo näinä vaellustemme vuosina saa-
nut oppia häntä liikuttamaan ja johtamaan.

HELT.

Houkuttelemalla ?

LAUR.

Lirkuttamalla, salaisesti kuin sairasta las-
ta. Usein se on tuntunut mahdottomalta, niin
esim. kun minun piti saada hänet pois Pragista,'
johon hän toistamiseen yritti syöpymään keisari
Rudolfin kanssa alkkemiaa harjoittamaan. Minun
täytyi uskottaa herralleni, että hän oli joutunut
keisarin epäsuosioon, ja keisarille, että vieras oli
tyhjäntoimitukseensa kyllästynyt.

HELT.

Ja sait hänet liikkeelle.

LAUR.

Sain. Mutta sulku oli tulla tuumilleni sit-
tenkin, kun hän vehkeeni tajusi. Meidän oli mää-
rä mennä Ranskaan, jossa eräät ruotsalaiset pa-
kolaiset, Eerik kuninkaan ystävät, olivat meille
alaa valmistaneet. Mutta Kustaa teki tenän ja
asettui Alankomaihin, emme päässeet mihin-
kään. Hän rupesi siellä kemistiksi.
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Entä sinä?

LAUR.

Minulle oli hän eräänä herkkänä hetkenä an-
tanut täyden valtakirjan kanslerinaan tehdä sopi-
muksia ja minä viljelin runsaasti sitä lupaa. Mei-
dän luonamme kävi lähettiläitä monesta maasta
ja Ruotsin tyytymättömäin kanssa rakentelimme
rohkeita suunnitelmia.

HELT.

Kaikki herrasi tietämättä, hänen keittäessä
myrkkyjä ja yrttejä?

LAUR.

Virheinä hetkinä hän on innostunein mies
tuumissamme, vaikka hän toisin ajoin repii kaikki
alas. Saat taas nähdä hänet ruhtinaana (Kuunlelee
ovella) kunhan tuolla ensiksi päästäisiin johon-
kin ratkaisuun. (Sisällä kuuluu kitaran soittoa.)

HELT.

Siellä soitetaan he lepäävät.

LAUR.

Sellaistahan se on aina, tuo tyttö olisi
vihdoinkin erotettava hänen seurastaan, hän pitää
herrani heikkoja taipumuksia vireillä. Haaveksi-
taan ensiksi kullanteosta ja elämän nesteestä ja
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kun siihen väsytään, niin pää tytön syliin ja hein
peät säveleet soimaan!

HELT.

Hän on isäänsä siinäkin ja hänestä luulet
sittenkin tulevan jotakin!

LAUR.

Niin, kun päästäisiin kerran tositoimeen kä-
siksi, miesten pariin, ratsastusmatkoille, hän
osaa olla mieskin! Kunpa tulisi se viesti Suo-
mesta! (Avaa ulko-oven) Eikö näy jo laivaa me-
reltä ? (Ulos.)

HELT.

(Its.) Haaveilija se olet sinäkin. (Sisähuoneen
ovi aukee.) Vaan sieltä taitaa jo päätaikoja tulla!

KUSTAA.

(Oven ulkopuolella.) Ei, Anita, soita iloisempaa
säveltä nyt, taikka elä soita ollenkaan. (Sisään
Imeläsi kädessään.) Sillä nyt olen rohkealla mielellä,
nyt kokeeni onnistuu, näetkö ukko! Puhdas
tulos luonnon neljästä alkuaineesta, tulesta, vedes-
tä, ilmasta ja maasta on juuri syntymässä, luon-
non jaloimman alkuaineen syntysanat ovat jo täs-
sä keksityt!

HELT.

Tuessako lasissa, prinssini?
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KUSTAA.

Niin. Nyt tarvitaan enää vain yksi sekoitus,
yksi ainoa tarkka, tieteen täsmällisesti määräämä
käsittely, ja luomakunnan ydin, olioiden alkuprin-
siippi, on kaikkivaltiaan tahdosta luoduille annettu.

HELT.

Vaan se on kai rasittava ponnistus, ettekö
suvaitse vahvistaa itseänne hiukan ravinnolla.

KUSTAA.

En, toista vahvistusta saamme pian nauttia,
luonnon alkuvoimaa, kauan toivottua.

HELT.

Tuoko on voimaa?

KUSTAA.

Vielä ei, se on vielä kuollutta nestettä, vaan
siitä syntyy voimaa, niinkuin siemenestä elämä.
Ja silloin, vanhus, näet Eerik kuninkaan suvun
taas kasvavan korkeaksi ja suureksi omasta voi-
mastaan.

HELT.

Ystäväni, iloitsen ilostasi. Vaan en ymmärrä
sinua oikein. Suureen yritykseesi tarvitaan paljo
varustuksia, ensiksikin paljo varoja.
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KUSTAA.

Kultaa, tuosta, juuri tuosta syntyy kultaa.
Tässä jalostuu raaka metalli tieteeni puhdistamana,

me olemme sen taidon omistajat.

HELT.

Sepä olisi yrityksellesi suuri apu. Mutta se
ei yksin riitä sekään, ellei sen mukana ole toi-
mintatarmoa, rohkeutta, nuorteaa elinvoimaa.

KUSTAA.

Elinvoimaa, nuoruutta, elämän rohkeutta, sitä,
vanhus, sitä juuri saamme tästä. Katso, pisara
kielellesi, ja vanhan ruumiisi valtaa ikuinen, nuor-
ten pirteys ja sielusi rohkea tarmo ja kukistani a -

ton itseluottamus. Sitä, juuri sitä olen minä tar-
vinnut, siksi olenkin tehnyt työtä ja epäillyt. Vaan
nyt olen vihdoinkin epäilyksistäni pelastunut, minä
olen taas mies, ruhtinas, tuokio vain enää, van-
ha ystäväni.

lIELT.

Oi, kunhan et pettyisi, prinssi.

KUSTAA.

En. Minä tunnen jo voimani kasvavan ja
sisässäni liekkii jo halu tehdä onnelliseksi maani
ja kansani, jotka minut lapsena hylkäsivät; tah-
don niittää suuruutta ja kunniaa, tahdon vihdoin-
kin olla kuningas.
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Nyt sinusta kuohuu isoisäsi henkeä pidä
esikuvanasi häntä!

KUSTAA.

Kohta saat nähdä, vanhus. Viides, korkein
ilraestysmuoto alkuainetta, qvinta essentia, se läh-
tee nyt syntymään. Odota! (Kustaa huoneeseensa.)

HELT.

tllseks.) Merkillisiä valtiomiehiä! Suuret tuu-
mat, mutta hatarat kuin kärpäntällingit. (Laur.
tulee.) Apuneuvot, keinot, tarkoitusperät, ne ovat
vielä pullossa, padassa! Hänessä on liian pal-
jo onnetonta isäänsä.

LAUR.

Se muuttuu nyt se juttu. Nyt kumoon padat
ja pullot, toiset toimet alkavat tästä.

HELT.

Miten niin?
LAUR.

Laiva Suomesta on tullut, odotetut vieraam-
me saapuvat juuri. (Ovella.) Käykää sisään, mat-
kamiehet!

TOTT.

(Astuu Sigridin kanssa sisään.) Onko meillä
kunnia tervehtiä jalosukuista herra Heltiä?
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Teidän palvelukseksenne.

TOTT.

Tulemme Suomesta, haemme pitkämatkaista
vierasta, joka talossanne majailee.

HELT.

Olette osuneet oikeaan, tässä on hänen kans-
lerinsa. Käykää taloksi, levätkää! (Poistuu.)

LAUR.

(Sigridille.) Lupasinhan, että kerran vielä lä-
päisimme toisemme, jalosukuinen rouva. Tosin on
siitä vuosia kulunut. .

.

SIGRID.

Ja munkista on tullut toimekas ritari. Hyvä
on, että tuumamme sittenkin edistyy. Tässä on
mieheni, Henrik Tott, Kirkniemen herra. Vel-
jeni on siis nyt vihdoinkin täällä?

LAUR.

On •—• olemme teitä hartaasti odottaneet,
päästäksemme eteenpäin. Mitä vastaa Fleming?

TOTT.

Fleming ei suostu laskemaan Eerik kunin-
kaan poikaa Suomeen.
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Hän on itsepäinen, sitkeästi hän puoltaa Si-
gismundon kaatuvaa valtaa, menipä vaikka sei-
nään. Vaan meille se onkin ehkä edullisinta. Kiis-
telkööt he Kaarlo herttuan kanssa Ruotsin kruu-
nusta, joka Juhanan kuoltua on jäänyt heiluvaan
tilaan, sitä helpompi on temmata se kolmanteen
päähän.

TOTT.

(Säikähtää.) Onko varma, etteivät seinät kuun-
tele! Flemingin laivoja risteilee Suomenlahdella,
hänen kätyreitään on kaikkialla.

LAUR.

Tässä huoneessa voimme puhua huoletta. Mitä
muuten Suomeen kuuluu?

TOTT.

Sieltä ovat kuulumiset sekavat, uhkaavat.

SIGRID.

Siellä olot valmistumistaan valmistuvat meitä
varten, meidän on vain kiirehdittävä niitä kehit-
tämään. Flemingin kiskoma ja rääkkäämä kansa
on tulistumaisillaan häntä vastaan, aatelisto on
eripurainen ja pilkottu, kaikki nurkuvat, rauta
on kuumaa, nyt sitä on taottava. Kuinka on vel-
jeni laita, onko hänellä jo rohkeutta, tarmoa?
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Toisen hetken on, toisen ei. Nyt hän on taas
hautautunut työhuoneessaan alkemian salaisuuk-
siin, vaan pian hänet sieltä saamme. Hän on val-
mistettu nousemaan Sigismundoa vastaan, hän on
nyt herkkä syttymään.

SIGRID.

Mutta nyt täytyisi hänen jo itsensä sytyttää,
nyt juuri olisi hänen viskattava se kipuna, joka
tarvitaan virittämään yleisen kapinan. Kansa kai-
paa nyt kuninkaallista johtajaa, kaipaa juuri hän-
tä, hänen täytyy nyt olla valmis.

TOTT.

Sigrid, sinä innostut liiaksi, puhut mieliku-
viasi. Mitä kannatusta Kustaalla voisi olla?

SIGRID.

Hän yksin on tarpeeksi, jos hän on mies.
(Laurille.) Kutsukaa hänet tänne, tahdon häntä heti
tavata.

LAUR.

Hän ei yleensä suvaitse keskeyttämistä,
mutta nyt sen täytyy tapahtua. (Menee.)

TOTT.

( Sigridille.) Puhut liian avomielisesti, Sigrid.
Ritarinpukuiselle jesuiitalle, onnenonkijalle, uskot



59

uhkarohkeat ajatuksesi aikana, jolloin meitä eri-
tyisesti epäillään.

SIGRID.

Yapisetko jo hankkeemme alussa? Sen, joka
on nainut kuninkaantyttären, täytyy itsensä olla
kuninkaallisen. Minä ajatteleu tehtäväämme enkä
päänahkaamme. (Laur. ja Kustaa tulevat.)

KUSTAA.

Tulit onnellisella hetkellä, Sigrid, hankkeem-
me menestyy, voitto on meidän. Terve, lankomies.
Tuokio vain, ja minä seuraan teitä, ei, johdan teitä
voittoon ja valtaan.

SIGRID.

Paras enne on, että olet rohkealla mielellä,
veljeni. Muuta ei tarvita.

KUSTAA.

Suonissani pulppuu taas elämä ja toivo. Juu-
ri nyt voittaa tieto luonnon salatut mahdit ja
minä pääsen niiden haltijaksi. (Menossa sisään.)
Tuokio vain.

TOTT.

Vaan onko sinulla selvillä, mitä uskallat.
Fleming on Suomessa kaikkivaltias, ja hän kieltää
sinua tulemasta meren yli.

KUSTAA.

Fleming on oleva pieni herra ne vaikeu-
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det minä voitan. Nyt tahdon puhdistaa isämme
maineen ja hänen valtansa uudestasynnyttää.

SIGRID.

Mutta sitä varten täytyy sinun ensiksi innos-
taa kansa. Se odottaa nyt juuri sinua pelastajak-
seen.

KUSTAA.

Minä joudun, minä joudun, Vaasan suvun
vanhin haara saapuu taas kansaansa auttamaan,
niinkuin isoisämme ennen.

SIGRID.

Vaan muista, sinulla täytyy myös olla hänen
sekä tarmonsa että malttinsa.

KUSTAA.

Tarmolla isken iskuni ja sitten teemme
viertäjän,kyntäjän, kylväjän rauhaisaa työtä. (Laur.
on mennyt ovelle josta tulee vieraita.) Vaan keitä tu-
lee sieltä!

LAUR.

Lähettiläämme Ranskan hovista on palannut.
(Avaa miehen tuoman kirjeen.) Hän tuo meille hyviä
uutisia.

SIGRID.

Minkälaisia?
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Tuleeko Ranskasta kannatusta?

LAUR.

Sieltä luvataan raha-apua, tarvittaessa myös-
kin väkeä, mutta kovanlaisilla ehdoilla.

KUSTAA.

Tarpeetonta, emme suostu heidän ehtoihinsa,
jos ne sitovat valtakunnan etuja, tulemme ilman-
kin toimeen.

TOTT.

Tarvitsevan ei auta katsoa ehtojen kovuu-
teen, ja sinä olet sekä rahojen että sotaväen tar-
peessa, parasta on suostua.

KUSTAA.

Me kiitämme Ranskan kuningasta hänen ys-
tävällisestä tarjouksestaan. (Laurille.) Sinä toimi-
tat asianmukaisen vastauksen.

LAUR.

Kyllä. (Anita katsoo huolestuneena ovelta.)

KUSTAA.

(Kiirehtii huoneeseen.) Minä tulen, tuokioksi
vain poistun, sitten olen valmis.
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Toisessa huoneessa hän on alkemisti, toisessa
sankari, mitä siitä tulee?

LAUR.

Siitä voi tulla mitä me tahdomme, hän on
hyvällä tolalla nyt.

SIGRID.

Ja meidän suunnitelma on selvä se on
vain toteutettava.

HELT.

(Ovelta.) Täällä on vieläkin vieraita.

LAUR.

Näin suunnitelmamme toteutuu. (Kahta lähet-
tilästä vastaan.) Keitä on meidän kunnia tervehtiä?

LÄHETTILÄS MOSKOVASTA.

Tulemme Moskovasta, tsaarin lähettäminä,
tapaamaan Ruotsin prinssiä Kustaa Eerikinpoikaa.
Saattakaa meidät hänen luokseen.

LAUR.

Hän on heti täällä. (Menee Kustaata hakemaan.)

SIGRID.

(Toinille.) Sinä näet, veljelläni on ystäviä.
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KUSTAA.

(Kiirehtii Laurin seurassa sisään.) Terve te ys-
tävällisen ruhtinaan lähettiläät. Käykää taloksi,
pitkämatkalaiset.

LÄHETTILÄS MOSKOVASTA.

Ajamme heti asiamme. Sinua tervehtää Mos-
kovan mahtava tsaari, joka ystäväsi on ja sellai-
sena tahtoo pysyä, ja hän kutsuu sinua hänen val-
takunnassaan, hänen linnassaan vieraanaan ole-
maan. Hän säälii maanpakolaisuuttasi ja sanoo:
Ole kotona minun luonani.

KUSTAA.

Kiitän ystävääni tsaaria hänen kutsustaan.
Mutta tahtoisin ensiksi tietää, miksi hän minulle
tätä vieraanvaraisuutta tarjoo?

LÄHETTILÄS MOSKOVASTA.

Hän tahtoo auttaa sinua ja puhua sinun
kanssasi. Hän tahtoo tehdä ikuisen ystävyyden
liiton ja jos haluat antaa hän sinulle sotajoukon,
jolla voit takaisin valloittaa isäsi valtaistuimen.
Sen hän sinulle lahjoittaa, eikä hän siitä lahjas-
taan pyydä muuta kuin muutamia Ruotsin maa-
kuntia omakseen.

KUSTAA.

Tervehdä herraasi ja sano, että minä, Kustaa,
Eerik kuninkaan poika, olen juuri lähdössä itse
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ottamaan haltuuni isäni kruunun ja että minä en
ole halukas enkä oikeutettu antamaan valtakun-
nastani mitään pois. Mutta te väsyneet miehet,
käykää aterioimaan, lepäämään.

LÄHETTILÄS MOSKOV.

Onko vastauksesi siis kieltävä?

KUSTAA.

Ymmärtänet sen. Minäkö, Ruotsin voideltu
kuningas, lähtisin vieraalla väellä käymään sotaa
isänmaatani vastaan ja luovuttaisin pois sen maa-
kuntia, kun juuri olen astumassa kansani etupääs-
sä sen sortajia kukistamaan ja kurittamaan! (Kuu-
luu räjähdys sisähuoneesta. Kaikki hyikähtävät.)

TOTT.

Kuka ampuu?
KUSTAA.

(Sisähuoneen ovelle.) Mitä ? (Anita ilmestyy säi-
kähtyneenä ovelle.) Onneton, mitä olet tehnyt?

ANITA.

Se ei kestänyt kuumuutta enää. Se räjähti

KUSTAA.

Ja valmis lymffani?

ANITA.

Valui arinaan, räiskyi ympäri.
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KUSTAA.

Ja kaikkiko lopussa, onneni, toivoni. (Syöksyy
sisään.)

LAUR.

Se oli arvattava, se tuli vain tuokiota liian
aikaseen. (Lähettiläille.) Isäntäni miettii vielä vas-
taustaan tsaarille, hän on nyt hiukan estetty.

LÄHETTILÄS MOSKOV.

Vastaus ei siis olekaan kieltävä?

LAUR.

Ei, me lähetämme myöhemmin vastauksen,
kenties noudatamme kutsuanne. Käykää lepää-
mään. (Saattaa vieraat ulos.)

SIGRID.

Entä meidän tehtävämme? Saako häntä nyt
enää mihinkään?

TOTT.

Hänen taikajuomastaanko koko yritys siis
riippuikin se kaatui, kaikki myttyyn!

LAUR.

Ei vielä juuri näin piti käydä. Emmehän
kuvitteluun, valheeseen, voineet aijettamme perus-
taa. Nyt, kun valhe on kaatunut, on hän tosin
masennuksissaan, mutta hän tottelee ja me voimme

Kustaa Eerikinpoika. 5.
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hänelle todistaa, että hänen tulee rakentaa hank-
keensa, ei taikajuomiin, vaan kansan rakkauteen
ja oikeuteen.

SIGRID.

Taas tunnen miehen, jolla oli jesuiitan viitta
yllään. Vaan koettakaamme! Triotko hänet Suo-
meen ?

LAUR.

Tuon. Vaan sitä ennen on siellä talonpojille
levitettävä tieto, että Kustaa Eerikinpoika saapuu
heidän johtajakseen.

SIGRID.

Talonpoikain on hänet itsensä nähtävä, jotta
he uskovat ja innostuvat. Milloin se tapahtuu?

LAUR.

Tässä jonakin syyspimeänä iltana, jolloin
Flemingin urkkijalaivat eivät voi meitä yllättää.

TOTT.

Tämä on uhkapeliä, koko Suomi vilisee täyn-
nä Flemingin huoveja ja hänen laivojaan risteilee
nytkin selällä. Minä epäilen. (Ulos.)

LAUR.

Vaaroja meillä kyllä on, jos niitä ajatelem-
me, vaan pahin niistä sittenkin on täällä muka-
namme. (Sigridille.) Armollinen rouva, veljenne
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olisi vihdoinkin erotettava heikkouteen viettele-
västä seuralaisestaan.

SIGRID.

Niin, tuo nainen, joka hänestä tekee uneksi-
jan. Kutsu tänne se tyttö, kenties saan hänet it-
sensä poistumaan.

LAUR.

Sen teen. Ja sitten koetan koota herrani
taas kokoon kaatuneiden pirstaleidensa alta. (Menee.)

ÄNITA.

(Tulee.) Te olette kutsunut minua, armolli-
nen rouva.

SIGRID.

Tahdon puhua kanssasi, istu. Tiedätkö,
että hän, jota nyt vuosikausia olet seurannut, on
veljeni.

ANITA.

Tiedän.
SIGRID.

Rakastatko häntä?

ANITA.

Miksi muuten olisin häntä seuraamaan läh-
tenyt?

SIGRID.

Niin, sinä olet ollut hänelle uskollinen seura-
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lainen ja ystävä kiitos siitä. Mutta jos häntä
rakastat, täytyy sinun nyt hänen seurastaan luopua.

ANITA.

Luopua, vaatiiko hän sitä?

SIGRID.

Hänen onnensa sen vaatii. Hänen velvolli-
suutensa kutsuu häntä nyt suurempiin tehtäviin,
ruhtinaan toimiin, ja silloin on sinun seurasi hä-
nelle haitaksi. Sillä sinä tuuditat häntä haavei-
luihin ja velttouteen.

ANITA.

Minä vain rauhoitan hänen sairasta mieltään,
kun se tyynnytystä kaipaa.

SIGRID.

Mutta se tyynnytys vie hänen miehuutensa
hänen täytyy voittaa heikkoutensa. Ja siksi

sinun täytyy uhrautua ja poistua

ANITA.

Minä olen juuri uhrautunut häntä hoitamaan,
hänet perii raskasmielisyys ja pimeys, jos hä-

net jätän, sen tiedän.

SIGRID.

Sinä tiedät, että hän on kuninkaan poika,
Ruotsin kruunun perijä. Etkö soisi että hän, jota
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rakastat, nousisi mahtavuuteen ja kunniaan. Me
muut, jotka häntä myös rakastamme, uhraamme
tämän päämäärän hyväksi kaikki, henkemmekin,
näytä sinäkin, onko rakkautesi vilpitön ja puhdas.

ANITA.

Jospa hän voisi siihen arvoon kohota! Vaan
hän ei voi, itse on hän oma esteensä, hän pettyy,
luisuu alas, sortuu, eikä jaksa siitä enää kohota.
Ja kun hän silloin raskasmielisyytensä tuskissa
vaikeroi, kuka laulaa tyyneyttä hänen rintaansa,
kuka vilvoittaa hänen polttavan päänsä.

SIGRID.

Lapsi, luulet olevasi välttämätön hänelle,
hän on sinuun niin tottunut. Mutta hänen mie-
lensä synkät kuvat tunnemme mekin, hänen sisa-
rensa, hänen äitinsä, ja johdamme hänet niistä
vapaaksi. Eikä hänellä tule olemaan aikaa vaipua
raskasmielisyyteen, sillä meidän mukana seuraa
hän tehtäviin ja toimiin, jotka antavat hänen aja-
tuksenjuoksulleen uuden suunnan ja sisällön.

ANITA.

Oi rouva, te puhutte viisaasti, vaan te ette
tätä sittenkään ymmärrä, minä en voi jättää hän-
tä. Ei, en ole itsekäs, en ajattele itseäni. Kau-
kaisesta kotimaastani olen hänen mukanaan kul-
kenut, kulkenut kurjuudessa, nähnyt nälkää ja
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vilua hänen seurassaan. Nyt tahdotte jättää mi-
nut yksin tänne outoon maailmaan. Vaan en ajat-
tele sittenkään itseäni, häntä säälin, oi säälikää
tekin, sitä yksinäisemmäksi jää sittenkin hän. Il-
man rakastavaa, ymmärtävää sydäntä rinnallaan
hän menehtyy . . .

SIGRID.

Etkö huomaa, että sittenkin ajattelet itseäsi.
Kenen sydän voisi olla rakastavampi, ymmärtä-
vämpi kuin äidin sydän ja sinä tahdot estää häntä
pääsemästä äitinsä luo.

ANITA.

Äitinsä, olenko siinäkin esteenä?

SIGRID.

Olet. Hän ei voi päästä äitinsä luo, ei koti-
maahansa, jos sinä häntä seuraat; sen sinä oival-
lat, sinähän tunnet hänen heikkoutensa.

ANITA.

Niin, minä tunnen hänen heikkoutensa.

SIGRID.

Siis myönnä, että olet esteenä hänen onnel-
leen tahdotko sillä uhalla häntä seurata?

ANITA.

Oi, en, en tahdo hänen onneaan estää. Te
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todistatte sen niin järkevästi, vaan minun tunteeni
sanoo sittenkin toista. Oi minua, jos hänet jätän!

SIGRID.

Meidän naisten on vika, että kuuntelemme
liiaksi tunteitamme. Vaan anna järkesi vaikuttaa
nyt, ja sinä tunnet siitä tyydytystä sitten, kun hän
on kunniaansa noussut.

ANITA.

Jospa sen voisin uskoa! (Peräytyy.) Vaan
minä luovun, te hänestä vastatkaa.

SIGRID.

Sinulla on sydäntä, sinä häntä todella rakas-
tat. Kas niin, terästä luontosi nyt, sinustakin
kyllä huoli pidetään. Mutta veljeäni et saa enää
tavata, siten häntä parhaiten palvelet.

ANITA.

Minä menen. Vaan jos hänet johdatte tielle,
jossa hän sortuu, niin minä hänet vielä haen ja
löydän! (Poistuu ulos.)

SIGRID.

Oih luonteita, raukkoja, joita ei kunnianhimo
kannusta! Hän, veljeni, on samanlainen, (Law.
ja Kustaa tulevat.)
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Jätetään siis nämä kokeilut tällä kertaa.

KUSTAA.

Ei, tässä on sulku ainiaaksi, alusta on nyt
enää mahdoton alkaa. Olin mitannut kaikki alku-
aineiden pienimmätkin vivahdukset, laskenut ne
hienoimpia säikeitä myöten, tulos oli varma, ja
silloin ilmestyy tuo näkymätön käsi, joka rikkoo
kaikki, työni, uskoni. Tieteen, puhtaimmankin, var-
massa jaksossa on sittenkin aina joku salainen ni-
kama, joka jää tuntemattomaksi, vaan se yksi
musta pilkku voittaa kaikki, ja sumuun häipyy
etsitty päämaali. Oi, se on ikuinen se sumu, sel-
viämätön on elämäni kysymys.

SIGRID.

Veljeni, sinä olet hakenut vastausta siihen
kysymykseen väärää tietä.

KUSTAA.

Väärääkö, minä, joka olen tutkinut syiden
syvimmät synnyt ja vaikeimmat solmut.

SIGRID.

Mutta sittenkin jää loppusohnu aukaisematta.
Sen aukaisemiseen on olemassa yksi ainoa keino.

KUSTAA.

Mikä, sisareni, sano!
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SIGRID.

Sinä tunnet suuren makedonialaisen avaimen.

KUSTAA.

Miekan, sodan!

LAUR.

Tieteen ongelmat, alkkemian salatiedot, eivät
arkielämän tiellä vie meitä eteenpäin, sen juuri
itse tunnustit. Siihen tarvitaan toimintaa, päättä-
väisyyttä.

KUSTAA.

Aseita, verta!

SIGRID.

Juuri niin. Unohda vihdoinkin nuo kiittä-
mättömät haaveilijan työt ja astu miehenä, kunin-
kaana maatasi ja kansaasi vapauttamaan. Kustaa,
meitä syntymämme velvoittaa.

KUSTAA.

Maani ja kansani, tiedätkö sisar, niiden
onni on ollut kaikkien tutkimusten! ja ponnistus-
tani määrä. Olen tahtonut luoda sen onnen rau-
han sankarina, tiedon ja valon uutena Messiaana,
olen tahtonut välttää miekkaa, sotaa. Onko nyt
minunkin elämäntehtäväkseni määrätty hukuttaa
ja hukkua vereen?
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Teeppä itsellesi toinen kysymys: Jos ei mi-
nulle muuta jalompaa tehtävää ole suotu, onko
tää henkeni sen arvoinen, että en uskaltaisi sitä
kansani hyväksi?

KUSTAA.

Sireenit laulaa, noin olen toivottomina
hetkinäni usein itse kysynyt. Ja mieleni on teh-
nyt silloin tempasta miekan ja hyökätä iskemään,
voittamaan tai kaatumaan.

SIGRID.

Voittamaan tai kaatumaan kansasi hyväksi,
ruhtinas ei saa ajatella ainoastaan itseään.

KUSTAA.

Sisar, henkeni ei ole minulle sen kalliimpi,
kuin että kernaasti antaisin sen yhden ainoan kär-
sivän talonpojan puolesta. Ja jos minun pitää
kansani hyväksi taistella, voin iskeä voimalla.

LAUR.

Se puhe sopii ruhtinaalle.

SIGRID.

(Kutsuu ovelta palvelijan, joka tuo miekan.l Tämä
kalpa on perintönä kulkenut Vaasan suvussa, se
on säilynyt sen vanhimmalla haaralla, Kustaa, se
on sinun. Vyötä se vyöllesi!



75

KUSTAA.

(Ottaa miekan, katsoo sitä, vyöttää sen verkalleen
vyölleen ja siitä ikäänkuin rohkaistuu.) Sinäkö? Enti-
set ihanteeni pettävät, en saa niiltä armoa, vaikka
ryömien rukoileisin. Luonto väläyttelee minulle
salaisuuksiaan, vaan salpaa ne taas minulta, vaik-
ka sydämmeni antaisin sen palvelukseen. Tulisitko
sinä uudeksi ystäväkseni, ase, jota kammoin,
tule, ole armollisempi sinä! Minä syöksyn avoi-
min silmin kohtaloani vastaan, vaan tule tove-
rikseni, kirkasta hetkeksi päiväni, ehkä kerrankin
tuntisin tyydytystä sinun kauttasi, sinä janoinen
teräs.

LAUR.

Niin, tartu luottamuksella esi-isäisi lahjaan,
se sinut auttaa voittamaan takaisin maasi, kansasi,
isäsi istuimen.

KUSTAA.

Olen valmis. Vedän vaipan yli entisyyden
ja uuden ystäväni varassa lähden kansani luo,
olen valmis.

SIGRID.

Sinä lupaat sen isäsi miekan kautta!

KUSTAA.

Minä saavun kansani luo voittamaan taikka
kaatumaan.
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SIGRID.

Hyvä. Ja me valmistamme siellä kyllä si-
nulle alaa. (Toit tulee.) Tehtävämme on täällä täy-
tetty, nyt on meidän vain kypsytettävä kansa.

TOTT.

Meri on vapaa nyt, meidän on kiirehdittävä
paluumatkalle Suomeen.

SIGRID.

Siis lähdemme hyvästi, veljeni. Kanna
sinä miehenä Vaasan suvun miekkaa, sitä jo piak-
koin kysytään.

KUSTAA.

Siihen olen nyt turvautunut.

LAUR.

(Sigridille.) Minä lähden nyt mukaanne Suo-
meen valmistamaan herralleni maaperää, minulla
on siinä vähän tottumusta. Ja kun hetki on täy-
tetty, silloin (Kustaalle) palaan sinua noutamaan ja
silloin lähtee myrsky riehumaan kautta maan.

KUSTAA.

Myrsky? rakastin aina rauhaa! Mutta
riehukoon myrsky, minä tunnen rinnassani nyt
oudon varmuuden, (miekalle) sinäkö sen annoit?
Odotan viestiänne ilolla.
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Niin, ole luja myrskyn jälkeen saat sitten
tyyneessä kansaasi hallita. Hyvästi. (Poistuvat.)

KUSTAA.

(Yksin.) Kiusaanko sinua, kohtaloni määrää-
jä, vai tottelenko viittaustasi? Sinäkö annoit mi-
nulle tämän merkin? Jos sen teit, niin tiedät, että
tarkoitukseni on puhdas, vaan suotko mulle voi-
mia tehdä kansani onnelliseksi? (Kävelee, pysähtyy,
katselee miekkaansa.) Äänetön olet sinäkin kylmä
teräs, et voi vastata kysymyksiini. Oletko minulle
todellinen ystävä, vai oletko uusi itsepetokseni
ilmestysmuoto, hätäkeino, oljenkorsi, johon heikko
hukkuva tarttuu? Vaan ole äänetön, niin on pa-
rempi, sinut olen nyt valinnut ja hyljännyt kaiken
muun. (Anita tulee.)

ANITA.

Sinä olet hyljännyt minutkin, vaan en voi
olla hiipimättä vielä kerran luoksesi. Oletko mi-
nulle vihassa?

KUSTAA.

Vihassa! Lapseni, sinä kuulut nyt sinäkin
niihin entisiin unelmiini, jotka minulta ovat sär-
kyneet, siihen maailmaan, josta olen luopunut,
vaan miksi olisin sinulle vihassa.
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ANITA.

Tärvelin valmistumaisillaan olevan kokeesi,
rikoin toivosi, ehkä rakkautesikin?

KUSTAA.

Sinä rikoit unelmani, olit ase kohtalon
kädessä. Se oli minulle rakas, se entinen maail-
mani, vaan en sure. Jos sinulle, kun kerran van-
ha, äänensä kadottanut kitarasi särkyy, annetaan
käteen uusi, joka lupaa täysäänisen, helkkyvän
soiton, suretko silloin?

ANITA.

(Viittaa miekkaan.) Tuoko on uusi kitarasi?

KUSTAA.

Uusi tehtäväni on suuri: maani ja kansani
kutsuu minua.

ANITA.

Ja siksi olet unhottanut rauhalamme, josta
ennen yhdessä haaveksimme. Siellä lehtevät oksat
lepposasti notkuen lauloivat sopusointua mieleesi
ja unhoittui maailma ja eli onni ja rakkaus.

KUSTAA.

Tyyneessä onnelassamme ei, se on men-
nyttä, sen täytyy unhoittua. Minun on riennettä-
vä eteenpäin, entisyys saa jäädä jälelle, peittyä
kerros kerrokselta kuin pehmoisen lumen alle,
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oi, peittykää jo pian te entiset unelmat, muuten
teitä liiaksi kaipaamaan käyn.

ANITA.

(Nousten.) Minä lähden.

KUSTAA.

Mihin?
ANITA.

Pois, niinkuin käsket, (Näppäilee kitaraansa.)
kauas, peittoon.

KUSTAA.

Nuo säveleet, minä pelkään, että niitä en hau-
data voi. Ne soivat hiljaa mielessäni aina, ikään-
kuin syvänä pohjasäveleenä, mitä muuta soitellen-
kin, niistä kuiskivat vanhojen unelmaini henget
kertoen iltatähtieni intohimottomasta tulkinnasta.

ANITA.

Ja noin vaipuu miekkasi alas. (Nousee.) Mutta
senhän olet ystäväksesi valinnut, karkeita meidät
pois, unhota, hautaa

.
. .

KUSTAA.

Jos voin. Mutta tehän hylkäsitte minut, te
vanhat, salaiset ystäväni, teille olin antanut itseni,
vaan te olitte armottomat. (Anita menossa.) Pois-
tutko jo (pidättää häntä), ei, vielä kerran soita mi-
nulle viehkeät säveleesi, nuo armaat.
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ANITA.

Jotka sinut vaivuttavat voimattomuuteen ja
onnesi riistävät. Myrskyissähän uuden onnesi löy-
dät, sinähän et saa olla heikko ei, on sinua
vietellä tahdo.

KUSTAA.

Soita, Anita, soita vielä kerran, usvat keräy-
tyvät taas sieluni ympärille, minä pimeyteen vai-
vun. Rintani on raskas, elä pakene, salli minun
vielä kerran nojata pääni polvellesi, laula vielä
onneton sydämmeni rauhaan.

ANITA.

(Soittaa.) Siis jäähyväislaulu:
Laps linnan korkean, kuninkainen
Läks maailman taivalta kulkemaan.
Hän nousi kunnaat ja kiipes harjut,

Mut’ laakson rauhaa hän kaipas vaan.
Hän koitti kilpailut ruhtinaitten
Hän sotaratsuaan kannusti,
Ja miekka välkkyi ja töyhtö heilui
Vaan rauhalaansa hän kalpasi . . .

Oi onni löytyykö jyrkänteillä?
Oi ruhtinasta jos suistuisi , . .

KUSTAA.

Hän suistuu.
ANITA.

(Katkasee kitaransa soiton.) Luvatta soit kita-
rani. Hyvästi! (Anita poistuu hiljaa. Kustaa jää
puolimalettavaan asentoon.)

(Esirippu.)



III:s Näytös.

Metsä Etelä-Suomessa. Takalistolla kallio, jonka kupeitse kul-
jetaan maantielle. Syys-ilta. Suomalaisia talonpoikia istuu

keskustellen kivillä ja kannoilla ja toisia saapuu.

JOKISUU.

Ja tekö jätitte talonne autioksi, Anttila?

ANTTILA.

Eihän siinä muu auttanut, se kun on niin
pahasti maantien varressa. Huovijoukko tuli toi-
sen lähdettyä, söivät elot, söivät karjan pelas-
timme edes viimeiset lehmät ja ruisaumat.

JOKISUU.

Ja muutitte lehmimökille saareen?

ANTTILA.

Niin, sinne eivät toki Flemingin miehet osaa.
Vaan pakolainenhan kuulut itsekin olevan.

Kustaa Eerikinpoika. 6.
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JOKISUU.

Niin olen, vaikka vähän eri syistä. Me ajoim-
me majoitusväen seipäillä talosta pois.

PELTOLA.

(Tulee.) Siitä on humua kuulunut, (tervehtii)
oikein tehty, Jokisuu! Iltaa Anttila. Täälläpä jo
miestä kyyhöttää kuin teiripoikue heinikossa. (Istuu.
Jokisuulle.) Vai jo loppui kärsivällisyys teiltä.

JOKISUU.

Olisi se loppunut toiseltakin. Eihän ollut sillä
hyvä, että talon varoja pitivät ominaan, samalla
tavalla rupesivat talon naisia pitämään. Siitä syn-
tyi tora eräänä iltana ja kun ryttärit vain ilkkui-
vat, tartuimme kättä pitempään ja ajoimme heidät
kujalle.

PELTOLA.

Taisivat löylyn saada sinä iltana.

JOKISUU.

Vähissä hengin käsistämme pääsivät. Vaan
siitä on kiukku kiivas nyt marskin väessä, minua
nyt vaanivat kotoa ja kyliltä.

ANTTILA.

Ovat nämä aikoja, kun ei talonpoika uskalla
talossaan asua ruunun väeltä.
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JOKISUU.

Vaan nämä ajat pitää muuttaa. Meidän puo-
lessa on yhtä surkeaa pian joka talossa.

MIEHET.

Niin on, joka talossa.

PELTOLA.
t

Tässä ei ole enää kysymys muusta kuin:
kuoletko nälkään vai tappeletko?

JOKISUU.

Nyt se on valittava, jotain repäisevää täy-
tyy tässä tapahtua.

ANTTILA.

Niin, siitähän tässä nyt oltaisiin neuvottele-
massa. Mutta se mies, joka meidät on tänne kut-
sunut, missä on hän? Ja onko häneen luottamista?
Se on outo kaikille.

JOKISUU.

Mutta suomalainen mies se on, kertoihan hän
olevansa itsekin talonpojan poika ja meidän parasta
tuo tuntui ajavan.

PELTOLA.

Ja ajakoon muuten kenen asioita tahansa,
sama se, kunhan hän Kuitian marskin kumoon
ajaisi.
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ANTTILA.

Hän puhui, että kuningas Eerikki-vainajan
poika tulisi meitä auttamaan, lupasi opastaa sen
kuninkaanpojan itsensä tänne. Nyt tuo nähtänee,
mitä perää hänen puheissaan on ollut.

JOKISUU.

Tällä nummella käski odottaa, ja minä odo-
tan. Sillä sen hyvin muistan, että Eerikki-kunin-
kaalla oli poika, näinkin hänet kerran Turun lin-
nassa, vaan sitten se vietiin ulkomaille Hän jos
ryhtyy marskia masentamaan, niin häntä me seu-
raamme onhan hän toki kuninkaan poika.

PELTOLA.

Nykyisestä kuninkaastahan meille ei tule mi-
tään apua, turhaan häntä on haettu, missä lie-
kään Puolanmaalla koko kuningas, antaa vain
Noki-Klaun meitä raastaa.

ANTTILA.

Vaan se kapinaan nousu on uskalias yritys,
marskilla on valta ja hänen käsissään on koko
sotaväki.

PELTOLA.

Mutta enemmän meitä on miehiä talonpoikia,
kuu lie miehissä miehuutta*.

JOKISUU.

Sitä nyt kysytään. Pohjanmaalla kuuluvat
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tahkot jo pyörivän, keihäitä hiotaan niin ker-
tovat siellä kulkeneet. Mitä arvelette, onko mie-
hiä täällä?

MIEHET.

Miehiä on!

ANTTILA.

Kun vain olisi yhteinen johto kunpa se
saapuisi se kuninkaanpoika! Vaan eipä kuulu sitä
asiamiestäkään.

PELTOLA.

Maltappas, kavion kopsetta kuuluu jo
maantieltä.

JOKISUU.

Se lähenee.

ANTTILA.

(Nousee kalliolle.) Ne ovat marskin huoveja,
noin, nyt laskeutuvat hevosen seljästä. Livistäm-
mekö pensaikkoon?

PELTOLA.

Jäädään, ne jo näkivät meidät. (Olavi Klaun-
poika ja kolme huovia astuu näyttämölle.)

OLAVI KLAUNPOIKA.

Mitä te täällä metsässä kyyhötätte? Onko
teillä salakujeita?
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PELTOLA.

Ovathan ne huovit koettaneet meille kujei-
taan opettaa.

OLAVI.

Elä viisastele. Mistä näin joukolla kuljette.

JOKISUU.

Työstä palataan, halmeelta.

OLAVI.

Halmeelta! eihän teillä ole työkalujakaan
eikä eväitä.

PELTOLA.

Eihän noita paljo olekaan, ja mitä on, ne
ovat paremmassa tallessa halmeella kuin taloissa.

OLAVI.

Mitä se on?
PELTOLA.

Taloissa käy niin paljo teidänlaisia vieraita.

OLAVI.

Elkää ärsyttäkö meitä, te uppiniskaiset talon-
pojat, taikka teistä luonnon otamme. Oletteko
nähneet täällä Jokisuun väkeä, jossa kuninkaan
huoveja pieksettiin.

JOKISUU.

Sellaisia syntisiä voi pian olla joka talossa,
jos näitä aikoja jatkuu.
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OLAVI.

Hä, uhkailetko mies, otamme sinut mukaamme
miettimään syntejäsi.

PELTOLA.

Ei tästä miesjoukosta.

OLAVI.

Kapinoittako kahleisiin joka sorkka!

RATSUMIES.

(Olaville.) Heitä on nyt tässä liian monta.

OLAVI.

No, pian palaamme suuremmalla joukolla ja
silloin katsomme kuka täällä niskoittelee. Ja kuka
pitää salakulkijoita talossaan, se hirtetään omaan
räystääseensä ja siihen hän taloineen palaa.
Täällä on taas ollut vieraita herrojakin kulkemassa,
tunnustakaa, oletteko heitä nähneet.

PELTOLA.

Emme sen suurempia herroja kuin marskin
huoveja.

OLAVI,

Niitä varokaa, ne kyllä teidät kurissa pitä-
vät ja tukkivat suun mukisijoilta. Muistakaa, me
palaamme. (.Poistuvat.)
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PELTOLA.

Ehkäpä löydätte silloinkin miehiä vastas-
sanne. Eivät uskaltaneet meihin koskea, kun
on meitä miehiä useampia.

ANTTILA.

Mutta uhkasivatpa palata.

JOKISUU.

Vaan me täällä tuskin heidän paluutaan odo-
tamme. Hitto soi, tästä täytyy miesten väleen
päästä jalkeille, jotta nähdään, kenen talot ne en-
siksi palavat, meidänkö vai herrain!

ANTTILA.

Niin, jo näen sen minäkin, tässä ei auta muu
kuin tappelu. Vaan koska se alkaa?

JOKISUU.

Kuta pikemmin, sitä parempi. Ilkkukoon nyt
marskin äpärä, vaan parhaiksi ilkkuu, kun hänet
savustamme isänsä kanssa pesäänsä. Miehet, ka-
pulaa kiertämään!

PELTOLA.

Vielä tänä yönä. (Metsään päin.) Ja sieltä tai-
taa jo tuttavammekin hiipiä. (Lauri, Toti ja kaksi
hänen miestään tulee.)
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ANTTILA.

Siinä on mies, terve Lauri.

JOKISUU.

Ja Kirkniemen herra mukana, Kaarina rou-
van vävy, hän on talonpoikain ystävä. Nyt en
epäile enää miestä.

LAUR.

Terve miehet, ette minua tarvitse epäillä.
Taisitte jo odottaa kotvan, meidän oli metsää
myöten hiivittävä, maantiellä liikkuu Flemingin
huoveja.

ANTTILA.

Johan ne täältäkin teitä hakivat.

TOTT.

Oliko Flemingin väkeä täällä. Olavi Klaun-
poikako ?

PELTOLA.

Sama marskin äpärä.

LAUR.

Vaan he ovat ratsastaneet eteenpäin, nyt
voimme keskustella rauhassa. Käy, hae vieraamme
tänne, kaikki on valmista.

TOTT.

Kohta palaamme. (Menee miehineen.)
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Mutta te näytätte suuttuneilta, miehet. Teki-
vätkö huovit teille kiusaa?

JOKISUU.

Uhkailivat ja ylvästelivät, uhkasivat tulla ta-
lojamme polttamaan, Mutta ehkä siihen joudumme
tästä jalkeille mekin.

LAUR.

Te rupeette jo kyllästymään huovien elämöi-
miseen, niinkö?

PELTOLA.

Kotvan tuota kärsittiinkin, loppuu se joskus
talonpoikainkin maltti.

LAUR.

Eikä taida olla aitoissannekaan enää liika-
varoja ryttärien kesteiksi.

JOKISUU.

Me yhdellä sanalla emme heitä enää kestitse,
eikä meillä ole mistä kestitä.

LAUR.

Joko niin loppuun söivät varanne? Mutta
millä aijotte sitten maksaa ne uudet verot, joita
marski taas lähettää perimään.
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JOKISUU.

Me emme niitä maksa.

LAUR.

Entäpä kun marski kutsuu teidät Turun tyr-
mään tilille?

PELTOLA.

Pääsemme me Turkuun kutsumattakin, me-
nemme sinne miesjoukolla ja aseissa.

ANTTILA.

Niin, näetkös, mitta on täysi, mielet ovat
rayrtyneet, me aijomme ajaa marskin huovit
maasta pois.

MIEHET.

Maasta pois!
LAUR.

Oikein, miehet, muuta ei olekaan enää neu-
voa Suomessa. Ja samaa uhkaa kansa kaikkialla,
olen puhutellut sitä joka osassa maata.

JOKISUU.

Se nousee yhtenä miehenä joka kulmalta ja
sen on nyt noustava viipymättä.

ANTTILA.

Kunpa olisi kansan yhdistäjää! (Laurille.)
Missä on se sinun kuninkaanpoikasi, Jonka kehut
johtajaksemme rupeavan?
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LAITE.

Hän on jo Suomessa, kohta on hän täällä
joukossamme.

ANTTILA.

Ja hän on siis todella Eerikki-kuninkaan ja
Kaarina-rouvan poika.

LAUE.

Hän juuri on Ruotsin kruunun oikea perijä.
Väkisin ja vääryydellä anasti Juhana kruunun vel-
jensä Eerikin suvulta. Nyt se kruunu on Juha-
nan pojan, Sigismundon päässä, mutta hän asuu
Puolassa eikä välitä meistä mitään. Eerik-kunin-
kaan poika on oikeastaan oleva kuninkaamme.

PELTOLA.

Kun hänessä miestä lie, niin totta tosiaan hä-
net kuninkaaksi huudamme.

ANTTILA,

Ja silloinhan taistelemme oikean esivallan
puolesta. Mutta onko hän talonpoikain ystävä?

LAUE.

On, hän on oikeamielinen ja lempeä ruhtinas.
Hän rasituksenne lieventää ja kotinne ja tavaranne
suojelee. Ja kirkkoihin hän antaa takasin kuvat
ja kalleudet, jotka niistä ovat riistetyt ja vanhan
uskomme tuopi hän maahan.
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JOKISUU.

Se on hyvä, vaan vieläpä parempi on, jos
hän hirttää petolliset voudit ja kurittaa irstaat
huovit.

LAUR.

Sen hän tekee. Mutta teidän vuorostanne on
nyt ensiksi uskollisesti ja henkeänne pelkäämättä
autettava hänet valtaan.

JOKISUU.

Me olemme taisteluun valmiit, sillä me olemme
jo kadottaneet kaikki.

PELTOLA.

(Kalliolta.) Kirkniemen herra palaa miehineen.

LAUR.

Ja siinä on uusi ruhtinaamme. (Toit miehineen
ja Kustaa tulevat.)

JOKISUU.

Terve, kuningas Eerikin poika!

KUSTAA.

(Katselee arasti.) Onko äitini täällä?

LAUR.

Tänne hän tulee, pian saat hänet tavata.
Mutta tervehdä näitä talonpoikia, tässä näet nyt
uskollista kansaasi, ruhtinas. Nyt olet kotimaassasi.
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KUSTAA.

Terve miehet, te kunnon talonpojat, miehet
omaa kansaani!

ANTTILA.

Emme sinua tunne, ensi kerran sinut näemme.
Vaan me uskomme, että olet kuningas Eerikki-
vainajan poika, ja luotamme sinuun.

KUSTAA.

(Innostuu.) Kiitos, kansani, sinä luotat mi-
nuun, et tarvitse luottaa turhaan. Näin saan
nyt siis teidät, maani ja kansani, vihdoinkin omak-
seni tuntea, kauan olenkin teitä ikävöinyt. Täällä
on keveätä hengittää ja reippaaksi käypi mieli.
Te miehet, minä tahdon teitä jokaista kädestä pu-
ristaa (tekee sen), olen vihdoinkin teidät löytänyt.

PELTOLA.

(Laurille.) Herkkä on ruhtinaan mieli ja hento
sen käpälä.

LAUR.

Hän on jo lapsena maanpakoon ajettu ja siksi
hän nyt niin kotiintulostaan iloitsee. Mutta sitä
innokkaampana käy hän nyt teitä sorrosta va-
pauttamaan.

KUSTAA.

Niin, minä tahdon kansani johtaa vapauteen
ja onneen.
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JOKISUU.

Jos johtajaksemmerupeat, karkoittaaksesi sor-
tajamme ja turvataksesi oikeutemme, niin sinut ku-
ninkaaksemme huudamme, sen olemme päättäneet.

KUSTAA.

Minä olen kuninkaanne, miehet, syntyperäni
antaa minulle sen oikeuden. Nyt olen tullut maa-
hani, karkoittamaan ne, jotka valtaistuimeni ovat
riistäneet, ne samat, jotka teitäkin sortavat. Miehet,
meillä on yhteinen asia, kuninkaalla ja kansalla.

ANTTILA.

Niin, yhteen käyvät pyrintömme.

KUSTAA.

Siispä tahdomme nyt yhdessä ja oikeutetun
asiamme nimessä rynnätä eteenpäin ja kaataa ku-
moon yhteiset vastustajamme. Minä käyn edel-
länne ja sytytän kulon ja siihen joko itse palan
taikka kylvän onnen aikojen siemenet kansalleni.

LAUR.

Se on ruhtinaan puhetta. Vaan ensiksi on
meidän nyt kiireellä rakennettava suunnitelma,
yhtymisemme täällä on vaarallinen.

TOTT.

Flemingin vainukoira on kulkemassa häntä
täytyy pitää silmällä. (Poistuu miehineen.)
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LAUR.

Marski kätyreilleen reuhaa täällä kuin vihol-
lisen maassa. Ensiksiki on kai siis Klaus Flemin-
gin ijes poistettava Suomesta.

JOKISUU.

Se on koko kansan vaatimus.

LAUR.

Siksi onkin nyt ensiksi koko maahan levitet-
tävä tieto yhteisestä, aseellisesta hyökkäyksestä,
jonka johtaja on Ruotsin prinssi Kustaa.

KUSTAA.

Kuningas, kuningas Kustaa toinen, joka on
tullut karkoittamaan vallananastajat se tieto on
maahan levitettävä minun niinessäni. Ja anastajat
karkoitettuamme tahdomme kutsua kokoon valtio-
päivät, joilla kansa itse saa olostaan päättää.

LAUR.

Siis lähetetään airueet heti lennättämään sa-
naa pitkin maata.

JOKISUU.

Ensi lumella olkoot kaikki valmiit hiihtä-
mään, mies talosta, kaksi parhaasta!

PELTOLA.

Hiihtämään Turkua kohden, jossa marskin
valta julistetaan lopetetuksi.
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KUSTAA.

Ja sitten alkaa rauhan aika. Minä tahdon
lempeänä hallita kansaani sen onneksi. Kertokaa
se kaikille ja sanokaa, että vielä on voimaa Waa-
san suvussa.

LAUR.

Ja miehiä sen tukena. Mutta mistä saadaan
nyt sananviejät Savoon, Hämeeseen, Satakuntaan,
Pohjanmaalle, onko tässä miesjoukossa lähti-
jöitä ?

MIESJOUKKO.

On.
PELTOLA.

Minä olen valmis.

ANTTILA.

Lähden minäkin.

JOKISUU.

Joka mies sellaisen sanoman tahtoo viedä.

KUSTAA.

Se on kaunista kilpailua. Miten nyt mää-
räämme airueet?

LAUR.

Valitkaa te miehet keskuudestanne airuiksi
sopivimmat, te toisenne parhaiten tunnette, ja
määrätkää, mihin kunkin on kuljettava.

Kustaa Eerikinpoika 7.
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JOKISUU.

Sen teemme. Tulkaa miehet, ratkaiskoon
arpa vaalin.

PELTOLA.

Tänne notkoon arpomaan, miehet! (Miehet
metsään.)

KUSTAA.

Rintani tunnen paisuvan innosta, suoneni ko-
hisevat täyteläisinä minä olen kohta kuningas!
Kuningas, jota uskollinen kansa ympäröi, oi,
miten tämän onnen olen ansainnut!

LAUR.

Noin, mielesi tunnet tyytyväiseksi, kun itse
tartuit onneesi käsiksi. Ja vielä: katsoppas
tuonne! (Kaarina, Sigrid ja Sigfrid Aaroninpoilca tulevat.)

KUSTAA.

Keitä, onko äitini siellä, onko ?

LAUR.

Äitisi Ja sisaresi.

KUSTAA.

(Juoksee äitiään vastaan.) Äitini, syliisi riennän!

KAARINA.

Poikani, surujeni lapsi, siinäkö vihdoinkin
olet. Näytä: hennot ovat jäsenesi, kalvakka ihosi
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niin, kova on maailman koura, kova orvolle
lapselle! Vaan noin kun hymyilet hymyile
vielä! näen taas edessäni Eerikin surumielisen
hymyn, kun sen kaihoista olin saanut sulamaan.

KUSTAA.

Kaihojen kanssa olet elänyt, äitini, suruihisi
itkit kauniit silmäsi.

KAARINA.

Poikani, ne olivat kirkkaat vielä vankilassa,
nämä silmät, kun sinua viimeksi rintaani puristin,
Sen jälkeen ne ovat samentuneet.

KUSTAA.

Minun vuokseniko, äitini, niinkö ? Niin, minä
tiedän sen. Usein olen pitkinä vaellusvuosinani
nähnyt edessäni armaat kasvosi, ja itkevinä ja
kaipaavina ovat ne minulle unelmissani kuvastu-
neet. Mutta nyt, äiti, nyt et tarvitse enää poikaasi
itkeä. Toivorikkaana, täynnä luottamusta ja tule-
vaisuutta näet hänet tässä, juuri nousemassa isänsä
istuimelle. Koetustemme vuodet ovat ohi, nyt saa-
vut onneni todistajaksi, valtani jakajaksi, äitini,
se olkoon palkkio sulle pitkistä kärsimyksistäsi!

KAARINA.

Niitä emme enää muista, nyt ne korvaa yh-
tymisemme riemu!
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KUSTAA.

Eikä meitä enää mikään eroita. Nyt elämme
onnessa.

KAARINA.

Niin, ja entisyys on muistoa vain.

KUSTAA.

Muistoa, josta toisillemme kerromme, meillä
on niin paljo kerrottavaa, päivät eivät siihen riitä,
öillä niitä jatkamme.

SIGRID.

Mutta nyt ei ole meillä aikaa siihen. Meidän
täytyy kiirehtiä, jos mieli yhtymisemme jatkua.

KUSTAA.

Ei, Sigrid, elä vielä tempaa minua tästä pois,
kun tuokion saan tuntea äidin hellyyttä. En saanut

sitä lapsena osakseni, aina olen sitä kaihonnut. Salli
minun nauttia tässä kotoisessa lehdossa äitini rin-
nalla, oi, sinä unelma, sinä olet vihdoinkin tosi.

SIGRID.

Mutta meidän täytyy se pysyväiseksi toteut-
taa. Muista isämme kruunua!

K AARIN A.

Poikani, sinä aijot siis siihen uhkapeliin an-
tautua ?
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KUSTAA.

Aijon, saadakseni omistaa maani ja sinut.
Kansani kutsuu minua, minä rakennan sille onnen
ja itselleni samalla.

KAARINA.

Kaunis on uskosi, poikani, siunaukseni sinua
seuraa.

KUSTAA.

Silloin hankkeeni toteutuu. (Huomaa Sigfridin.)
Vaan ken on tää pappi seurassasi, äiti?

SIGFRID.

Ystäväsi sekin, prinssi; äitisi turvana seura-
sin häntä tälle retkelle. Nimeni on Sigfrid Aaro-
ninpoika.

KUSTAA.

Mestari Sigfrid Aronis, sen nimen tunnen.
Oletko sama, jonka ninieä tiedemiehet suureksi
arvostavat?

SIGFRID.

Luonnon korkeita ihmeitä olen rakastanut ja
tutkinut, vaan ansionihan ovat vähät.

KUSTAA.

Tähtien kulut olet selvittänyt, kertonut olet
taivaan merkit, sinua ilolla ystäväkseni ter-
vehdän.
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LAUR.

(Tulee esiin.) Vaan yö lähestyy, meidän on
joudutettava lopullista ratkaisua. Ja sitten mat-
kalle, toimimaan.

KUSTAA.

Olet oikeassa, minä vain en ehdi niin rutosti
tätä onneani käsittää. (Sigfridille.) Sano, tähtien
tuntija, minkä tähden merkillä tänä iltana lii-
kumme ?

SIGFRID.

Venus on valtijas laella. Vaan sinä prinssi
olet itse tutkija, muistat kai mikä sen merkitys
on tänään, se loikkaa Jalopeuran kehän.

KUSTAA.

Jolloin selvenevät pientenkin radat, niinkö?

SIGFRID.

Niin, taivaan merkkejä voi nyt laskea.

KUSTAA.

Siis minunkin tähteni radan. (Keskustelevat.)

LAUR.

(Sigridille.) Meidän on tehtävä rutto lähtö,
vaara on lähellä.

SIGRID.

Näen sen, mestari Sigfrid on vaaramme nyt.
(Kuiskaa äidilleen.)
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KAARINA.

Mestari, riistättekö poikani nyt jo rinnaltani
tähtienne luo. Kustaa, istu luonani tämä lyhyt
hetki.

KUSTAA.
Miksi lyhyt, äiti, nythän olet ainiaksi luonani.

Ja mestari myös. (Laur. tuo Jokisuun ja Anttilan
esiin.) Ah, niin te!

JOKISUU.

Airueemme ovat valmiit lähtemään. Missä
siis yhdymme ja milloin?

ANTTILA.

Se on nyt ratkaistava. Ilta käy pimeäksi,
meidän on ehdittävä matkalle.

KUSTAA.

Niin, ilta on pimeä, taivas on sees, katso,
mestari, me voimme nähdä tähtien merkit. Tule
tuohon aukealle kunnaalle, katsokaamme, mitä
meille tähdet kertovat.

SIGRID.

Ei, veljeni, ei, nyt ei ole siihen aikaa.

LAUR.

Talonpojat odottavat, he palavat halusta toi-
mia asiamme eteen.
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KUSTAA.

Tuokion vain odottakaa, minä tulen. (Talon-
pojat poist.) Tuokio vain, mestari, niin me tiedämme,
mitä eivät muut kuolevaiset.

KAARINA.

Mutta, poikani, kenties sitä juuri ei ole mei-
dän hyvä tietää.

KUSTAA.

Miksei, äiti? Tunnonhan sen, tiedänhän jo,
että onneni on valoisa, miksi en voittaisi siitä var-
muutta? Mestari, sinä olet varma laskuissasi, et
epäile, et erehdy, niinkuin minä. Tule, selitä .. .

SIGFRID.

Voin ehkä selittää tähtien aseman ja suhteen
toisiinsa. Mutta muista, vaarallista on tietää, mi-
ten ihmisen kohtalot ovat korkeudessa määrätyt.
Prinssi, tähtien tuomiot ovat muuttumattomat.

SIGRID.

Elä niitä tiedustele, luota kutsumukseesi ja
kansasi kannatukseen ja toimi!

KUSTAA.

Pelkuri on se, joka ei uskalla kohtaloaan tun-
tea. Katso, mestari, tähdet vilkkuvat latvain pääl-
litse eteläisellä taivaalla.
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SIGFRID.

Elä vaadi minulta sitä edesvastuuta.

LAUR.

Kansa menettää malttinsa jarupeeepäilemään.

KUSTAA.

Sen täytyy malttaa ja totella! (Sigfridille.)
Etkö tule, siis menen yksin. (Menee.)

SIGRID.

Mestari, ettekö voi antaa hänelle luottamusta
kutsumukseensa ?

SIGFRID.

Minä voin vain kertoa mitä näen kukin
kantaa tähtensä sydämmessään.

KAARINA.

Oi, seuratkaa häntä, niin on parempi, yksin
on hän liian heikko. (Sigfrid menee.)

SIGRID.

Minä näen sen jo, tuo retki kuolettaa hänen
toimintansa tarmon.

LAUR.

Kirottu pappi, kirotut tähdet, taas olemme
umpimutkassa! Ja talonpojat tulevat tuolta,
mitä heille vastaamme? (Talonpojat tulevat.)
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JOKISUU.

Meidän puolesta on tuuma valmis, vaan mi-
ten on teidän laitanne? Missä on kuninkaanpoika?

LAUR.

Hetkinen malttakaa, hän tulee.

ANTTILA.

Hänen on tänä yönä hänenkin lähdettävä
liikkeelle, jos hän vakavia aikoo. Mitä te oikeas-
taan metkuatte?

PELTOLA.

Tuumanne tuntuvat hataroilta, onko hä-
nessä miestä sanan takana?

LAUR.

Näittehän juurikään hänen intonsa. Mutta
nyt hän tapasi henkiheimolaisensa, mestari Sig-
fridin . . .

ANTTILA.

Pappisjuttuihin ei nyt ole aikaa.

JOKISUU.

Jos hänen mieli ruveta tällaiseen yritykseen,
täytyy hänen antautua siihen kokonaan.

LAUK.

(Sigridille.) Armollinen rouva, kutsukaa vel-
jenne tänne. (Sigrid menee.)
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KAARINA.

Jo tunnen sen, poikani horjuu. Se on Eeri
kin onneton luonne! (Sigrid palaa.)

LAUR.

Tuleeko hän?

SIGRID.

Turhaa. »Odottakaa», huusi hän minulle,
»kohtaloni on juuri käsissäni».

LAUR.

Se on turmion hetki, haen hänet sitten-
kin. (Menee.)

JOKISUU.

(Kaarinalle.) Mikä on miehiään tämä muuka-
lainen?

KAARINA.

Hän on poikani ystävä ja auttaja.

ANTTILA.

Kun voinee häneenkään luottaa, meitä jo
epäilyttää.

LAUR.

(Rientää.) Tulkaa, Kaarina rouva, juuri nyt
tempaiskaa hänet irti, te sen vielä voitte! (Kaa-
rina, Sigrid ja Laur. poistuvat.)
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PELTOLA.

(Katselee.) Taivaalle tottatosiaan kurkistelevat.
Mitä tämä on? Kuningasko tässä rupesi tähtiher-
raksi? Tekeekö ne meistä pilkkaa vai mitä kou-
kuttelevat siellä?

ANTTILA.

Loihtinevatko vai manannevat, semmoisil-
leko miehille me kohtalomme uskomme? Meitä ta-
lonpoikia aina petetään, pettänevätkö nuokin?

JOKISUU.

Meidän on otettava heistä selvä selko. Mie-
hen on vannottava vakainen vala, että hän koko
sielullaan asiaamme yhtyy, muuten emme hän-
tä usko.

ANTTILA.

Ja ellemme häntä selväksi huomaa, niin ajoissa
hänestä luopukaamme, muuten hän jättää meidät
pulaan.

JOKISUU.

Tässä ei ole virkailun paikka, tässä on meillä
kysymyksessä henki ja tavara. Mutta pankaamme
mies lujille, kyllä me hänestä oikean luonnon ilmi
otamme.

PELTOLA.

Tuolta ne jo tulevat tähtiherrat, nyt katsas-
takaamme. (Kustaa ja Sigfrid tulevat. Sitten Lauri.
Kaarina ja Sigrid.)
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KUSTAA.

Minä näin sen, tähteni rata, elämäni juoksu,
oli selvästi edessäni. Heikkona se kulki yksin ava-
ruudessa, sitten yhtäkkiä katkesi, hupeni mitättö-
myyteen, - näin sen nyt, ennen en ole voinut sen
rataa päähän asti seurata. Sinäkin näit sen, mes-
tari, näithän?

SIGFRID.

Elä kysele, oma tahtosi meidät sinne vei.

KUSTAA.

Mestari, luit tähdistä saman minkä minäkin?

SIGPRID.

Mitä tähdistä näitkin, elä unhota velvolli-
suuttasi.

KUSTAA.

Se taittuu kesken, miksi siis taisteleisin
sitä vastaan, joka on korkeuden kirjaan merkitty
ja jota en muuttaa voi.

SIGFRID.

Et voi muuttaa. Mutta vaikkakin kulkumme
on edeltäpäin määrätty, ei meitä siltä ole tuomittu
toimettomuuteen, se ei ole ihmisen tarkoitus. Ra-
tasi puitteiden rajoissa on sulle suotu toiminnan
vapaus.
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KUSTAA.

Vaan jos tiedät, että sulia on kahle jalassasi,
jonka vitja vain sylen verran ulottuu, lähdetkö
juoksemaan kauas ja korkealle? Maineettomuuteen
hukkuu elämäni juoksu, olenhan sen tiennyt, miksi
kiusasinkaan sinua, armoton tähteni!

SIGRID.

(Astuu esiin.) Katso tuonne, kansasi edustajat
käskyjäsi odottavat. Sinun on riennettävä elämän-
työtäsi suorittamaan.

KUSTAA.

Minkä elämän työtä? Senkö, joka päättyy
saamatta aikaan mitään?

KAARINA.

Horjutko poikani, oi kohtalo, miksi niin
vihaat kuningas Eerikin sukua!

SIGRID.

Kohtalo sitä ei vihaa, jos itse sukumme oi-
keuksia ymmärrämme valvoa. Veljeni, ole mies,
käy rohkeana kansasi luo!

KUSTAA.

Kansani, jonka kuninkaaksi jo rohkenin itseni
nimittää!
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Kuninkaamme olet vieläkin. Lähemmäs mie-
het, nyt sopimuksen tekoon!

JOKISUU.
(Astuu esiin.) Yritys, johon aijomme ryhtyä,

on vakava ja vaarallinen. Meitä talonpoikia on
paljo petetty, siksi me vaadimme varmuutta. Sinä
kuninkaanpoika, jos meille vakavasti lupaat, että
meitä vilpittä ja horjumatta aijot johtaa, jos van-
not, että ensi lumen sataessa tulet päälliköksemme,
niin tänä yönä nimessäsi lähetämme kapulat kier-
tämään. Me nostamme kapinan ja uskallamme sii-
hen henkemme ja tavaramme vanno valasi nyt
meidän silmiemme edessä!

KUSTAA.

(Viipyy, taistelee.) Voi minua!
LAUR.

(Kuiskaa.) Vanno! Ajattele maasi ja kansasi
onnea!

ANTTILA.

Miksi viivyt, vilpisteletkö?

JOKISUU.

Vanno taikka kiellä!

KUSTAA.

En voi vannoa.
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SIGRID.

Veljeni, tuhootko sukusi tulevaisuuden?

PELTOLA.

Ei vanno nythän se kuullaan!

KUSTAA.

En voi vannoa, en voi auttaa teitä enkä it-
seäni, sallimaa vastaan en saa taistella.

JOKISUU.

Miksi siis lähetit kätyrisi meitä pimittämään?
Petturinako luoksemme tulit?

LAUR.

Ei, hän on sairastunut, odottakaamme, se
puuska menee heti ohi.

SIGRID.

Kohta hän toipuu, malttakaahan tuokio.

KUSTAA.

Ei, miehet, elkää luottako minuun, ei tule
minusta johtajaanne. En tosin vilpillä luoksenne
saapunut, aikeeni oli rehellinen ja puhdas, vaan
kohtalo minua kielsi siihen ryhtymästä. En voi
nyt ruveta kylvämään verta ja tulta, kun se
kumminkin olisi turhaa, Eerikin suku on men-
nyttä.
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ANTTILA.

Itsepä sen sanoit.

PELTOLA.

Hyvällä, kun hän sen tunnusti ajoissa,
mokoma mies vielä johtajaksi!

JOKISUU.

Ja hänkö olisi kuninkaan poika! en usko
koko satua.

SIGRID.

On, hän on veljeni, hän on kuninkaan poika,
hänen täytyy se vielä osoittaa. (Viskaupi äitinsä
eteen.) Äiti, sinä joka hänet synnytit, kiellä häntä
uhraamasta sukuamme häpeään, käske hänen astua
esiin isämme muiston nimessä!

KAARINA.

Kustaa, sinua rukoilee äitisi, joka kärsimyk-
sissään on sinuun ainoat toiveensa kiinnittänyt:
anna minulle se lohdutus, että olet edes koettanut
kansasi johtajana nousta isäsi sijalle. Kaatua voit,
mutta kaadu kuninkaana.

KUSTAA.

/Äidin syliin.) Äiti, äiti, anna minun kuolla
tähän syliisi minä en saa kunnialla kuolla! Oi,
minä tunnen häpeäni ja minä tuskaani sorrun,

Kustaa Eerikinpoika. 8.
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mutta minä en voi vannoa, äiti, en voi vannoa
väärin!

JOKISUU.

Ja jospa hän vielä vannoisikin, kuka siihen
enää uskoisi.

ANTTILA.

Niin, hänestä ei tullut meille apua, menkääm-
me kärsimään kurjuuttamme!

PELTOLA.

Ei, asiaamme emme siltä heitä, jos tuo pääl-
likkö oli akka. Vielä elää Kaarlo herttua, hän
toki on mies, miehen apua me tarvitsemme.

JOKISUU.

Niin, käykäämme herttuan luo, hän on van-
han Kustaan poika. (Menevät.)

LAUR.

He menevät, kaikki raukee.

SIGFRID.

Niin kai oli Jumalan tahto.

SIGRID.

Ei, se oli sukumme vihollisten työtä, he ovat
kylväneet heikkoutta veljeni mieleen, tässä on nyt
hedelmä
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Ja tässä nyt meidän vuosikautisten ponnis-
tustemme hedelmä. Kaski oli valmis, vaivalla oli
se kaadettu, kipuna oli isketty siinä sato!

SIGRID.

Raivasimmeko ja sytytimme sen muille hyö-
dyksi, ei, näin ei saa tapahtua. (Veljelleen.)
Mieskö siinä itkee omaa huonouttaan, nouse,
juoskaamme vielä talonpoikain jälestä, kutsukaam-
me heidät takaisin .. . (Ravistaa veljeään.) Nouse,
ponnista!

KAARINA.

Ei Sigrid, elä häntä kehoita. Hän ei tarvitse
kunniaa, ei kruunua, näen sen nyt, hän tarvitsee
ainoastaan hoitoa. Oi, jospa saisin sairasta las-
tani hoitaa ja lievittää hänen rintansa polttavan
tuskan.

KUSTAA.

Äiti, elä jätä minua menehtymään, sillä liiaksi
minä kärsin.

KAARINA.

Kärsit, poikani, se on ainainen osamme.

SIGRID.

Ja mikä on sen tulos: Me olemme metsässä
keskellä yötä, kansammekin hylkäsi meidät.
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Ja metsästä kuuluu askeleita. Ehkäpä mit-
tamme nyt täyttyykin, ehkä joudumme Flemingin
käsiin. (Toit miehineen palaa.)

TOTT.

Siis täältä teidät vielä löydän. Meidän on
kiireellä paettava pois Olavi Klaunpoika ajaa
tännepäin, hän on saanut kokouksesta vihiä.

KAARINA.

Pois! Mihin kätkönkään sairaan poikani?

TOTT.

Onko hän sairas? vaan se ei auta. Juuri
hänen täytyy poistua koko näiltä mailta, hän on
vaaraksi meille kaikille. Nouse, lanko, nyt ei ole
aika maata.

KUSTAA.

Poisko, pakoonko? Minne?

TOTT.

Itse sen parhaiten tiennet. Täältä vain kauas
joudu! (Syrjään.)

KUSTAA.

Joudun .. . Mitä, minäkö tässä äsken olin ku-
ningas! Sanokaa nyt avuttomalle, mihin kätken
kurjuuteni ja häpeäni, minne?
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KAARINA.

(Laurille.) Oi neuvokaa, mihin pakenee onne-
ton lapseni.

LAUR.

Pakenee kai takaisin meren yli.

KAARINA.

Ja sitten?

LAUR.

Sitten, en tiedä kaiketi entiseen tapaan.

KUSTAA.

Entiseen tapaan mierolle. Äitini, en siis saa-
nut jäädä luoksesi kotimaahani kuolemaan.

SIGRID.

Et tahtonut täällä elää, samapa mihin
kuolemme!

TOTT.

(Tulee.) Hevoset ovat satuloidut. Kiirehdi!

KUSTAA.

Tähänkö päättyi onneni unelma. Se oli niin
lyhyt, vilaus vain, ja loppui.

SIGRID.

Miksi sen lopetit itse?



118

KUSTAA.

Miksi ? Oi sisareni, sinä et tiedä, kuinka ras-
kasta on olla kohtalonsa orja. (Heittäytyy äitinsä
syliin.) Äiti, äiti, minä olen kohtaloni nähnyt ja
se on minusta orjansa tehnyt.

TOTT.

Miksi viivyt, syöksethän meidät kaikki tur-
mioon. (Vetää Kustaata metsään.) Tule onneton mies.

KUSTAA.

Onnettomin ihmisistä tulen. (Menee. Äiti
häntä seuraa.)

LAUR.

(Havahtuu.) Entä minä?

SIGRID.

Seuraatteko veljeäni vielä?

LAUR.

Miksi sen tekisin? Vaan sittenkin, luulenpa
että minustakin on tullut kohtaloni orja; se on
hyödytöntä, mutta miten onkaan, minä seuraan
häntä.

KAARINA.

(Palaa metsästä.) Niin, seuratkaa lastani, sillä
iloton on hänen edessään taival. (Law. poistuu.)
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SIGRID.

Ja toivoton koko Eerikin huoneelle. Oi, äiti,
minäkin tahtoisin kerran itkeä.

KAARINA.

Itke korskea tyttäreni, sinäkin, itkekäämme
yhdessä, se asettaa kapinoivan mielen.

SIGFRID.

Niin, nöyrtykäämme, antakaamme lauveta yl-
peän mielen, Joka uhmailee kaikkivoipaisuutta vas-
taan. Mikä on ihminen, että hän tahtoisi olla sal-
liman herra. Hän kantaa kohtalonsa sydämmes-
sään, Ja voi häntä, jos hän itse pyrkii sen suun-
taa muuttamaan, hän taittuu kuin korsi kohta-
lonsa alle. Alistukaamme, nöyrtykäämme! (Ratsu-
miehiä saapuu.)

OLAVI.

Hei, tännepäin miehet, täällä kuhisee jotakin.
Tutkikaa pensaat, katsokaa, ketä siellä lymyy!

RATSUMIES.

(Hakee.) Ei täällä ole kuin kaksi itkevää ak-
kaa Ja yksi ukonrähjä.

OLAVI.

Katso tarkemmin. (Huutaa.) Keitä te olette?
Vastatkaa!
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RATSUMIES.

Akka hoi, mikä olet?

KAARINA.

Olen vain onneton äiti, joka itken eksynyttä
lastani.

RATSUMIES.
(Olaville.) Niiltä on lapsi eksynyt, sitä itkevät.

OLAVI.

Itkekööt, me lienemme ajaneet harhaan. Ja
suotta me täällä ajelemmekin, Kustaa Eerikinpoika
on kumminkin liian heikko kapinoidakseen. Satu-
laan! (Menevät.)

KAARINA.

Se on totta, hän on liian heikko.

(Esirippu.)



IV:s Näytös.

Suurenlainen, verrattain siisti huone, venäläiseen tapaan sisus-
tettu Kaschinin linnassa Venäjällä. Ristikkoikkunoista ja rau-
doitetusta ovesta huomaa sen vankilaksi. Oyi vasemmalle si-
vuhuoneeseen. Pöydän ääressä istuu Laurentius lukien kirjaa.

Oven lukko narisee.

LAUR.

Kas niin, antakaa lukon narista, se tuo aina
jotakin vaihtelua.

LÄHETTILÄS MOSKOVASTA.

(Tulee.) Hyvää huomenta, teidän korkeaop-
pisuutenne. Häiritsenkö ?

LÄUR.

Tietysti häiritset.

LÄHETTILÄS.

Vaan kenties se suodaan minulle anteeksi
kun kerron, että saavun Moskovasta tuomaan teille
tärkeitä tietoja.
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Me ylimalkaan emme rakasta tärkeitä tietoja,
niitä tuot meille aina kiusaksemme.

LÄHETTILÄS.

Yhyy, oletteko niin tyytyväiset oloonne?
Eikö ole ahdastakaan eikä ikävää?

LAUR.

Ei. Olethan nähnyt meidät tässä maassa jo
monenlaisissa olosuhteissa, upeissa jos ahtaissakin,

nyt vasta olemme tyytyväiset.

LÄHETTILÄS.

Siis sinäkin? Olit enemmän innostunut muus-
ta kuin kirjoista, kun sinut ensi kerran näin Rää-
velissä, ollessani lähettiläänä kutsumassa teitä tän-
ne Venäjälle.

LAUR.

Turhuus karisee pois sitämyöten kuin sielu
puhdistuu, sanoo herrani. Hän kantaa oppi-
neiden joukossa jo toisen Paracelsuksen nimeä,
täytyyhän siis minunkin koettaa kohota joksikin
filosoofiksi.

LÄHETTILÄS.

Puheestasi huokuu katkeraa ivaa, sen kuulen
ja tiedän, kyllähän sinut tunnen. Mutta miten
olet asiasi niin huonosti hoitanut, että et näinä
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monina vuosina ole tätä edemmäs ehtinyt, te
hän solutte yhä alaspäin.

LAUR.

Mutta salli se meille, emmehän pyydä muuta.

LÄHETTILÄS.

Turhaan teeskentelet, ylemmäs sinun pyrin-
tösi tähtäävät. Mutta, oli miten tahansa, me siellä
Moskovassa emme ole teihin tyytyväiset.

LAUR.

Ihmeellistä, mehän emme ole tehneet mitään.

LÄHETTILÄS.

Puhuthan niinkuin et ymmärtäisi, että juuri
seiivuoksi olemme teihin tyytymättömät. Vuosia
ja taas vuosia olette täällä viettäneet yrittämättä
edes mitään, selitä, mikä on tarkoituksenne?

LAUR.

Ei mikään, elämme vain. Tiedäthän, että
meidät kutsuttiin tänne ruhtinaasi vieraaksi,
itsehän olit meitä kutsumassa. Kun tuumamme
Suomessa eivät vedelleet, niin tulimmekin tänne.
Ja kaikki oli niinkuin olla pitää näin ylhäisille
vieraille: Kestejä Moskovan linnassa, ruhtinaallista
elämää, metsästyksiä, syöminkejä, juominkeja, hy-
viä viinejä, kauniita naisia, mainiota! Mielis-
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tyimme elämäämme, unhotimme tähdet ja tieteet,
joimme, rakastimme, reuhasimme niinkuin te itse.
Niin kului vuosia.

LÄHETTILÄS.

Ja vihdoin me rupesimme siihen kyllästy-
mään.

LAUR.

Rupesitte meitä rasittamaan suunnitelmillan-
ne ja sota-aikeillanne, meidän piti muka toimia,
mutta me emme tahdo toimia. Me kielsimme ja
kiukustuimme, te suutuitte ja kiivastuitte, suljitte
meidät tyrmään ja taoitte rautoihin; taas lepyttiin
ja taas suututtiin ja sitä peliä se on ollut pitkin
matkaa. Nyt olemme täällä hyvässä Kaschinin lin-
nassa, ristikot ovat ikkunoissa, mitä meiltä
vaadit?

LÄHETTILÄS.

Te olette hyljänneet mitä edullisimmat tar-
jouksemme, sotajoukot, joilla olisitte maanne ta-
kaisin voineet valloittaa, raha-avut, liittosopimuk-
set, te olette kerran toisensa perästä hyljän-
neet Ruotsin kruunun, jonka olisimme päähänne
nostaneet. Myönnä: päättömästi olette te sysän-
neet takaisin kaiken tarjotun jalomielisyyden,
ihmekö, jos teihin kyllästytään.

LÄUR.

Totta pulmakseni, ruhtinaasi on ollut meille
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pitkämielisempi kuin olisin voinut uskoakaan. Mut-
ta tunnethan meidät jo: me vastustamme kaikkea
kohoamista ja menestystä, me vihaamme mainetta
ja valtaa, me kiivastumme joka kerran kun sitä
meille tarjotaan, me tyrkimme takaisin kruunut ja
arvot, te tiedätte sen, miksi siis uusia tietoja
yhä vieläkin Moskovasta meille tuotte?

lähettiläs.
Viimeisen kerran niitä nyt tuommekin.

LAUR.

Soh, sehän kuulostaa melkein uhkaukselta.

lähettiläs.
Niin, ymmärräthän sen, että ruhtinaamme

vihdoinkin vaatii jotakin ratkaisua. Olonne täällä
on meille pelkäksi harmiksi ja vaaraksi, jos emme
teitä voi mihinkään käyttää.

LAUR.

Siis vieläkin tahtoisitte meitä johonkin käyt-
tää, vaikka olemme moneen kertaan hyljänneet
Ruotsin kruunun.

LÄHETTILÄS.

Niin. Herrasi on väittänyt, ettei hän tahdo
vieraalla väellä lähteä taistelemaan isänmaataan
vastaan.
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Eikä hän enää tavottelekaan sen valtaistuinta.

LÄHETTILÄS.

Hyvä nyt hänen ei tarvitsekaan sitä tavo-
tella, jos se on hänelle niin vastenmielinen.

LAUR.

Hän tahtoo maata rauhassa.

LÄHETTILÄS.

Juuri sellaista etua olen hänelle nyt tarjoa-
massa.

LAUR.

Vapautta?
LÄHETTILÄS.

Ei ainoastaan sitä. Vaan rauhaisa ruhtinaan
elämä ilman velvollisuuksia, ilman taakkoja odot-
taa häntä meidän suojeluksessamme. Hiljaista per-
heonnea saa hän häiritsemättä viettää ja muuten
järjestää olonsa miten tahtoo, luuletko hänen
siihen suostuvan.

LAUR.

Suoraan sanoen: en. Vaan kaikissa tapauk-
sissa, anna kuulua, mikä on uusi suunnitelmanne.

LÄHETTILÄS.

Noissa Moskovan iloisissa pidoissa, joita äs-
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ken kuvasit, hienosteli herrasi kernaasti ruhti-
naamme tytärtä, kaunista Axiniaa.

LAUR.

Kyllä muistan, tyttö hullaantui kiertele-
vään prinssiimme . ..

LÄHETTILÄS.

Onhan hän kuninkaanpoika?

LAUR.

Hyvä toki. Muistona noilta makean leivän
päiviltä olemme tämän suosion nojassa joskus tän-
ne vankilaamme asti saaneet jonkun hedelmätyn-
nyrin tai viininassakan.

LÄHETTILÄS.

Ruhtinaamme on nyt taipunut hyväksymään
tämän liiton, hän antaa tyttärensä prinssillesi, -

siten selvitämme tämän ikävän vyyhden.

LAUR.

Entä ehdot?

LÄHETTILÄS.

Ehtoja ei mitään, niin, eikö totta, se on
suorastaan onnen potku. Annamme päinvastoin
myötäjäisinä herrallesi läänitykseksi Liivinmaan
ja Suomen.
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Annatte?

LÄHETTILÄS.
*

Niin, Ruotsin uusi kuningas Kaarle on hyö-
kännyt valtakuntaamme, me tahdomme häntä siitä
vähän rangaista ja valloitamme häneltä nuo maa-
kunnat.

LAUR.

Kustaa Eerikinpojan nimessä, niinkö?

LÄHETTILÄS.

Mutta sitä hän toki ei visapäisyydessäänkään
voine kieltää, kun me hänen puolestaan hoidamme
kaikki, hän saa kuin riemukulussa vain saapua
vasallikuntaansa. Ja siellä saa hän sitte rauhassa
ruhtinaana elää. Mitä arvelet?

LAUR.

Edullinen tarjous, vastustamaton kenelle
muulle tahansa. Mutta käykö se meiltä?

LÄHETTILÄS.

Sen täytyy nyt käydä, niin, kohtalonne
on nyt lopullisesti ratkaistava. Tarjouksemme on
ruhtinaan tarjous ruhtinaalle, avomielisesti olem-
me teille aiheemme ilmaisseet; jos te sen hylkäät-
te, täytyy teillä olla petos mielessä, te ette saa
päästä tuumiamme muille kavaltamaan.
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Tyrmään olemme tottuneet ja kahleisiinkin
syystä, että olemme hyljänneet paljo loistavammat
ehdotukset, kruunut ja valtikat.

LÄHETTILÄS.

Vaan kenties ette nyt pääse kahleillakaan.
Ja ajattele toki: ihanimman ruhtinattaren lempi
ja tällaiset myötäjäiset! Sinä väität että herrasi
ei ole hullu, nyt osoita, että hän sitä ei ole. Si-
nunhan on vastattava hänen hengestään, tee
nyt velvollisuutesi!

LAUR.

Minulla ei ole enää herrani puolesta mitään
oikeuksia eikä velvollisuuksia. Kanslerin toimesta
olen erotettu syystä, että ennen olen ehdotuksianne
puolustanut, minulta on riistetty valtakirja tehdä
sopimuksia, minulla ei ole enää mitään edesvas-
tuuta.

LÄHETTILÄS.

Mutta ystävänä ja palvelijana on sinun toki
herraasi neuvottava ja varoitettava.

LAUR.

Hän on kieltänyt minua näistä valtiollisista
asioista koskaan puhumastakaan.

LÄHETTILÄS.

Hän ei todellakaan ansaitse tarjottua.onneaan.
Kustaa Eerikinpoika. 9.
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Mutta missä hän on? Ruhtinatar on itse täällä,
hän vaatii vastauksen heti.

LAUR.

Tuolla hän makuuhuoneessaan ruokkii ikku-
nalaudalle keräytyviä kyyhkysiä.

LÄHETTILÄS.

Koskei sinusta ole välittäjäksi, tahdon itse
esittää hänelle asiani niin, että hän sen ainakin
ymmärtää. (Menossa.)

LAUR.

Malta tuokio. Sanoitko Liivinmaan ja Suo-
men, malta! Jospa kielloista huolimatta hä-
nelle vielä kerran puhuisin.

LÄHETTILÄS.

Tee se ja tee heti, toivon sinun onnistuvan!

LAUR.

Se on turhaa, vaan oli menneeksi: minä
puhun.

LÄHETTILÄS.

Jos se on turhaa, niin teitä säälin. (Poistun.)

LAUR.

Tämä on satua, satua se on ollut koko ajan,
eikä se todellisuudeksi muutu. Meille väläytetään
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kauniita näköaloja, onnemme, toiveemme meille
tarjottimella kannetaan, kuin tarujen maissa. Totta
tosiaan, kaunis on tämä uusi satu, se minut taas-
kin hurmaa: Meistä tulisi Itämeren valtijaat, me
voisimme siellä sittenkin vielä toteuttaa pyrintöm-
me, Rooman kirkon, vapaan kansan kaikki toi-
veemme. Miksi täytyisi meidän aina maata läh-
teen partaalla saamatta koskaan juoda? Mutta
kuitenkin! Hän on uhannut ajaa minut luotaan
jos kerran vielä hänelle puhun toiveistani, niin,
turhaa, turhaa on hänelle puhua. Vaan enhän voi
olla koettamatta. Senkö vuoksi olenkin viime ai-
koina niin usein unissani nähnyt vanhan munkki-
viittani, sekö tulee taas tuttavakseni? Tulkoon,
hyödytönhän olen täälläkin, miksi en uskaltaisi
hukkaanmennyttä elämäntehtävääni tämän viimei-
sen, kauniin sadun vuoksi. (Koputtaa sisähuoneen
ovelle.) Sammukoon alkuunsa tämä viimeinenkin
valo, jos ei se kumminkaan voi meitä lämmittää.

KUSTAA.

(Tulee.) Miksi karkoitit pois herttaiset ystä-
väni? Vaan kylläisinä ne sentään jo lensivät pois
ja kiitollisina.

LAUR.

Sinä olet siis suorittanut päivätyösi, ruokki-
nut kyyhkyset.
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KUSTAA.

Niin, mitäpä minulle muuta tarjoat. Päivillä
kyyhkyseni, illoilla tähteni, siinä on seurani ja
aika kuluu. Sinä aikaasi tapat pyhän Anselmuk-
sen ongelmoilla.

LAUR.

Joita vihaan, niin, minä olen kyllästynyt,
väsynyt!

KUSTAA.

Olethan vapaa sinä, jos tahdot.

LAUR.

Ei niin. Vaan meille tarjottaisiin muuta
hauskempaa ajanvietettä.

KUSTAA.

Mitä? Koska sitä annetaan?

LAUR.

Koska tahdomme. Täällä oleskelee luonam-
me ylhäisiä vieraita.

KUSTAA.

Taasen!

LAUR.

Niin, lähettiläs Moskovasta kävi äsken täällä
meitä tapaamassa.
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KUSTAA.

Yhäkö ne muistavat meitä siellä? Mitä nyt
tarjoovat?

LAUR.

Mitä ihminen meluimmin voisi haluta. Vaan
katseesi synkistyy, et kenties tahdo niistä kuulla.

KUSTAA.

Jatka. Minua vaaditaan siis taas kruunun-
tavottelijaksi?

LAUR.

Ei, ainoastaan Venäjän kauniimman neitosen
puolisoksi.

KUSTAA.

Siis tällä kertaa nainen?

LAUR.

Ruhtinatar.

KUSTAA.

Axinia, minä arvaan. Se hui’ja unelma
hurmasi kerran mieleni, se lumosi sieluni, sano,
hänetkö minulle tarjoavat?

LAUR.

Hänet, siitä innostut. Tosiaankin, sellaisia
säkeniä en ole nähnyt räiskivän kenenkään sil-
mistä, kuin hänen.
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KUSTAA.

Entä se sielun räiskivä tuli, se intohimon
kimmoava voima! Oletko nähnyt ruhtinatarta
ratsun selässä? Uneksuin kerran kiitäväni Axinia
sylissäni aro-orhin seljässä äärettömään kaukai-
suuteen. Mutta hän kietoi kaulaani käsivartensa,
nuo täyteläät ja voimakkaat, ja niillä hän minua
puristi, kuristi .. . En voinut hengittää, suoneni
seisattuivat, vaan sieluni täytti huumaava hekkuma
ja autuus .. . (Säpsähtää.) Mitä minulle ehdotat,
mies? Se on petos, se on ansa, eihän se ole totta,
se ei saa olla.

LAUR.

Se on ruhtinaan ehdotus, ei minun. Axinia,
jota hän puolisoksesi tarjoo, on täällä.

KUSTAA.

Ah nainen, uusi viettelys. Nainen, johon sil-
mäni ovat katsoneet ja joka niihin on vaikuttanut
kuin kiihoittava juoma, nainen, jonka syliin minä
hukkuisin, etkö näe sitä kavalaa juonta?

LAUR.

Näen tässä ainoastaan ruhtinaan jalomielisen
tarjouksen, Axinia on hänen oma tyttärensä.

KUSTAA.

Olet itse mukana ansaa virittämässä. Tuon
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naisen mukana minulle tarjotaan ruhtinaskunta,
eikö niin?

LAUR.

Liivinmaa ja Suomi, onhan siinä myötä-
jäisiä, ja ne saat kättäsi ponnistamatta. Kustaa,
näin voimme sittenkin päästä kotiin, Suomessa
äitisikin on .

. .

KUSTAA.

Arvasinhan sen, sireenit laulaa. Minun pitäisi
taas pilkkoa isänmaani omanvoitonpyynnistä, ajaa
vihollisen tarkoituksia, joutua talutettavaksi, en
saisi lepoa yöllä enkä päivällä, ja se olisi sittenkin
kaikki turhaa!

LAUR.

Voisimmehan sopivana hetkenä pudottaa pois
vieraan ikeen ja liittyi kansaamme taas .. .

KUSTAA.

Ja pettää kaikki oikealle ja vasemmalle ja
kylvää verta ja kirousta ja niittää omantunnon
tuskia, ei! Ei, sinä et ole ystäväni, sinä olet
onnettomuuteni henki, joka heikkouksiani vaanit.

LAUR.

Miksi aina annat epäilyksesi noin valloillaan
loiskia, miksi aina näet petosta ja vaanimista? Axi-
nia rakastaa sinua ja onneasi hän tahtoo, epäi-
le minua, jos tahdot.



136

KUSTAA.

Hän rakastaa minua, tuo tulinen tyttö, sanot,
ja hän osaa rakastaa, hänen hengityksensä on jo
kuumaa lemmen hekkumaa. Hänetkö tarjoavat?
—■ niin, minä näen sen uuden vaarani, johon mi-
nua viekkaasti tahdotte houkutella, jotta taistelei-
sin kohtaloani vastaan. Monella syötillä on mi-
nua houkuteltu. Koti-ikäväni, äitini kaipuu oli
ensin houkutuskeinona, sitten velvollisuus maatani
ja kansaani kohtaan, sitten valta, kunnia ja kosto,
ja vihdoin lemmen lumous, nainen, käärme! Etkö
vieläkään anna tämän raihnaisen ruumiini ja rik-
kirevityn sieluni levätä, miksi sitä yhä uusilla kiu-
sauksilla vaivaat!

LAUR.

Onko naisen lempi ja kodin onnikin kiusaus?
Muistathan, miten isäsikin julisti tuhkuriksi sen,
jota ei lemmen voima voinut ilahduttaa.

KUSTAA.

Ja vielä isäni muisto! Pois luotani vihdoin-
kin sinä kiusaaja, joka minut myötään johdat temp-
pelin harjalle, pois, ennenkuin kiusauksesi laukean.
Minä hylkään kaikki tarjoukset, karkoitan kaikki
kiusaukset, pois!

LAUR.

Hylkäätkö? Tiedä, ruhtinaan tarjousta seu-
raa uhkaus.
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KUSTAA.

Uhkaus mitä se minulle voipi, kunhan en
niskoittele kohtaloani vastaan. Minä tahdon py-
syä tässä haudassa, johon jo olen päässyt, sinä
haluat maailmaan, mene!

LAUR.

Sinä ajat siis minut pois?

KUSTAA.

Niin, vihdoinkin täytyy meidän erota. Sinä
kiihotat sieluni luvattomia haluja, sinä kaivat ne
uudelleen ja uudelleen esiin, jätä minut, jätä mi-
nut rauhaan!

LAUR.

Hyödyksesi olen tahtonut olla, en vaivaksesi.
Vaan minä lähden.

KUSTAA.

Hyvää olet tarkoittanut, vaan tiemme vetä-
vät eri tahoille. Vika on minussa; sinä tahdot
olla ystäväni, vaan minä en sitä ansaitse. Sinua
pyydän, mene!

LAUR.

No niin, kerranhan minun oli tultava kään-
nekohtaan. Vuosia olen sinua seurannut, aluksi
omien tarkoitusperieni vuoksi, sitten säälistä, avu-
liaisuudesta ..

~ niin, rakkaudesta. Vaan en voi-
nut sinua hyödyttää.
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KUSTAA.

Et, sillä minun elämäni oli turha.

LAUR.

Niinkuin minunkin. Siispä haen munkkiviit-
tani, kätkeydyn siihen muistelemaan mitä tavoite-
lin, mutta en mahtanut. (Koputtaa, ovi avataan.) Jää
hyvästi! (Menee.)

KUSTAA.

Ajoinko todellakin pois ainoan toverini ? Hän
oli uskollinen ystävä, nyt olen ainiaaksi yksin.
Kerran siis nyt jotakin itsenäistä päätin ja tein
ja tein tuhmasti. Peruutanko senkin? Jos kutsun
hänet takaisin, silloin taas en jaksa viettelystä
vastustaa, silloin olen hukassa. (Lukko ruksaa.)
Hän palaa, olen siis sittenkin hukassa.

AXINIA.

(Tulee, levittää oven auki.) Vankilasi on auki.
Tule, Ruotsin prinssi, olet vapaa!

KUSTAA.

Olen kohtaloni orja, en voi koskaan tulla
vapaaksi.

AXINIA.

Voit, seuraa minua!

KUSTAA.

Jos sinua seuraisin, olisin taas sinun vankisi.
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AXINIA.

Ei, tule puolisokseni, tule käskijäkseni, ruh-
tinaakseni tule. Sinua olen Moskovasta asti tullut
noutamaan, sillä sinut minä puolisokseni tahdon,
sinun rakkautesi tahdon voittaa.

KUSTAA.

Miksi ruhtinatar?

AXINIA.

Siksi, että tahdon voittaa vaikeudet, voittaa
arkuutesi; en huoli kosijoista, jotka lempeään tar-
joavat ja lempeäni rukoilevat, valitsen itse. Ja
siksi sinut vankilastasi vien, sinun kalpeille poskil-
lesi nostan verevät punat, vartalosi oikaisen ja
rintasi pudistan ja käsivarsiisi valan voimaa ja
sieluusi rohkeutta ja uskoa. Tule, minä en tahdo
että sinä, kuninkaanpoika, jota mieleni ikävöi, enää
hetkeäkään isäni vankilassa menehdyt.

KUSTAA.

Isäsikö lähetti sinut luokseni?

AXINIA.

Minä menin itse isäni luo ja sanoin; Anna
minulle se kalpea ruhtinas, joka Kaschinin linnas-
sa kuihtuu, toisista kosijoistani en huoli, hänet
tahdon. Ja isäni vastasi: mene, ota hänet puoli-
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soksesi, annan teille ruhtinaskunnan, jossa vapaasti
saatte elää.

KUSTAA.

Ja jossa olisin hänen vallassaan.

AXINIA.

Elä epäile, minä sinua varjelen ja johdan.
Mikset jo riennä, lentäkäämme kuin kotkat kauas
ja korkealle.

KUSTAA.

Minäkinkö lentäisin, leikatuin siivin?

ÄXINIA.

Siipesi kasvavat, lemmen siivet. Oi, jäätäkö on
hitaissa suonissasi, etkö lämpene koskaan. Mutta
lämpenet, minä valan sinuun kuumuuttani, sulatan
jähmeät jäsenesi, tulistan kylmän sydämmesi, niin
että se sykkii ja palaa kuin minun. Et tunne
vielä aron kuumaa rakkautta, mutta minä sen ope-
tan sinulle, sen, joka huimaa ja polttaa, polttaa
pois ikävät ja tuskat ja unhotuksiin hautaa kaiken
muun, niin, minä näen sen jo syttyvän rauke-
assa silmässäsi enkä laske sitä enää sammumaan.

KUSTAA.

Elä sytytä, ruhtinatar, sitä tulta, sääli van-
kia. Minä kuumuutesi tunnen, vaan sitä vastaan
taistelen ja se taistelu on kova.
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AXINIA.

Elä taistele, antaudu, ja samalla sinä voitat.
Näenhän, taistelusi on turha.

KUSTAA.

En saa antautua. (Peräytyy.) Minä näen äk-
kijyrkänteen edessäni, enkä voi paeta. Ruhtinatar,
sinä kutsut minua loistoon ja valtaan, isäsi aseek-
si, ruhtinaaksi, taistelijaksi, ei, lempeni ei saa
syttyä, sen maksaisin rauhani hinnalla ja sitä en
voi myödä.

AXINIA.

Luuletko lempeä voitavan ostaa, seisonko täs-
sä ja hinnasta tingin! Sinut minä tahdon, sinut
kokonaan, muusta en välitä. Jos pelkäät ruhti-
naana elää, jos kammot mainetta ja valtaa, tule,
paetkaamme isääni ja kaikkia hänen aikomuksiaan.
Tuolla pihalla ovat hevoset satuloidut, aron vir-
mat varsat, jotka tuulen nopeudella kiidättävät
meitä mihin tahdomme. Paetkaamme mihin ha-
luat, kaukaisimpaan sopukkaan, missä rauhasi rik-
koumatta säilyy, yksinäiseen luolaan jos tahdot,
minä seuraan sinua sinne elämään ja kuolemaan,

sama se, missä lempeni palaa. Taikka haetaan
hiljainen mökki vuorien takaa, järven rannalta.

KUSTAA.

Missä vesi on sinervä ja koivuja törmällä
kasvaa ja tuuli humajaa ylempänä ahon petäjissä.
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AXINIA.

Niin, luokaamme onnela unelmaisi mukaan.

KUSTAA.

Hiljainen, rauhaisa, mutta sopisitko sinä
sinne? Et, intohimo sinun on voimasi, minulle
olisi siellä uusi orjuus, himot kahleena.

AXINIA.

Pehmoiset ovat lemmen kahleet ja yhdessä
niitä kannamme. (Ovella.) Etkö tunne, kuinka siel-
tä vapaa, lauhkea arotuuli houkuttelee luokseen;
kirkas on pilvetön taivas ja kevyttä on hengittää
vapauden ilma. Kuule, kärsimättöminä tömistävät
ratsut kavioitaan, kuule, vereni kuohuu, kuule,
omakin rintasi huokuu, tule!

KUSTAA.

Se huokuu, se halkee vapaus ja lempi!
päätäni huimaa, ohimoni soivat. . .

AXINIA.

Se on lemmen taikajuoma, joka suonissasi
kohisee, anna sen valtoinaan virrata. Se on elä-
mää, se on vapautta, se on aroa! Sen helmaan
rientäkäämme, kahden, kahden!

KUSTAA.

Kahden ... (Peräypi.J Kahden sinun kanssasi,
jonka silmät himoa hehkuvat ja jonka sanat va-



143

lavat sieluuni huumaavaa myrkkyä! Sinua pel-
kään, nainen, vaan en voi paeta; olen suistumai-
sillani kuiluun, voimani heltiävät, mistä saan
tukea, mistä? Tähteni, kohtaloni johtaja, sinä ar-
moton, sinua koetan totella, nyt minut pelasta!
(Anita tulee pojan puvussa huomaamatta sisään ja lymyy
verhon taa.)

AXINIA.

Tähtesi, kohtalosi, houritko?

KUSTAA.

En. Jo tunnen apusi, vilpoinen ystäväni,
tunnen lähelläni leppoisan lehahduksesi, sinä mi-
nut pelastat, sen tunnen. Vereni jäähtyy, pääni
kirkastuu, juopumus haihtuu pois, minä voitan,
voitan!

AXINIA.

Voitat heikkoutesi ja tulet?

KUSTAA.

Voitan heikkouteni ja jään.

AXINIA.

Tänne vankilaan?,

KUSTAA.

Niin. Monet olen kiusaukset kestänyt, tämä
oli vaikein, vaan senkin voitin. Nyt olen luja,
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säkenöivä katseesi ei voi minua enää lumota,
ruhtinatar, kätesi ei voi minua enää tempasta,
turhaan sitä ojennat.

AXINIA.

Mitä, hylkäätkö käteni? Tiedä, se on ruhti-
nattaren käsi, jota sinulle tarjoan, se voi kivellä,
mutta myöskin lyödä. Intohimoinen on se sydän,
jonka aijot luotasi sysätä, -se voi rakastaa, mut-
ta myöskin vihata ja kostaa!

KUSTAA.

Silmissäsi palaa taas uusi liekki, vaan en sitä
enää säiky.

AXINIA.

Nyt säiky mies sitä leikkiä, sillä rankaise-
matta et hylkää ruhtinattaren rakkautta. Sinä
olet minun hallussani, sinä olet mato minun edes-
säni. Minä voin kohottaa sinut kunniaan, vaan
myös polkea tomuun, enkö sääli sitä, joka lempeni
hylkää. Tuletko?

KUSTAA.

En.
AXINIA.

Minä käsken
KUSTAA.

Sinä voit sen tehdä.
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AXINIA.

Etkö näe, raivoni kiihtyy, se on yhtä tulinen
kuin rakkauteni, sinä olet kuoleman oma, jos
minut nöyrryytät.

KUSTAA.

Suotta uhkaat, kohtaloani et voi muuttaa.
Elämäni lanka on tähdissä määrätty, kaikella rai-
vollasi et voi sitä hiuskarvan vertaa pidentää etkä
lyhentää, ruhtinatar, en sinua pelkää.

ÄXINIA.

Tapat rakkauteni minulta, sinunkin täy-
tyy sen tuskan tuntea. Lähetän sinulle tänne elä-
män ja kuoleman, itsesi sinun täytyy sittenkin
kohtalosi ratkaista. (Menee.)

KUSTAA.

Se on ratkaistu ennen meitä. (Havahtuu.) Joko
poistui se näky, tuo viettelevän kaunis, olen
siis pelastettu. Uhkaus huulillaan, raivo silmäs-
sään hän läksi, sama se, minä olen vapaa.
(Istuu.) Vapaako täällä? Jokainen järkevä ihmi-
nen sanoisi, että minä olen mieletön, pähkähullu,

ehkä olenkin. Vaan niin kevyeltä tuntuu nyt
mieleni, rauha täyttää rintani, tätä tunnottani
en vaihtaisi mihinkään. Jos olisin langennut, jos
olisin seurannut huimaavaa houkutusta, asuisi sy-
dämmessäni alati levottomuus ja katumus, enkä

Kustaa Eerikinpoika 10.
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onnestani mitään .tietäisi, niin, minä voitin it-
seni. Voitinko? Entä nyt? Salvassa ovi, kar-
kotin ystäväni, suututin suosijani, valkenemista en
voi toivoa. Lienee siis yksinäinen hautani jo tässä.

ANITA.

(Esiin.) Eihän ole aivan yksinäinen,

KUSTAA.

Hä, kuka olet sinä ja mistä?

ANITA.

Olen kaukainen matkalainen, palvelija, joka
haen herraani.

KUSTAA.

Omituista, minä menetin juuri palvelijani.
Mistä sinä ilmestyit tänne?

ANITA.

Putkahdin tuosta ovesta. Ota minut palve-
lijaksesi.

KUSTAA.

Sinut, nalikan, joka hiivit kuin varas vanki-
laani kummallinen kulkija! Ottaisinko sinut?
Sinä ehkä et minua kiusaisi etkä houkuttelisi äk-
kijyrkänteille.

ANITA.

En kiusaa sinua.
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KUSTAA.

Vaan tiedätkö, että tämä on vankila?

ANITA.

Tiedän, jään jos sallit.

KUSTAA.

Jos vartija sallii, no niin, jää! Työllä en
sinua rasita, sinun täytyy vain totella, valjeta ja
puhua kun käsken. Osaatko sen?

ANITA.

Osaan. Ja kitaraa osaan soittaa

KUSTAA.

Onko sinulla kitara? Sitä en ole niin mo-
neen vuoteen kuullut, se oli ennen ystäväni. Sitä
sinun täytyy soittaa usein, soita jo heti! (Luk-
ko narisee.) Vaan kuka meitä nyt jo häiritsee,
sisään vain!

LÄHETTILÄS.

('Piilee, kantaen korean pajarinpuvun ja toisessa kä-
dessä viinimaljan.) Prinssi, tuon sinulle tervehdyk-
sen . .

.-

KUSTAA.

Oikein kaksin käsin tuot, kiitos.

llhettiläs.
Tervehdyksen ruhtinatar Axinialta. Hän lä-
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hettää jäähyväislahjaksi sinulle tämän ruhtinaan-
puvun arvomerkkeineen sekä tämän hopeamaljan
sisältöineen.

KUSTAA.

Kaunista, hän on jalomielinen, vaikka hä-
net suututinkin. Hän antaa minun täällä pukeu-
tua hienoihin vaatteisiin ja istua juomaan hyvää
Viiniä uuden ystäväni seurassa, se on ruhti-
naallista kostoa!

LÄHETTILÄS,

Nämä lahjat lähettää hän sinulle valittavaksi.

KUSTAA.

Valittavaksi, nämä kaksi! Mutta se on
todellakin vaikeaa. Luulenpa, että valitsen mo-
lemmat.

LÄHETTILÄS.

Ja hän käskee sanoa: Vielä on ovesi auki ja
portin edessä satuloittu ratsu. Mutta nyt kun
ovesi sulkeutuu, ei se aukene sinulle koskaan. Hän
käskee sinun valita pian.

KUSTAA.

Mutta ystäväni, olenhan jo valinnut - mo-
lemmat! Pyydän saada pitää kumpaisenkin.

LÄHETTILÄS.

Niinkö vastaan?
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KUSTAA.

Niin, ja sulimmat kiitokseni vie!

LÄHETTILÄS.

Teen sen. (Poistuu.)

ANITA.

Kummallinen lahja, omituinen vaali.

KUSTAA.

Omituinen kyllä, vaan hyvin sen ymmärrän.
Vielä kerran tahtoi ruhtinatar asettaa minut kiu-
saukseen. Tuo ruhtinaanviitta ja satuloittu ratsu,
se minua houkuttelee maailmaan ja sen liukkaille
poluille, ei, sen viettelyksen voitin äsken paljo
vaikeammassa muodossa, nuo kiiltävät helyt eivät
voi minua enää hurmata.

ANITA.

(Osoitaa maljaa.) Entä tuo?

KUSTAA.

Se tietää unhotusta, yksinäisyyttä, ikuista
vankeutta, oveni ei aukene enää, sanoi hän.
Mutta siitä en sure, en pyydä muuta kuin mitä
minulla on. Olen taasen viettelyksen voittanut,
ehkäpä jo viimeisen.
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ANITA.

Sinä rakastat siis rauhaa ja tyyneyttä
yhä vielä.

KUSTAA.

Yhä vielä, mistä sen sinä tiedät! Mutta
oikein arvasit, sitä olen aina rakastanut, vaikka
olen monasti horjahtanut jättämään rauhani ja
uhraamaan hiljaisen onneni kiivetäkseni korkeuk-
siin, kärsimään ja sortumaan. Näetkös, onnea on
kahtalaista, suurta ja pientä. Se suuri onni, kor-
kea ja loistava, maine ja valta ja mitä siihen kuu-
luu, se, joka yleensä ihmiset hurmaa ja heidät kii-
hottaa kiipeämään toistensa päällitse ja polkemaan
toisiaan alleen, se on väikkynyt minunkin edes-
säni, sitä tavotellessani olen repinyt kynteni, sär-
kenyt rauhani. Se onni ei ollut minua varten.
Olisinpa ajoissa ymmärtänyt tyytyä siihen pieneen
onneeni, rauhan onneen, jota ensin unelmoin ja
jonka jo kerran omanani pidin, niin olisi ehkä
elämäni myrskyissä särkymättä säilynyt. Sillä se
on minun onneni, sen olen monasti hyljännyt,
nyt sen taas tunnen löytäneeni.

ANITA.

Ja nyt sitä et .enää jätä ?

KUSTAA.

En, nyt en enää horju. Hei, nyt tunnen it-
seni vapaaksi ja nuoreksi. Tahdonpa pukea tuon
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kauniin viitan ylleni, kas noin ja vyölleni
kullatun miekan, ja töyhtöniekan hatun, näin, ja
sitten istua tähän rauhassa iltaa viettämään. (Nou-
see.) Mutta ei, pois te helyt {riisuu pois pajaripuvun),
te olette mahtavuuden merkkejä, suuren onnen
töyhtöjä, muita te huumatkaa, narrin pukuna te
minua vaivaatte. Pois ja nyt viritä kitarasi,
poika, tahdon sitä jo kuulla. (Lukko narskua.)

ANITA.

Taas tulee joku.

KUSTAA.

Kun eivät jätä meitä jo rauhaan! (Laur. ryn-
tää sisään.) Vieläkö palaat sinä

.

myöhään pala-
sit! Täällä on paikkasi jo täytetty.

LAUR.

Prinssi, olen saanut tietää, että sinut aijotaan
surmata täällä.

KUSTAA.

Ja siitäkö olet noin hengästynyt? Elähän
hätäile, kuka aikoo?

LAUR.

Ruhtinatar, jota olet pahasti loukannut, hän
on sen käskenyt, tiedän sen varmaan. Riensin
tänne sinua varoittamaan: vielä on pelastuminen
mahdollinen.
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KUSTAA.

Yhtäväni, tahdot erotettunakin minua palvel-
la. Vaan usko pois, sitä ei tarvita. Tiedäthän,
minkä kohtaloni minulle on määrännyt, se tapah-
tuu, muuta eivät ruhtinaatkaan minulle voi.

LAUR.

Voivat, vielä tänään olet määrätty kuolemaan.
Rukoilen sinua; ota tämä viittani, pakene, minä
jään sijaasi tänne, vartija luulee minun palaavan.
Elä syöksy tahallasi kuolemaan, sitä eivät tähtesi
käskeneet, sekunnit kuluvat pakene!

KUSTAA.

Todellako, vieläkö yksi kiusaus, luulin jo kes-
täneeni viimeisen. Mutta ystäväni: Anna pyövelin
tulla, en häntä kammo! Jos tämä heikko olemuk-
seni, josta ei ole kenellekään hyötyä, nyt on mää-
rätty loppuinaan, niin miksi sitä koettaisin väkisin
jatkaa, ja tiedäthän sen, turhaan taisteleisin koh-
taloani vastaan.

LAUR.

Nyt juuri taistelet kohtaloasi vastaan. Pake-
ne, kiirehdi, se on kohtalosi käsky.

KUSTAA.

Istu, vanha toverini, tähän rinnalleni, viettä-
käämme sopuisa sovinnon hetki. Kiivastuin sinulle
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äsken, kun koetit houkutella minua maailman myl-
läkkään, nyt olen jo leppynyt. Sillä nyt olen jo
luja, kiusaukset eivät minuun enää pysty.

LAUR.

Niin, ethän minua tottele, vaikka henkeni
edestäsi antaisin.

KUSTAA.

En, ystäväni, vaan puhutaan nyt muusta.
Viritä kitarasi, poikani. Nyt juon sen pienen on-
neni, rauhan onnen, maljan, jonka taas vihdoinkin
löysin. (Juo.)

LAUR.

(Syöksyy esiin.) Elä juo, pois malja! (Tempoa
maljan Kustaan Mäestä.)

KUSTAA.

Mitä nyt, estätkö minua rauhastani nautti-
masta?

ANITA.

Mitä, onko tuo viini jo kuolemaksi, oi,
niin, hän toi sen valittavaksesi!

KUSTAA.

Valittavakseni elämän tai kuseman —,

tässäkö jo olisi kuolema?

LAUR.

Ruhtinattaren lähettiläskö sen toi?
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ANITA.

Niin, onko se kuolema?

KUSTAA.

Nyt käsitän, hän tahtoi saattaa minut viimei-
seen kiusaukseen, kiusaukseen lopettaa itseni, taik-
ka seurata häntä .. . Ah, naisen kosto, kavala,
julma! Minkä olisin valinnut, jos juonesi ymmär-
sin, itse en olisi saanut tahallani kohtaloni lan-
kaan koskea. Mutta sinä petyit, käärme, kiusauk-
sesi ei onnistunut, tietämättäni valitsin molemmat.
Olenko nyt vastoin tahtoani kulkuni katkaissut?

silloin se on sinun tahtosi, kohtalo, ei minun!

LAUR.

Pelkään, että tässä apu mahdoton,

ANITA.

Oi, liian myöhäänkö ennätin luoksesi, he oli-
vat ajaneet sinut jo liian pitkälle.

KUSTAA.

Miksi itket, poikani, katso, niinä olen tyyni,
nöyrästi odotan tähteni kutsua. Elä itke, ota ki-
tarasi, soita. (Anita soittaa. Kustaa kuuntelee, nousee.)
Mitä, nuo säveleet ovat tutut, ne soivat sydäm-
ineeni suloisia muistoja. Ken olet, silmäsi näytä,
niin, sinä olet pienen onneni soittaja, Anita, ku-
kaan muu ei sydämmeni säveleitä tunne. Sinut
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hylkäsin kerran, kärsiäkseni kaikki nämä kiusa-
ukset, vaan sinä et hyljännyt minua.

ANITA.

Olen seurannut jälkiäsi kuin eksynyt koira,
olen hiipinyt linnat ja luolat lymypaikkaasi hakien

sillä minä tiesin, että mielesi janosi lohdutusta
ja rauhaa . . .

KUSTAA.

Sitä kaipasin, nyt kauniit unelmani palaavat,
soita, soita! Noin, nojaa polveeni kuin ennen,
noin näppäile hellävaroen kitaraasi. Tässä olette
siis nyt rinnallani molemmat tuttavani, sinä, Lauri,
suuren onneni tapailija, sinä Anita, pienen onneni
luoja, sovussa molemmat soita, tyttöni, soita!
Ummistan silmäni, sieluni täyttää suloinen rauha,
kaikki on sopusointuisaa nyt.

LAUR.

Hän vaipuu, satu päättyy.

KUSTAA.

Olen onneni löytänyt näin on minun
hyvä. Intohimot laukeevat, rauhan säveleet soivat
kaukaisen metsän takaa ja minä lepään kotoisten
koivujen alla.

(Esirippu.)

(Loppu.)
















