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i.

Liefkenhock’in linnoituksen valleilla.
Oli synkkä, myrskyinen yö marraskuun alkupäivinä vuonna

J 599» kun espanjalaiset vartiomiehet antoivat hälytysmerkin
Liefkenhock'in linnoituksella Schelden Flanderin puoleisella ran-
nalla. Rumpu herätti nukkuvan miehistön, ja jokainenriensi pai-
kalleen valleilla.

Korkeina kohoilivat Schelden aallot, ja usein viskasivat ne
vaahtopäänsä muurien yli värjöttäville etelämaalaisille vasten kas-
voja. Vinhasti vinkui tuuli koillisesta »maakunnista» päin, ja espan-
jalaiset tiesivät, että siltä suunnalta heille harvoin tuli hyvää.

Myöskin Lillo'n linnoituksella, Alankomaan puolella jokea,
rummut pärisivät, torvet toitottivat. Selvästi kuului halki myrskyn
pauhinan etäinen kanunan pauke, jokavoi olla peräisin ainoastaan
meritaistelusta Länsi-Scheldelta.

Se oli merigenssien tuttua leikkiä.
Mitä välittivät nämä kyykäärmeet myrskystä ja pimeästä?

Nehän olivat heidän paraita liittolaisiaan?
Kauheaksi oli sota muodostunut. Tätä hirvittävää sotajoukko-

jen vyörymistä oli kestänyt nyt jo kolmekymmentakaksi vuotta,
eikä kuitenkaan ollut minkäänlaista päätöstä odotettavissa. Niinpä
oli jo olemassa nuori polvi, joka ei enää kaivannut rauhaa, koska
se ei sellaista tuntenut.

Ja jos sota oli julma mantereella, niin oli se vielä julmempaa
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merellä. Maalla voitiin toki vielä vaihtaa ja lunastaa vapaiksi
vankeja. Mitä kaupunkeihin, kauppaloihin ja kyliin taas tuli, niin
voitiin nekin rahalla suojata tulta ja ryöstöä vastaan. Mutta me-
rellä ei enää pitkään aikaan ollut armoa. Sääliväisyydestä välitet-
tiin vain senverran, että molemmin puolin vangit tapettiin muitta
mutkitta joko keihästämällä tai hirttämällä raakapuihin eikä kidu-
tettu hitaasti kuolemaan.

Huolestuneina päälliköt ja sotamiehet kuuntelivat kanunan
jyskettä ja esittivät toisilleen arvelujaan. Yksi arveli yhtä, toinen
toista, mutta lopulta yhä varmemmin jaäänekkäämmin kuului sota-
miesten joukosta: »Musta kalerilaiva! musta kalerilaiva!» Vihan ja
hirveän tuskan sekaisilla tunteilla jokainen lausui nämä sanat.

Noin yhden tienoissa tuuli asettui ja kanunan pauke taukosi,
mutta kahdenkymmenen minutin kuluttua leimahti äkkiä hyvin
etäällä jotain tulipunaista kuin salama mustien vetten yli. Silloin
sävähti sadoissa, villeissä, partaisissa kasvoissa sekä Liefkenhock’in
että Lillo’n muureilla. Puolen tuntia myöhemmin kuului kovan-
puoleisen räjähdyksen kumea pamaus. Nyt näytti taistelu olevan
lopussa, aivan kuin murhenäytelmäkin päättyy ratkaisevaan loppu-
kohtaukseen Ei nähty eikä kuultu enää mitään merkkejä, jotka
olisivat ilmoittaneet taistelun jatkumista.

»No, mitä luulette tästä, Sennor Jeronimo?» kysyi linnanpääl-
likkö eräältä kapteniltaan, vanhanpuoleiselta kuivannäköiseltä
mieheltä, jolla oli harmaa tukka ja parta sekä arpia pitkin koko
ruumista.

Nojautuneena rintavarustusta vasten vähän erillään tovereis-
taan, kapteni kohautti olkapäitään ja sanoi: »Älkää kysykö sitä
minulta, Sennor. Jumalan ja pyhän neitsyeen nimessä minä olen jo
aikoja sitten jättänyt kaikki tuumailut tämän sodan tuloksista.
Sotisopa on kasvanut melkein ruumiiseeni kiinni, ja paikkani minä
pidän viimeiseentuomioon asti, mutta siinä onkin kylläksi.»

»Te olette karski mies, Jeronimo», sanoi linnanpäällikkö, joka
oli paljon nuorempi kuin tuo ijäkäs soturi. Hän oli aivan äskettäin
tullut Kastiliasta Alankomaihin ottaakseen vastaan päällikkyyden
tässä linnoituksessa Schelden varrella.

»Herra eversti», sanoi kapteni Jeronimo, »monta pitkää vuotta
olen minä hoitanut virkaani tällä niemellä janähnyt aaltojen vyöry-
vän ohi. Te olette nuori, eversti, mutta teidän edeltäjänne oli
samaten nuori ja jalo. Tässä hän seisoi rinnallani, ihan samassa pai-
kassa, missä te nyt seisotte. Hänelläkin oli pää täynnä nuoruuden
unelmia javoitontoiveita. Nyt on hän tuolla laineitten helmassa, ja
hänen edeltäjänsä kaatui kuulan lävistämänä Turnhoufin luona.
Kun olin tullut Madridista takaisin, niin minäkin ajattelin vielä
voittoa ja kunniata tässä sodassa. En enää sitä tee, ja niin teette
tekin, eversti, jos Jumala teille ikää suo.» Ja vanhus jatkoi: »Lopulta
on kaiketi yhdentekevää. Kuinka paljon loistoa, mainetta ja kun-
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niaa olenkaan nähnyt häviävän Eskurialissa lepää Don Philip
toinen, Parmassa suuri prinssi Aleksanteri minne jäi Fernando
Alvarez Toledolainen, Alban herttua? Mitäpä näistä, toverit,
jokainen tehköön tehtävänsä ja pitäköön itsensä kunnon miehenä!
Herra linnanpäällikkö, antakaa miesten laskea aseensa, sillä tapah-
tumain sarja tuolla vesillä on lopussa hänen katolinen majeste-
tinsa Don Philip kolmas ja hänen genualainen armonsa Signor
Federigo Spinola ovat yhtä hyvää laivaa vailla. Antakaa miesten
mennä nukkumaan, eversti. Huomenna saatte jokuulla lähemmin.»

»Te luulette niin? Niin, teidän karsimanne kauhea onnetto-
muus on liiaksi masentanut rohkeutenne. Rohkeutta, kunnon
Jeronimo.»

Kapteni kohautti vain olkapäitään.
»No, olkoon niin», sanoi linnanpäällikkö. »Antakaa käsky jät-

tää vallit. Sitten odotan minä teitä kaikkia, herrani, viiniryypylle,
sillä tuskinpa kukaan teistä nukkuu tänä yönä. Rohkeutta herrat,
eläköön aina Espanja!»

Upseerit toistivat päällikkönsä viimeiset sanat. Sitten rum-
mut pärisivät, ja joukot vetäytyivät Liefkenhock’in linnoituksen
valleilta. Mutta linnanpäällikkö jäi vielä paikoilleen, nojasi huoaten
kyynärpäänsä muurin reunaa vasten ja työnsi leukansa käsien
varaan. Näin tuijotti hän veteen ja yöhön mutisten itsekseen:
»Hän on oikeassa. Sota on surkeata. Neljättätoista vuotta liehuu
Espanjan lippu näillä valleilla sekä Antwerpenin muureilla ja tor-
nissa. Mutta olemmeko askeltakaan pitemmälle päässeet koettaes-
samme kukistaa tätä urheata, itsepintaista kansaa? Mitkä miehet
ovatkaan taistelleet ja vuodattaneet vertansa tällä pienen pienellä,
meren liejusta syntyneellä maan kamaralla! Kuin hohtavat tähdet
loistavat kautta aikojen sellaiset ystäväin javihollisten nimet kuin
Alexander Farnese, Mansfeld, Mondragone, Johannes Pettin Utrech-
tilainen, Johannes Baptista, Olivera, La Motta ja sadat muut. Tu-
hannet nimittämättömät nukkuvat tuolla hiekan alla jakuinka
monta on sinne vielä vaipuva?»

Valleilla ei kuulunut enää muuta kuin kiertävien vartiomiesten
huudot ja askeleet sekä aaltojen ja yltyvän myrskyn pauhina.
Vielä kerran asteli linnanpäällikkö muurien ympäri ja terotti kaksin-
kertaisen vartiomiehistön mieleen, että heidän tuli hyvin tehdä
tehtävänsä. Sitten hän laskeutui valleilta ja meni asuntoonsa, missä
hän jo tapasi muut upseerinsa kutsun mukaisesti koolla, paitse
kapteni Jeronimoa. Hänellä oli aina tapana olla poissa asetove-
riensa kekkereistä. Hänen annettiin olla rauhassa, häntä säälittiin
ja naurettiin hänen ennustuksilleen.

Mutta vanhus oli sittenkin oikeassa! Tänä myrskyisenä yönä
katolilaisten kuningas ja Federigo Spinola Genualainen olivat me-
nettäneet komean laivan. Seuraavana aamuna viskelivät laineet
Immaculata Concezione’n hiiltyneet jäännökset Siidbevelandhn
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hietikoille kerettiläisen väen jalkojen eteen. Ja illan nousuvesi toi
toisenkin silvotun ruumiin espanjalaisine kenttäsiteineen Bats’in
linnoituksen muurien luo. Kapteni Jeronimon paha ennustus oli
käynyt toteen, merigeussit olivat voittaneet yöllisessä taistelussa.

11.

Andrea Dorialla.
Kalastajat toivat Antwerpenin kaupunkiin sanoman yöllisestä

tapahtumasta. Ja suuri oli sen johdostaasukkaiden salainen riemu
tai äänekäs raivo aina puoluekannan mukaan.

Kaupungissa kulki nopeasti miehestä mieheen »mustan kaleri-
laivan» nimi ja se mainittiin jommoisellakin varmuudella tapahtu-
neen onnettomuuden yhteydessä. Kukapa muu olisi tuollaisena
myrsky-yönä tehnyt sellaisen teon kuin juuri musta kalerilaiva?

Toreilla, kaduilla, työpaikoissa, kirkoissa, raatihuoneella ja
linnassa kuultiin tämä nimi. Sitä hoettiin sota- ja kauppalaivoilla,
jotka olivat satamassa ankkurissa aivan kaupungin rakennusten ja
muurien edustalla. Kaikkialla näki ihmisten kasvoissa hämmäs-
tyksen tai salaisen iloitsemisen merkkejä.

»Musta kalerilaiva! musta kalerilaiva!»
Federigo Spinola, jalo genualainen patrisi, tuon rikkaan tasa-

vallan yritteliäs poika se oli, joka oli tehnyt sopimuksen Espanjan
kuninkaan, Philip kolmannen kanssa, että nimittäin varustaisi
katolilaisten päämiehelle laivaston kapinallisia alankomaalaisia
vastaan ja veisi sen Pohjanmerelle. Kaikki saaliit, kaikki laivat,
jotka olivat anastetut kerettiläisiltä, olivat amirali Federigon omai-
suutta. Ja näin varustettuna hän lähti liikkeelle Genuasta, muka-
naan koko joukko kalerilaivoja suurempia ja pienempiä, joissa oli
kuusisataa rohkeata miestä. Hän kulki Gibraltarin salmesta, purjehti
Kap Finisterre'n ohi, otti Biskaian lahdesta suuren joukon hurjia
merirosvoja, samoin Diinkircheläisiä salakulettajia jailmestyi laivoi-
neen syyskuun ii p:nä 1599 Sluis'in satamaan, missä laskettiin
ankkuriin. Sieltä päin alotti hän sitten toimintansa Pohjanmerellä.

Ensi kertaa kyntivät Pohjanmeren aaltoja nämä romanilaiset
soutualukset, niitä kun olivat vain Välimeren asukkaat käyttäneet
siihen asti. Siitä johtui se pelko, jota nuo reipppaat pelkäämättö-
mät meri-ihmisetkin tunsivat nähdessään näitä outoja italialaisia
aluksia, jotka halkoilivat merta kuin jättiläismäiset vesikuoriaiset
satoine soutujalkoineen. Ja Federigo Spinolan hommat sujuivat
alussa mainiosti, ja hän anasti alankomaalaisilta monta runsaasti
lastattua kauppalaivaa ja monta köyhää kalastajan venettä.
Mutta pian oli ensimäinen kauhun tunne hävinnyt, jaalankomaalai-
set alkoivat käydä rohkeammin uuden vihollisen kimppuun. Pää-
valtiot lähettivät vesille runsaslukuisen laivaston, jakuumassa otte-
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lussa hävitettiin suuri joukko merirosvoista, vieläpä anastettiin yksi
noista kauheista kalerilaivoistakin. Riemukulussa tuotiin tuo ih-
meellinen alus Amsterdamiin, ja täällä rakennettiin tämän mallin
mukaan samanlainen laiva ja miehitettiin mitä rohkeimmilla mie-
hillä. Sen väri oli uhkaavan musta, japian oli musta kaleri-
laiva espanjalaisten ja amirali Federigo Spinolan kauhu. Genua-
laisen yritykset eivät tästä aikain tuottaneet enää niin hyviä hedel-
miä kuin alkuaikoina.

Musta kalerilaiva ei siis ollut mikään kummitus, vaan laiva
puusta ja raudasta, eikä sen miehistö ollut aaveita, vaan reippaita
meripoikia, jotka kapuilivat köysissä, korjailivat purjeita ja hyök-
käsivät vihollisen laivojen kimppuun huutaen hurjasti: »Ennem-
min turkkilainen kuin paavilainen!»

Ihmiset keskustelivat mustasta kalerilaivasta suuren kauppa-
kaupungin toreilla ja kaduilla, ja jokainen halusi tietää tuosta
huhusta, että saarelaiset muka olivat räjäyttäneet ilmaan tuon
erinomaisen soutualuksen Immaculata concezionen.

Tulipa taas vähitellen ilta. Paksua sumua nousi Scheldestä ja
laskeutui yli koko Antwerpenin. Punaisina tuikkivat tulet sata-
massa halki sumun, Andrea Dorian kosteista köysistä tipahteli
pisaroita. Se oli ankkurissa aivan kaupungin muurien luona. Sen
kannella käveli edes takaisin vaippaansa kääriytyneenä kapteni
Antonio Valani, noin kolmikymmenvuotias mies. Ja joen aallot
loiskivat hiljaa laivan kylkiä vasten. Satamasta ja kaupungista
taas kuului kumea kohina, siellä olivat ihmiset liikkeellä.

Laivan kapteni oli juuri pysähtynyt kävellessään ja tuijotti
kaupungin valoihin, jotka välkkyivät muurien yli, kun hänen luut-
nantinsaLeone della Ro ta, nuoruuden ystävä Strada Giuliasta, ilmes-
tyi hänen vierelleen ja laski kätensä hänen olkapäälleen.

»Kylläpä olet ajatuksissasi, Antonio?»
Puhuteltu nosti silmänsä kuin peloissaan.
»Vai sinäkö siinä, Leone? No, tuotko jonkun uutisen maail-

malta?»
»Tuon kun tuonkin, mutta huonon. Se on tullut Liefkenhock'in

linnoitukselta-amiralille. Viimeöinen juttu on tosi. Immaculatan
on paha perinyt miehineen päivineen. Ainoastaan laivapoika on
päässyt tyhjällä vesi tynnyrillä maihin ilmi elävänä Bots linnoituk-
sen luona. Kerettiläiset olivat hurjasti riemuinneet, ja saarelaisten
vaimot jotka ovat kauhean rumia olentoja, Antonio olivat
kuivanneet kauniisti poikasen ja lähettäneet hänet hänen ylhäisyy-
tensä kuvernörin luo kirottuine kohteliaisuuksineen. Hän on ollut
linnassa. No niin, pian varmaankin saamme tarkempia tietoja ami-
ralilta.

»Herranen aika», huudahti Andrea Dorian kapteni polkaisten
vihoissaan jalkaansa laivan kanteen. »Leone, minä en kestä tätä
enää, lojua täällä ankkurissa toimetonna!»
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»Toimetonna?» naurahti luutnantti. »Totta vieköön, sitä en
vielä tiennyt. Pitäisi toki muistella, ettei aika ole niinkään hyö-
dyttä kulunut ankkurissa ollessa. Millaisia mahtavia valloituksia
olenkaan tehnyt tuohon pyylevään neitoseen nähden tuolla kapa-
kassa. Äläpäs nyt sentään, hyvä Antonio.»

»Sinä otat vielä elämän kevyeltä kannalta!» sanoi kapteni
huoaten.

»No, no», virkkoi luutnantti nauraen, »tutkipas omaa sydäntäsi,
ystäväni, äläkä latele minulle tuollaisia koru puheita. Äläpä nyt
käännä katsettasi minusta noin surkeasti valitellen. Ole hyvä ja
katsele tuonne päin, minne sormeni osoittaa katsopas tuota tulta
tuolla kaupungin muurien yläpuolella tuossa nurkka-ikkunassa!
Seuraa vain minun sormeani, näetkö sen? Ohoi, Antonio, kuka asuu
tuolla? Sanopas minulle, kuka on sytyttänyt tuon tulosen? Eikö
sitä ole tehnyt herttaisin lapsi, minkä tämä pohjoinen maa, pitäisi
sanoa, tämä pohjoinen suo on milloinkaan maailmaan tuottanut?
Ähä, eikö nuo kaksi kauniin flamilaisen sinistä silmää ja nuo
vaaleat palmikot ole vallanneet sieluineen ruumiineen Antonio
Valannin, tämän hyvän kalerilaivan, Andrea Dorian kaptenin? . . .

taaskin huokaus? Voi Antonio, sinä olet toki liian surumielinen
miekkonen!»

Kyllästyneenä kääntyi kapteni poispäin.
»Jätä minut, Leone; ole hyvä, mene pyylevän Signorasi luo.

Minä annan sinulle lomaa koko yöksi ensimaiseen kukon kiekuntaan
asti, jotta vain pääsisin rauhaan sinun pahasta suustasi. Mene,
pyydän sinua, mene äläkä kiusaa minua enää iloisella naamallasi.
Mene, mutta suo minullekin rauhallinen hetki, jos olet ystäväni.
Sisässäni kapinoi hurjasti!»

»Antonio», sanoi luutnantti vakavampana, »Antonio, kunnia-
sanallani vakuutan, että en tahtonut sinua kiusata. Akantaran
pyylevä emäntä odottakoon jakurkistelkoon ovelle niin kauan kuin
häntä haluttaa. Minä en mene. Mikä kumma sinua vaivaa, ystä-
väni, puhu? Usko minulle, mikä mieltäsi painaa! Eiväthän suin-
kaan huonot viestit Länsi-Scheldelta. Usko minulle kaikki, olisiko
se sittenkin totta, mitä pidän pilana? Olisitko sinä todellakin jou-
tunut tuon vaaleaverisan noidan pauloihin?»

Kapteni Antonio huokasi syvään vastaamatta kuitenkaan, ja
Leone jatkoi: »Ja hän näyttelee julmurin osaa sinua kohtaan.
Sinua kaikkien Strada Balbilla ja muilla rakkaan syntymäkaupun-
kimme kaduilla asuvien naisten suosikkia kohtaan. Voi, tuota iha-
naa muukalaista! .

.
. Antonio Valani, esimieheni ja ystäväni, mie-

kallani, sydämelläni ja päälläni olen sinun apunasi. Mitä me teki-
simmekään voittaaksemme tuon suloisen lapsosen sinulle?»

Samassa keskeytti ja lopetti kaptenin ja hänen luutnantinsa
välisen keskustelun vartioivan laivasotilaan tervehdys juoksusillalla.
Rummun päristys kaikui satamasta päin, soihdut leimahtelivat,
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aseet välkkyivät. Amiraali Federigo Spinola tuli katselemaan,
miten jaksettiin Andrea Dorialla ja muilla hänen laivastonsa lai-
voilla Antwerpenin muurien edustalla. Hän oli mitä huonoimmalla
tuulella, niinkuin Antonio ja Leonekin kyllä huomasivat, kun riensi-
vät häntä vastaanottamaan. Aivan hurjana polki Signor Federigo
jalkaa kapteniensa keskessä, jotka keräytyivät hänen ympäril-
leen Andrea Dorian kannelle. Onneton viimeöinen tappelu painoi
raskaasti hänen mieltään. Jos näin jatkui pitemmälle, niin ei tämä
toimi tullut likimainkaan niin tuottavaksi, kuin näytti siitä perga-
mentista, sopimuksesta, jonka Espanjan Don Philip kolmas oli
allekirjoittanut.

»Kaikki tiehenne!» huusi Don Federigo raivoten kapteniensa
piirissä, »ulos merelle ja pyytäkää minulle tuo kirottu musta kaleri-
laiva. Sitokaa sen omiin raakapuihin koko sen miehistö, ja helvetti
periköön heidän sielunsa. Cospetto, huomenna aamun valjetessa
nämä neljä laivaa, jotka vielä ovat ankkurissa, lähtevät liikkeelle.
Kuuletteko, herrat? Andrea Doria jää vielä tänne odottamaan
lähempiä määräyksiä. Kuuletteko te kaleriherrat, huomenna
varhain. Sana on jo annettu Sluishin kaikille sikäläisille päälliköille
lähteä samoin merelle kaikkine vapaine laivoineen. Musta kaleri-
laiva tuokaa minulle musta kalerilaiva tahi —»

Amirali poikasi jalkaa nielasten lopun puheestaan. Kaptenit
katselivat toisiaan naamat pitkinä ja hokivat amiralin mentyä:
»Hitto vieköön siinä miehessä on pippuria! Onpa siinä työ,
joka on helpompi sanoa kuin tehdä! No, herrat? musta kaleri-
laiva! Eilenhän te hirtitte kokkinne, Francisco? Niin kylläkin,
sääli miestä! Sluis Spinola musta kalerilaiva!» näin kuului
sekavasti Andrea Dorian kannelta, kunnes lopulta yksi päällikkö
toisensa perästä poistui tekemään valmistuksia huomista lähtöä
varten.

Vasta pitkän ajan kuluttua olivat Antonio Valani ja Leone
della Ro ta taas kahden etukannella.

»Niin, toiset siis nostavat purjeensa, mutta me jäämme tänne?
Käy sekin laatuun!» sanoi Leone. »Mennään me omille pyyntimat-
koillemme, Antonio, mutta ennen kaikkea me menemme nyt kapak-
kaan. Perinpohjin tulee sinun sielä kertoa minulle kaikki, mikä
koskee sinun suhdettasi suloiseen impeen.

»Ei, Leone! jätä minut rauhaan!»
»Enkä jätä, sinun täytyy tulla. Minä parannan sinut, ystäväni.

Minä olen hyvä lääkäri sellaisissa taudeissa. Moni on sen kokenut,
ja sinäkin saat sen kokea, Tonio.»

Vastahakoisesti lähti kapteni laivaltaan.
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Jan ja Myga.
Eräässä korkeassa päätyrakennuksessa Antwerpenin sata-

massa kaupungin muurien takana istui seuraavana aamuna Myga
van Bergen pienen lamppunsa ääressä täydessä surupuvussa.
Hän oli aikoinaan rikkaan ja arvossapidetyn kauppiaan Michael
van Bergen'in tytär. Mutta nyt voi hänen isästään sanoa: vanhana
jaköyhänä kävi kuolemaan.

Noin viisi-, kuusitoista vuotta sitten kalskahti jokaisen kor-
vissa van Bergenin ja Norris liikkeen nimi kuin olisivat
kuulleet säkistä vyöryvien vastatehtyjen kultakolikoiden kilahtele-
van. Tämä liike oli rikkaan Antwerpenin rikkaimpia. Kaikilla
merillä uivat sen laivat, sen varastohuoneet olivat täynnä Intian ja
Amerikan kalleimpia aarteita. Sen konttori oli täynnä uutteria
kirjureita. Mutta nyt oli Johan Geerdes Norris aikoja sitten kuollut
Amsterdamissa, ja pari viikkoa sitten hänen entinen liikekumppa-
ninsa seurannut häntä hautaan Antwerpenissä kerjäläisenä.

Miten näin oli käynyt?
Vastaus tähän on helposti löydettävissä: Kun van Bergen'in ja

Norris'in liike säteili suurimmassa loistossaan, liikkui toimeliaina
Antwerpenin muurien sisäpuolella parisen sataatuhatta asukasta.
Nykyään oli luku supistunut kahdeksaankymmeneen tuhanteen.

Luokaamme silmäys menneisiin aikoihin.
Se tapahtui elokuun 20 p:nä pahana vuonna 1585. Tänä päi-

vänä reformeratuilla oli viimeinen jumalanpalvelus katedralissa.
Kaupungin antautumista seuraavana päivänä piti katolilaisten
taas ottaa haltuunsa meidän pyhäkkömme, jotka heidän niin pit-
kiksi ajoiksi oli täytynyt jättää kerettiläisten huostaan. Oli juh-
lallinen, harvinainen hetki, kun nyt tänä elokuun 20 p:nä viimeisen
protestantisen saarnan päätyttyä protestantisten urkujen viimeiset
ääniaallot häipyivät kuulumattomiin. Syvä hiljaisuus tuli kirk-
koon, ihmiset istuivat päät kumarassa ja rukoilivat hiljaa ja har-
taasti. Mutta pian kuului ääniä, puoleksi huokauksia, puoleksi
pidätettyjä raivokkaita huudahduksia ne kajahtelivat pitkään,
niissä oli tuskaa, vihaa! Syntyi suuri kohina, seurakunta nousi pai-
koiltaan ja hyökkäsi hurjassa sekasorrossa kirkonovia vasten, kor-
keita portteja vasten, joitakatolinen väestö jo piti hallussaan.

Voitto ja tappio!
Kaikenlaisia munkkeja tunkeutui ivallisen tai uhkaavan näköi-

sinä nöyryytettyjen, hiljaa itkevien tai harmittelevien kerettiläisten
tielle nostaen ilmaan ruususeppeleitään ilkkuen.

Ei ollut kulunut pitkä aika siitä, kun heidän oli täytynyt
väistyä näitten samojen kerettiläisten tieltä. »Ulos paavilaiset!
Ulos paavilaiset!» huutojen kaikuessa.

Niin vaihtelevat ihmisten kohtalot, niin vaihtuvat voitot ja
tappiot henkien taistelussa.
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Elokuun kahdentenakymmenentenä päivänä oli van Bergen'in
ja Norris'in kauppahuone täysissä elinvoimissaan ja suuressa mai-
neessa. Elokuun kahdentenakymmenentenä päivänä liike hajosi.
Alexander Farnese marssi suurella loistolla voitettuun kaupunkiin.
Jan Geerdes Norris lähti kaupungista mukanaan kymmenvuotias
poikansa sekä moni muu, joka ei tahtonut kärsiä espanjalaisten
valtaa. Michael van Bergen ja hänen kuusivuotias tyttärensä jäi
kaupunkiin. Kumpikin liikekumppaneista menetteli luonteensa
mukaisesti, voimakasluonteinen, äkäinen Norris ja huolekas, peh-
meäluonteinen van Bergen. Toinen uhmaili oloja niin kauan kuin
se kävi päinsä ja väistyi, kun taistelu oli ratkaistu. Toinen alistui
oloihin ja kärsi vaijeten sitä, mitä ei voinut muuttaa.

Mutta tämä tapahtui aikoja sitten, ja meidän sankarimme eivät
ole Geerdes Norris ja Michael van Bergen, vaan Jan Norris jaMyga
van Bergen, ennen niin kuuluisain liikkekumppanien lapset.

Mitenkä kauheassa, hävitetyssä maailmassa olivatkaan nämä
molemmat poloiset päivänvalon ensi kerran nähneet! Miten usein
oli kivärien pauke vaimentanut äidin kehtolaulun! Miten usein oli-
kaan isien täytynyt laskea polviltaan maahan poikansa jatyttärensä,
kun yökello kutsui heitä valleille tai raatihuoneelle! Pienet lapsi
raukat! Eivät he olleet milloinkaan saaneet, niinkuin onnellisem-
pina aikoina syntyneet lapset, vaaratta heittää kuuperkeikkoja
varjoisissa metsissä ja viheriöillä niityillä. Milloinkaan he eivät
olleet tohtineet tehdä seppeleitä sinisistä ruiskukista tai punaisista
unikukista.

Metsissä vilisi katolilaisen kuninkaan parveilevia joukkoja,
villejä metsäsissejä, sekalaista, kunnotonta, jumalatontaväkeä kai-
kista Europan kansoista.

Vihreille niityille pystyttivät espanjalaiset sotajoukot, saksa-
laiset, englantilaiset, ranskalaiset ja italialaiset palkkasoturit sekä
eri maakuntien sotilaat Oranian prinssin johdolla telttansa ja hök-
kelinsä.

Viljapellot joutuivat marssivien sotajoukkojen hevosten jamies-
ten tallattaviksi jo ennenkuin kellertävä hedelmä ennätti kypsyä.

Missä voi enää löytää rauhallisen maakamaran tällä poljetulla
maan kolkalla, jota Espanjan kuningas sanoi omakseen?

Kaupungin ahtailla, pimeillä kaduilla, Pociottin korkeitten
muurien, vallien ja tornien siimeksessä lapsi raukoilla oli leikkipaik-
kansa, ja usein olivat nämätkin epävarmoja ja vaarallisia. Hyvin-
kin usein porvarien talot muuttuivat vankiloiksi, missä heidän
täytyi olla itse omina vartioinaan, jotta voivat turvata itseään
ulkona riehuvalta pahalta.

Aivan toisenlaiseksi täytyi näitten molempien lasten maailman-
käsitys muodostua kuin toisten onnellisempien. Ja monenkauniin
kukan tukahuttivat ja tärvelivät nupussaan ajan synkät, kylmät
pilvet.
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Miten usein Jan ja Myga näkivätkään Parman prinssin piiri-
tyksen aikana ikkunoistaan, jonne he olivat asettaneet kirjavat
nukkensa ja eläimensä, sodan riehuvan kadulla kauhuineen.

Janista ja Mygasta piti tulla pari, niin isät ja äidit olivat sopi-
neet, kun van Bergenin ja Norrisin suuri liike vielä oli pystyssä.
Mutta kun prinssi Aleksanterin jakaupungin välinen antaumussopi-
mus allekirjoitettiin, niin Jan Geerdes Norris repi mielessään pala-
siksi sopimuksen, jokakoski hänen poikansa sekä liikekumppaninsa
Michael van Bergen'in tyttären keskinäistä avioliittoa. Molempain
kauppiaitten aviovaimot olivat jo silloin kuolleet.

Elokuun 27 p:nä 1585 nämä molemmat lapsoset erotettiin toi-
sistaan. Ja silloin kymmenvuotias poika ja kuusivuotias tyttö
itkivät katkerasti. Mutta sota oli käynnissä, ja se erottaa toki vielä
paljon julmemminkin sydämiä toisistaan. Pidettiin varmana sitä,
että lapset hyvinkin pian unohtaisivat lapsuuden muistonsa.

Vuodet vierivät kuollut on Johan Geerdes Norris, kuollut
Michael van Bergen, sittenkun hänen rikkautensa olivat menneet
kuin tuhka tuuleen.

Kammiossaan muurien takana Antwerpenin satamassa Myga
istui mustassa surupuvussaan ihmeen suloinen neito, vielä aivan
kelmeänä paljosta valvomisesta isänsä kuolinvuoteen ääressä.
Hän kehräsi silmissäänkyyneleet kimaltelivat jasydän oli täynnä
tukahutettuja tuskia ja suruja. Isänsä kuoltua lapsi parka oli aivan
yksin suuressa kaupungissa ja vielä niin hurjana aikana, jolloin hei-
kot saivat kärsiä melkein lain turvatta millaista ylenkatsetta ta-
hansa.

Aivanko hylätty Myga van Bergen oli? Lapsi raukka! sekin
kuului Mygan suruihin, että hän ei ollut aivan yksin.

Vielä huolehti jokunen Michael van Bergen'in lapsesta, vielä
tiesi orpotyttö hyvin, että yksi uskollinen sydän hänelle oli jäänyt
jäljelle, että Amsterdamilainen Jan Norris antaisi viimeisen veri-
pisaransa hänen edestään. Mutta Jan Norris oli pannaan julistettu,
häntä hirsipuu odotti, jos joku espanjalainen saisi hänet käsiinsä
Antwerpenin kaduilla. Ja merigenssi Jan Norris ilmestyi useasti
milloin mitenkin naamioituna Antwerpenin kaduilla.

Jan Norris ei ollut unohtanut niin pian nuoruudenmuistojaan,
kuin Jan Geerdes Norris, hänen isänsä, oli arvellut.

Yhä vieläkin Jan ja Myga olivat sulhanen ja morsian. Ei mi-
kään maailman mahti voinut heitä erottaa, niin he olivat toisilleen
vannoneet. Mutta mitä tästä kaikesta tulisi, ei kumpikaan osannut
sanoa niin kauan kun Michael vanhus vielä eli.

Nyt oli Michael van Bergen kuollut ja haudattu jo kaksi viik-
koa sitten. Mutta Jan oli hävinnyt jo kuukausia sitten. Elikö hän
vielä? Olivatko aallot hänet nielaisseet? Olivatko espanjalaiset
hänet siepanneet hänen kiinni mastossa kavutessaan ja hirttäneet
hänet? Kuka voi sen sanoa?
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Mihin ryhtyisi autiossa maailmassa hylätty Myga raukka, jos
Jan oli kuollut?

Tuli vähitellen yö, mutta Myga pelkäsi mennä levolle. Nukkua
hän ei kuitenkaan voinut surusta ja ahdistuksesta. Mitäpä hän
tekisi vuoteessa? Vähitellen tuli huoneessa kylmä, mutta orpo
tyttö ei näyttänyt tuntevan kylmää, hän ei virittänyt tulta pienen
pienessä kaniinissa. Hän työnsi rukin syrjään ja peitti kasvonsa
käsillään, nojaten päänsä rintaa vasten. Näin hän istui hyvän
aikaa, kunnes kuitenkin lopulta nousi väristen mennäkseen sän-
kyynsä.

Vieläkin kerran hän kumartui katsomaan ovensa salpoja,
olivatko ne kunnolleen työnnetyt eteen. Mutta äkkiä hän kuun-
teli - hengittämättä kuunteli.

»Myga?» kuiskattiin ulkoa.
Orvon koko ruumis vapisi.

»Jumalani!»
»Myga?» kuiskattiin vieläkin kerran ovenreijästä.
Huudahtaen työnsi nuori tyttö salvat syrjään ja väänsi avainta

lukossa. Auki ponnahti ovi, ja nuorukainen, jolla oli yllään palkka-
soturirykmentin upseripuku espanjalaisine olkalippuineen, piteli
seuraavassa silmänräpäyksessä sylissään kaunista lasta.

»Myga, Myga!»
»Oi Jan, Jan, rakas, rakas Jan!»
Kuumat suutelot korvasivat molemmille ensi hetkinä sanat.

Mutta sitten Jan Norris heittäytyi nähtävästi aivan uupuneena
lähimmälle tuolille.

Ja nyt vasta Myga huomasi, millaisessa epäjärjestyksessä
hänen lemmittynsä vaatteet olivat, hän huomasi, että tämä oli
menettänyt hattunsa, ja että poskessa pienestä naarmusta vuosi
verta.

»Jumalan tähden, Jan, mitä on taas tapahtunut? Minä vapisen
voi, sinä olet taaskin syöksynyt hurjanrohkeana vaaraan

voi Jan, Jan, paha Jan!»
»Totta tosiaan, hiuskarvalla oli, etteivät tällä kertaa siepanneet

minua kiinni, Myga! Mutta älä pelkää, lapsi kulta, he olivat vasta
saamaisillaan minut kiinni. Kuollut olisin kuin koira, jos ei olisi
käynyt näin hyvin!»

»Oi Jan, sinä tahdot minua rakastaa? Sinä tahdot pelastaa
minut tästä kaupungista? Oi laupias Jumala! Suoraan perikatoosi
sinä menet ja minä samoin. Ja isänikin on kuollut, oi sinä pyhä
laupias Jumala, miten minun käy? Kuka minua suojelee, kuka
auttaa?»

»Sinä olet oikeassa! valitettavasti olet, poloinen kultani! Voi
toki, sinunkin isäsi on nyt kuollut, enkä minä ole ollut sinua loh-
duttamassa murheessasi. Minun täytyi silloin risteillä Diinkirken
edustalla upottaakseni pohjaan merirosvot. Voi, se on niin vai-
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keata, Myga, ja kuitenkaan kuitenkaan en minä voinut muuta
tehdä enempää kuin tänäkään iltana. Jokaisen tulee panna hen-
kensä alttiiksi pitääkseen korkealla jalon isänmaan kunniaa. Oi
Myga, Myga, rakasta minua vielä vähäsen, vaikkakin olen sinulle
huono tuki ja turva. Isä Michael raukka —.

»Anna isä vainajan olla, Jan! Hänen on hyvä olla, hän on rau-
hassa eikä hänen tarvitse enää ketään pelätä. Oi, tänä verisenä
aikana täytyy kadehtia vainajia!»

»Myga, älä puhu noin. Nythän sinä olet ihan omani! Nythän
me voimme mennä Amsterdamiin, nyt ei sinua kiinnitä enää mikään
tässä poloisessa Antwerpenissä. Myga, lohduta sydäntäsi, me
näemme vielä toki iloisiakin päiviä, suloinen, suloinen morsiameni.
Vielä aikaa vähän, ja minä noudan sinut. Otapa huomioon, ehkä
teen sen komean hääseurueen kera, niin ettei kenenkään kunin-
gattarenkaan tarvitsisi sitä hävetä. Ehkäpä he soittavat kelloja,
pärisyttävät rumpuja, ehkäpä kunnioittavat hekivärien paukkeella
sitä autuaallista hetkeä, jolloin minä vien sinut täältä Antwerpe-
nistä. Panepa merkille, eikö todella käy niin, kuin kaikessa salaisuu-
dessa sinulle kerron!»

»Kylläpä sinulla on mielikuvitus, sinä hurja, rakas Jan Norris.
Sanopa minulle, miten se kävisi päinsä, että sinä veisit minut niin
juhlallisesti kotiin. Mutta ei, älä sano sitä minulle, sillä se on kui-
tenkin pelkkää hullutusta. Kerro ennemmin siitä vaarasta, jonka
äsken sait kartetuksi. Nyt en enää välitä öisestä unelmasta, siitä
sinä kyllä pidät huolen, hurjapäinen Jan!»

»Eipä niinkään hurjapäinen, kuin luulet, rakkaani!» naurahti
nuorukainen. »Mustan kalerilaivan kapteni varoisi muuten varmaan-
kin käyttää Jan Norriksen päätä ja jalkoja, sydäntä ja käsivarsia
sillä tavalla kuin hän tekee. Tärkeällä asialla olen täällä kaupun-
gissa me aijomme tehdä teon sellaisen, että Antwerpenin lapset
vielä sadan vuoden kuluttua siitä laulavat. Hankkiakseni tätä
varten tietoja on minulla ylläni tämä puku. Kuuntelepa nyt, Myga.
Laivarannassa olen jo tehtäväni tehnyt ja saanut tietää, että neljä
Spinolan kalerilaivaa on aikaisin tänä aamuna mennyt merelle pyy-
dystämään mustaa kalerilaivaa. Samalla olen, ikävä kyllä, saanut
selville, että Michael on kuollut, sekä olen tyysten tarkastanut vii-
meistä genualaista laivaa, joka on täällä ankkurissa, nimittäin
Andreas Doriaa, varsinkin rakenteensa vuoksi. Ja näin on tullut
sillä aikaa ilta. Päivällä vilkasin kylläkin usein salaa ikkunaasi,
rakas lapsi, mutta ei sattunut sellaista hetkeä, jolloin olisin voinut
hiipiä luoksesi, kun kaikenlaista väkeä liikkui kintereilläni. Ajat-
telin siis odottaa pimeää—onhan minulla talon avain —ja kuljes-
kelin hiljalleen pitkin katuja, kunnes minulle pälkähti äkkiä pää-
häni erään valoisan ravintolan oven edessä odottaa yön tuloa
istumalla ja panna merkille kansan ja vieraitten käytöstä vir-
kani puolesta, ymmärrätkö! Hyvä on, astun sisään kapakkaan,
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pyydän pullon viiniä ja käyn istumaan pöydän ääreen kyynär-
päitten varassa, ikäänkuin koko maailma olisi minun, enkä ensin-
kään olisi huolissani Myga poloisesta, jonka isä kuoli ilman että
minä olin sinä hetkenä häntä lohduttamassa. Ympärilläni on sellai-
nen kohina kuin Babelin tornia rakennettaessa. Saksalaiset, burgun-
dit, espanjalaiset, italialaiset ja alankomaalaiset jaarittelevat,
kiroavat ja huutavat, kukin omalla kielellään, mutta kaikki juovat
samalla tavalla. Jokainen pöytä ja nurkka on täynnä, ja ainoas-
taan vieressäni on vielä kaksi paikkaa vapaana. Silloin tulee kaksi
etelämaalaista tunnen ne aivan hyvin: toinen on Andreas Dorian
kapteni, toinen sen luutnantti. He astuvat yli pöytien ja penkkien
ja istuutuvat minun viereeni. Teen heille aivan mielelläni tilaa,
sillä heidän tuttavuutensa on minulle paljon arvoinen, ja joka sanan
jonka he sanovat, panen minä kultaiselle vaa’alle. Mutta olen ole-
vinani kuin en olisi koskaan heitä nähnyt. Nojaan päätäni, muka
unisena, käsivarsiini enkä välitä koko maailmasta mitään, mutta
samalla aukaisen korvat selkosen selälleen. Nyt molemmat etelä-
maalaiset pyytävät viiniä. Heidän juttelunsakulkeutuu sinne tänne
ja aluksi on tietysti puhe meidän uljaasta teostamme, viime öisistä
tansseista. Sydämeni ilkamoi sitä kuunnellessa. Mutta yhtäkkiä
seisahtuu veri suonissani, sillä mainitaan nimi, jonka tunnen.
Sinusta, Myga van Bergen’istä, on puhe!»

»Minusta?» huudahti nuori tyttö; »oi taivas, ja italialainen kap-
teni puhui minusta! Oi Jumalani, Jan, Jan, suojele minua tuota
miestä vastaan! Voi, mitenkä minä häntä pelkään!»

»Vai niin on asianlaita, tuo koira virittelee sinulle paulojaan?»
huusi Jan Norris synkällä äänellä, ja Myga kätki kasvonsa hänen
rintaansa vasten ja luhistui kokoon vavisten.

Nuori meriläinen kiristeli hampaitaan ja nauroi hurjasti.
»Älä nuolase ennenkuin tipahtaa. Sen saa tuo etelän vintiö

vielä todeksi kokea. Rauhoitu Myga. Olenhan minä sinun rinnallasi
ja takanani on monta kunnon miestä! Lapsi parka, mitenkä sinä
vapiset!»

»Oi Jumalani, Jan, en minä voi mitään. Onhan noilla väki-
valtaisilla, ylimielisillä vierailla valta käsissään? Kuka estää heitä
täyttämästä pahoja aikeitaan? Oi, Jan, Jan, ota minut mukaasi
heti, vielä tänä yönä!»

Jan Norris piti kelmeätä, vapisevaa morsiantaan sylissään ja
koetti häntä lohduttaa kaikin tavoin. Kun tämä oli hänelle jossain
määrin onnistunut, kertoi hän edelleen seikkailustaan Kultaisen
Leijonan ravintolassa.

»Hiukset nousivat päässäni jäykkinä pystyyn, ja veri tunkeutui
aivoihini. Mutta minun täytyi hillitä itseni, jotfen olisi paljastanut
itseäni. Tämä oli vaikea tehtävä. Jan Norris onnistui kuitenkin ja
tekeytyi niin typeräksi, kuin ei olisi käsittänyt sanaakaan italialais-
ten puheesta. Keskusteltiin paraillaanyötä pimeämmästäkepposesta
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kreivi von Lurneyhn talossa, mutta minä tiedän kaikki, ja se onkin
kylliksi. Ylihuomenna varhain Andreas Doria nostaa purjeensa
käsky on tullut sitä varten amiralilta ja koska tilaisuus on niin
otollinen, niin pannaan tuo hieno suunnitelma ensi yönä täytän-
töön. Ensi yönä tuo villi kyyhkynen Myga van Bergen on oleva
kapteni Antonio Valanin hallussa; kaikki tapahtuu paholaisen ja
luutnantti Leone della Rotan avulla. Ensi yönä hyökätään tämän
talon kimppuun, mutta niin hiljaa käy se, ettei yksikään naapuri
siitä herää, ei yksikään kukko koko Antwerpenissä sen vuoksi kie-
kahda. Myga viedään kaleriveneeseen! Hauskaa on ankkuri-
köyteen käsiksi, pojat hohoi, nyt lähdetään pyydystelemään
kapinallisia kerettiläisiä hauskasti vain ulapalle. Kuka kuulee
siellä pikku Mygan avunhuudot ja itkut? Taivas ja helvetti sekä
Jan Norris istuvat ravintolassa tätä puhetta kuulemassa eikä tohdi
Jankaan mukista vastaan, hän pitää veistään kourassa, mutta ei
uskalla heittää tiehensä noita molempia kuiskuttelevia roistoja!»

»Oi, Jan, Jan, äitini ja sinun äitisi tähden rakkautemme
tähden, pelasta minut! Älä anna minun joutua heidän käsiinsä!
Kuolemakaan ei olisi niin hirveätä kuin tämä!»

»Ole rauhallinen, lapseni! On vielä pitkä aika keskiyöhön.
Amsterdamissa me vielä kerran muistelemme tätä juttua tulen
ääressä. Luota minuun, sydänkäpyseni, sinulle ei ole tapahtuva
mitään pahaa, niin kauan kun Jan Norris seisoo jaloillaan. Mutta
kuulepa vielä, kertomukseni ei ole lopussa. Minun täytyy vielä
kertoa, mistä se johtui että he vainusivat minussa mustan kaleri-
laivan toisen perämiehen.

»Oi Jan, Jan, koeta, miten sydämeni sykkii, oi laupias Ju-
mala, kuka suojelee Myga raukkaa? Oi Jan, paetaan heti paikalla,
minä en voi täällä enää hengittää tämän huoneen ilma tukahut-
taa minut.»

»Ole rauhassa, kulta lapseni. Mielelläni minä veisin sinut heti
täältä, ja venekin olisi odottamassa meitä, mutta kuulepa, mitä
kaduilta kuuluu koko kaupunki tietää juuri tällä hetkellä, että
mustan kalerilaivan miehiä oleskelee naamioittuina sen muurien
sisäpuolella. Kuulepa tuota meteliä alhaalla tuo juokseminen
tarkottaa minua. Nyt ei ole mitenkään mahdollista meidän päästä
onnellisesti tuon joukon läpi. Istu, äläkä vapise noin vielä me
olemme turvassa, jaaika keinot keksii. Muistelepa sitä hetkeä, jol-
loin me istuimme takan ääressä Amsterdamissa! Ha, ha, ha, anna
heidän siellä etsiä, liian nopsa ja viekas on heille Jan Norris ollut

ja olisipa sääli miestä, jos olisivat hänet hirttäneet, eikö niin
Myga!»

»Oi, Jan, Jan!»
»Mitäpä näistä, anna mulle suukko javielä toinen, ja nyt jatkan

kertomustani. Minä siis istuin paikallani ja purin huuleni verille,
mutta en jätä kuulematta sanaakaan keskustelusta vieressäni.
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Nuo heittiöt jaarittelevat edelleen ja ilkamoivat pirullisesta yri-
tyksestään. Sitten he juovat lasinsa pohjaan, nousevat paikoiltaan
ja aikovat mennä. Mutta kova meteli pidättää heidät ovella. Kaksi
miestä kantaa näet poikasta olallaan, ja hurrata aletaan huutaa,
kun tämä tulee ravintolassa näkyviin. Poika on Immaculatan
laivapoika, jokayksin koko miehistöstä on hengissä päässyt maihin
tehtyään hurjan matkan ilmojen ja vetten kautta. Jokainen tah-
too nähdä pojan, jokainen tahtoo puhutella häntä, ja kaikki tun-
keutuvat hänen luokseen ojentaen hänelle pikarinsa ja ruukkunsa.
Mutta minä pidän parhaana käyttää tungosta hyväkseni poistuak-
seni huomaamatta. Minä hiivin niin läheltä seinääkuin mahdollista
ja olen jo melkein oven kohdalla, kun onnettomuudeksi sattuu niin,
ettälaivapojankatse, pojan, jokayhä kyykkii kantajiensa olkapäillä,
osuu minuun. Poika tuijotti minuun, kuin olisi nähnyt aaveen, hän
käy kalpeaksi kuin palttina ja huutaa kaikin voimin: »Katsokaa!
katsokaa! tuossa on yksi! pidättäkää hänet!» »Kuka se on?
mitenkä? mitä?» karjuu kansa, ja jokainen töllistelee poikaa ja
hänen naapureitaan. Tuolla, tuolla, tuo tuolla pöydän ääressä
pidättäkää hänet, se on pää paholainen, joka lävisti kapteni Peraz-
zon hän on mustan kalerilaivan väkeä!» Nyt vasta nousi meteli
kuin koko manala olisi kahtia revennyt kaikkien katseet käänty-
vät minuun. Kaikki aseet leiskahtavat esille tupesta ja, minäkin
tempaan puukkoni, pelastaakseni henkeni hätätilassa niin kalliisti
kuin suinkin. Äkkiä he hyökkäsivät minunkimppuuni, mutta minä
olin nopsempi kuin he, sieppaan ensimäisen penkin, mikä käteeni
sattuu ja viskaan sen ensimäisten jalkoja vasten, niin että koko
joukko kupsahtaa sen yli kumoon ja vyöryy toistensa yli. Käytän
hyväkseni tätä silmänräpäystä korkealla hyppäyksellä olen kes-
kellä joukkoa, isken heitä puukollani oikealle javasemmalle pää-
sen ovelle olen kadulla takanani kuulen takaa-ajajien kar-
junnan Jumalan kiitos, että tunnen Antwerpenin kuin viisi
sormeani. Ristiin rastiin ajo kulkee, mutta minä eksytän heitä
monellaisilla tepposilla, vien heidät väärille jäljille ja kuljen ristiin
niitten poikki. Satamassa on vielä aivan hiljaista uskollinen
avaimeni avaa minulle hyvin tutun talon oven —ja —ja täällä olen
pelastettuna, pelastaakseni sinut, uskollinen Myga, suloinen mor-
siameni. Mutta kuulehan vain, he eivät heitä toivettaan saadahirt-
tää tuo geussi nyt paha perii, kuulepa, koko linnanväki on jal-
keilla haha, suuri kunnia minulle, herrani! Kiitän kaikkein nöy-
rimmin hahaha!»

Nauraen kuunteli Jan Norris, vavisten Myga van Bergen melua
kaduilla.

»Voi, uskollinen Jan, oletko aivan varma, ettei kukaan ole
nähnyt sinun tulevan tähän taloon? Kuule, melu vyöryy tänne
päin oi Jumalani, katso ikkunasta soihtuja ja keihäitä
Jumalani, he iskevät oveen, Jan, suojele meitä hukassa, hukassa!»
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Talon ovi avautui, nähtävästi koetettiin tunkeutua sisälle.
Jan Norris kiristeli hampaitaan ja tarttui aseensa kahvaan.

»Hiljaa, hiljaa —ei se ole mahdollista! Hiljaa, Myga!»
»He tulevat, he tulevat!» kirkui tyttö. »He nousevat portaita,

he löytävät sinut. Jan, Jan, anna minun kuolla kanssasi!»
Nuori geussi oli kalpea kuin kuolema.
»Olisinko varomattomasti saattanut sinut vaaraan, Myga?

Se olisi kauheata. Geussien valan kautta, tuolla he tungeskelevat
portaita ylös. Myga, oi Myga!»

»Anna minun kuolla kanssasi, Jan!» kuiskasi nuori tyttö pai-
nautuen lujasti sulhasensa rintaa vasten.

Hyökkäys.
Luutnantti Leone della Ro ta liikkui kuin katonaan ei ainoas-

taan Alcantaran ravintolassa, vaan kaikissa muissa Antwerpenin
lukuisissa kapakoissa. Hän oli kiskonut mukaan tänäjltana ystä-
vänsä ja kapteninsa, Antonio Valanin, Kultaisen Leijonan ravinto-
laan. Vastahakoisesti, kuten tavallista, kapteni oli häntä sinne
seurannut.

Mutta kukapa olisi voinut vastustella, kun Leone della Rota
halusi panna jotakin täytäntöön.

Nuori luutnantti piti enemmänkevytmielisyydestä kuin ilkey-
destä maailmaa suurena leikkikenttänä ja sotaa mainiona tilai-
suutena, jolloin sai häiritsemättä toimeen hurjan rohkeita kepposia.
Sellaisena hauskana kepposena hän piti pienen hylätyn orpotytön-
kin ryöstämistä. Tuossa huimapäässä tämä suunnitelma oli synty-
nyt, kun hänen ystävänsä työllä ja tuskalla oli taivutettu tähän
suostumaan ja nyt sen toteuttaminen oli hänelle kunnia-asia.
Mitä liikuttivat genualaista tyhjäntoimittajaa kapinalliset maa-
kunnat ja Espanjan katolinen kuningas? Kerettiläistytöt voivat
olla hyvin sieviä ja taas yksin autuaaksi tekevän kirkon tyttäret
perin rumia. Leone piti suloisista kerettiläistytöistä paljon enemmän
kuin rumista katolisista neitosista ja teki sitäpaitsi kaikennäköistä
pitääkseen kunniassa vanhaa sananpartta, jota Italiassa yleensä
käytetään hänen syntymäkaupungistaan: Genualla on meri, mutta
kalaton, maa, muttapuuton, miehiä, mutta nekinvailla
uskollisuutta ja uskoa.

Kultaisen Leijonan ravintolassa oli hän, kuten jo tiedämme Jan
Norris'in kertomuksesta, Antonio Valanin kera sopinut viimei-
sistä toimenpiteistä ryöstöä varten. Jos ryöstö onnistui jaAndrea
Doria palaisi onnellisesti retkeltään, niin anastettaisiin musta
kalerilaiva tai hävitettäisiin tykkänään. No niin, kukapa silloin
uskaltaisi esiintyä syyttäjänä voittajia vastaan. Mutta jos alus ei
palaisi, silloin tämä teko oli lopun arvoinen, Arvoansa alenta-
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vana Leone della Rota piti tykkänään sitä kolmatta mahdolli-
suutta, että Andrea Doria palaisi kotiin näkemättä vihollisten lai-
vaa, sitä hän ei ajatellutkaan. Mutta kapteni antoi jo hänen aivan
kuljettaa itseään, miten ja minne tahansa.

Rohkean merigeussin takaa-ajoon ei kumpikaan genualainen
mitenkään puuttunut. Käsi kädessä he laahustelivat pitkin ka-
tuja, joilla kulki ihmisiä kiihkoissaan laivarantaa kohti.

»Olisimmeko me sellaisia narreja, että juoksisimme tuon heit-
tiön jäljessä!» naurahti Leone. »Annetaan noitten toisten ajaa tuota
hurjaa takaa.»

»Olen omituisessa mielentilassa», sanoi äkkiä Antonio Valani,
»en ole koskaan elämässäni tuntenut povessani sellaista tunnetta,
Leone, kuin nyt— Leone, koko päivän, koko illan omituinen ajatus
on liikkunut mielessäni Leone, käyttäydy hyvin, ehkä olet pian
minun tilallani, Andrea Dorian kaptenina »

»Ja sinä hänen ylhäisyytensä Don Federigon vara-amiralina —»

»Tahi ruumiina meren pohjassa!» murahti kapteni.
»Mitä? Kuoleman ajatuksia? Kuoleman ajatuksia lemmittysi

ikkunan alla?» puheli nauraen luutnantti. »Tämä on jumalallista.
Olisinpa toki Franzesco Petrarca, niin heti kirjoittaisin sonetin tälle
erinomaiselle tunnelmalle! Katsopa, uneksija, nyt olemme juuri
rakkaasi ikkunan alla. Hänen kynttilänsä palaa vielä odotapa,
jo juolahti ajatus mieleeni! Antonio Valani, nuoruuteni ystävä,
karkottaaksemme kuoleman aavistuksesi, me käymme kuin käym-
mekin juuri tällä hetkellä katsomassa tuolla ylhäällä tuota hert-
taista lapsosta —»

»Leone?!»
»Pidämme koti tarkastuksen hänen asunnossaan. Olkoot kaikki

huimat päähänpistot ylistetyt! Eteenpäin kuninkaan nimessä,
eteenpäin rakkauden nimessä!»

»Leone, Leone!»
»Anna minun olla», naurahti luutnantti. »Kuulepa, eikö tuo

geussi, jotanuo hölmöt tuolla etsivät, ole yhtä hyvin voinut piilou-
tua pienen ystävämme asuntoonkuin johonkin muuhun tämän kau-
pungin taloon! Eteenpäin, aavisteleva Antonio, me pidämme koti-
tarkastuksen suloisen lemmittysi kodissa ja opimme näin sitä pa-
remmin tuntemaan talon paikat ensi yön varalle.»

Ennenkuin kapteni voi pidättää hurjaa ystäväänsä, oli tämä
hypännyt Mygan ovelle, jota hän iski nyrkillä huutaen kovasti.

»Avatkaa! avatkaa Espanjan katolisen majestetin nimessä!
Avatkaa! Petturit ja viholliset ovat etsineet suojaa tässä talossa!»

Heti tulvi kaikilta tahoilta sotilaita, merimiehiä jaAntwerpenin
porvareita sen oven edustalle, josta mentiin Mygan asuntoon. Mel-
kein epätoivoissaan kapteni Valani koetti hillitä hurjan ystävänsä
remuamista, mutta se oli jo liian myöhäistä. Ovi avautui ja talon
asukkaat, puuseppä, suutari ja kaupungin kirjuri perheineen ja
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sälleineen sekä muuan leski monine lapsineen piileksivät pelois-
saan nurkissaan, kauhuissaan siitä, että joku alankomaalaisista
kapinallisista olisi löytänyt pakopaikkansa heidän kattonsa alla.
Ainoastaan kumaraselkäinen, lopen vanha mummo astui rohkeasti
tungeksijoita vastaan, lamppu vapisevassa kädessään, ja väitti
kirkuen, ettei kukaan ollut muka pujahtanut taloon, kaikkein
vähimmin kirottu merigeussi. »Jumala varjelkoon» arveli eukko
—»antamastasuojaamerigeussille». Olivathan nuo hurjat viskanneet
hänen miespoloisensa kalaveneestä mereen, minne tämä oli kur-
jasti kuollut. Mutta mitä auttoivat hänen vakuutuksensa? Ei
kukaan niitä kuunnellut. Talo tuli täyteen espanjalaisia sotamiehiä,
italialaisia merimiehiä jakaduilla kuljeksivaa roskaväkeä. Tuskan-
huutoja kuului pian eri huoneustoista.

»Eteenpäin, Antonio! älä viivyttele!» huusi Leone.
Hän piteli eukkoa kauluksesta ja pakotti näyttämään lam-

pulla tietä, leikillisesti uhkaillen.
»Hauskaa leikkiä, eukkoseni! Toiset etsivät alhaalta, me

ylhäältä eteenpäin äläkä suotta kainostele. Ho, hoi, Antonio,
älä jää jälkeen —»

»Leone, minä pyydän!»
»No mitä joutavia, eteenpäin Madonna! voi sinua, Antonio,

millainen jänishousu sinä oletkin, vaikka näin ihana seikkailu on
kysymyksessä! Mitä sinusta mahtaisi tulla, jos sinulla ei olisi
minua? Kas niin tässä näyttääkin olevan viimeinen porras
Voitto, voitto! Tuhannet kiitokset, vanha Sibylla. Tänne, tänne,
Antonio ystäväni kuninkaan nimessä, avatkaa! Tänne on kät-
keytynyt pettureita jakauniita tyttöjä. Avatkaa, avatkaa kunin-
kaan nimessä. Espanjan katolisen kuninkaan nimessä, ulos sieltä
loukosta, suloinen neito, avaa ja luovuta ihana, kapinallinen sydä-
mesi!»

Nauraen tuo hurja tarttui kaptenia olkapäähän jatyönsi häntä
ovea vasten, joka samalla paiskautui auki

Jan ja Myga olivat yhä suuremmalla huolella ja tuskalla kuun-
nelleet meteliä kaduilta. Kun nyt tuo hurja melu oli tunkeutunut
talonkin sisälle, niin morsian rukoili epätoivoissaan sulhoaan pii-
lottautumaan.

Mutta mikäpä voi heidät pelastaa?
Seuraavassa silmänräpäyksessä oli jo kaikki liian myöhäistä,

niin nopeasti ryntäsi Leone della Rota portaita ylös.
Vasemmalla käsivarrellaan piteli Jan Norris pyörtynyttä mor-

siantaan, oikea käsi tarttui kouristuneen tapaisesti välkkyvään asee-
seen. Hän ei tiennyt, mitä tehdä, koko ajatuskyky oli paennut
häneltä näinä kauheina hetkinä. Ja mitäpä tämä olisi häntä autta-
nut? Hukassa olivat Jan Norris ja Myga van Bergen, mikäli ihmis-
järki voi käsittää.

»Mitä ihmettä, mitä tämä on?» huusi genualainen luutnantti.
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»No niin, se ei ole hullumpaa! tämähän on harvinainenkohtaus. Nyt
tulee kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Hohoi, Antonio Valani, anasta
nyt itsellesi ihana kyyhkyläisesi! Et liene uneksinutkaan, että sinulla
olisi tällainen kilpakosija? Maahan geussi! viekää hänet hirteen!»

Genualaisten miekat välähtivät tupesta esille.
»Suojelkoon sinua Jumala, Mygani!» huusi Jan Norris heilaut-

taen miekkaansa. »Takaisin etelän roistot!»
Huutaen hurjaa geussien sotahuutoa: ennen turkkilainen kuin

paavilainen! mustan kalerilaivan perämies vältti Leone della Rotan
miekan iskun. Kuului huuto, Andrea Dorian kapteni kääntyi
ympäri ja horjahti, miekka putosi kalahtain hänen kädestään
maahan suistui Antonio Valani. Merigeussi hyppäsi yli genualaisen
ruumiin ja iski uudelleen, mutta isku hipasi vain luutnantin vasenta
olkapäätä, Andrea Dorian miehiä ryntäsi portaita ylös puukkojaan
heilutellen. Hurja, verinen ottelu syntyi ahtaassa huoneessa, tainnok-
sissa makasi Myga van Bergen lattialla. Espanjalaiset ja albanilai-
set sotilaat lisäsivät tulollaan mellakkaa, lamput ja soihdut
sammuivat, mutta sytytettiin uudestaan. Hyvin harvat tiesivät
oikeastaan, mitä tapahtui Ja kun äkkiä kuului huuto: tulipalo!
tulipalo! kautta koko talon, niin tuo joukko hajaantui pakokauhussa
kuin sekainen vyyhti, ja työntyi portaita alas Kaikki huoneet
täyttyivät tukahuttavasta paksusta savusta. Sen läpi genualaiset
laivamiehet laahasivat kuolettavasti haavoitetun kapteninsa ja
nuoriin köytetyn merigeussin Jan Norris'in. Leone della Rota kantoi
tajutonta Mygaa portaita alas kadulle, missä oli syttyä uusi tappelu
Andrea Dorian merimiesten ja espanjalaisten sotamiesten kesken,
jälkimäisetkun aikoivat edellisiltä riistää heidän vankinsa. Mutta
silloin rumpujen pärinä ilmoitti jonkunkorkeamman päällikön tulon.
Tälle Leone teki asioista selkoa niin hyvin, kuin se kävi päinsä hänen
huumaustilassaan. Korkea herra esitti arvokkaasti ajatuksensa:
olisi parasta viedä haavoittunut kapteni, geussi ja tyttö laivalle,
silloin kaikki olisivat niin mukavasti aamulla varhain yhdessä kuu-
luste ttavissa. Muuten vanki, merirosvo kun oli, kuuluisi joka ta-
pauksessa raakapuulle, siis hänenkin kuljettamisensa laivalle olisi
tässäkin suhteessa sopivinta.

Kansajoukko vyöryi laivarantaa kohti. Soihdut valaisivat
tuota hurjaa kulkuetta ja niitten luikahtelevat valot sattuivat haa-
voitettuun Antonioon, tainnuksissa olevaan Mygaan ja vangittuun
Jan Norris'iin, jokatylsämielisen tavoin antoi raivoavien vihamies-
tensä kuljettaa itseään. Yhä kantoi Leone della Rota Mygaa käsi-
varrellaan, mutta aivan tietämättä, miten näin oli käynyt. Aja-
tuksia vilisi sekaisin hänen päässään kuin unessa hän kantoi
kevyttä taakkaansa kalerilaivalle.

Kajutassa laadittiin haavoittuneelle kaptenille vuode. Haava-
lääkäri tuli tarkastamaan vielä tiedottoman Antonion haavaa,
mutta hän pudisti vain päätään. Myga van Bergen kyykistyi erää-
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seen kajutan nurkkaan ilman että kukaan toistaiseksi välitti hä-
nestä. Mustan kalerilaivan perämies sidottiin suureen mastoon, ja
säälimättömät vihamiehet ympäröivät hänet ilkkuen.

Meteli taukosi vasta myöhään kaupungissa, kun ensin palava
talo satamamuurien takana oli sammutettu. Pikemmin oli hiljaista
Andrea Dorialla. Liikkumattomana makasi Antonio vuoteellaan,
liikkumattomana istui Leone hänen vieressään, liikkumattomana
lymysi Myga pimeimmässä, etäisimmässä nurkassa. Tuskin kuului
koko laivalla muuta kuin virran kohina ja purjeköysien vonkuna
tuulessa sekä vartiomiesten askeleet. Kädessään ladattu pyssy
ja kytevä taula ne astelivat edestakaisin mastoon sidotun vangin
edessä pitäen tätä alituiseen silmällä. Kello kahden aikaan tuuli
asettui aivan, niin ettäköysienkin natina taukosi. Kuolon hiljaisuus
vallitsi Andrea Dorialla kuolon hiljaisuus, jonka huuto japyssyn
pamaus äkkiäkeskeytti, tehden sitäkammottavamman vaikutuksen.

Luutnantti della Rota syöksyi kajutasta kannelle, samoin
laivamiehet kojuistaan jariippumatoistaan.

Vangin paikka maston ääressä oli tyhjä. Vartiomies seisoi
kannella lauaistu tuliluikku kädessä, tuijottaen ympärilleen upse-
rien ja miehistön kysellessä ja noituessa.

»Tuonne, tuonne! yli laidan!» kuului käheä huuto hämmästy-
neen miehen rinnasta.

v »Missä? missä? missä?»
Kaikki syöksyivät laivan laidalle.
»Veneet vesille! pian, pian!» kaikui luutnantin käskevä ääni.
Scheldellä syntyi eloa ja elämää, valoja välkkyi yön pimeässä,

mutta yöt ovat synkät marraskuussa. Tosin pyydystettiin muuan
virran mukana kulkeva ruumis, mutta se ei ollut Jan Norris'in. Vir-
ran kummallakin rannalla kuului yhä etenevät hälyytysmerkit.
Mutta turhat olivat kaikkien Antwerpenin edustalla olevista lai-
voista lähetettyjen venekuntain ponnistukset.

Oliko Jan Norris pelastunut? Oliko hän saanut kuolemansa
aalloissa?

Kuka voi sen sanoa!
Miten oikenikaan Myga van Bergen loukossaan kuuntelemaan,

kun hän sai tietää, että geussi oli irrottanut siteensä ja hypännyt
yli laidan!

Aamu sarasti, mutta se ei tuonut mitään tietoa karanneesta
geussista.

Leone della Ro ta asteli edestakaisin kannella, käsivaret ris-
tissä rinnan yli ja puheli itsekseen:

»Jos hän vain ei olisi sitä sanonut! Hän kuolee nyt minun täh-
teni —oi Antonio, poloinen Antonio! Hän on sitä aavistanut: minä
Andrea Dorian kapteni, hän hän ruumiina meren pohjassa.»

Luutnantti seisahtui:
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»Mutta, Leone ehkäpä piankin ehkä jo huomenna
ylihuomenna sama kohtalo tulee sinun osaksesi? Kuka pelkäisi
kuolemaa? Kuolema on häviötä; eläköön elämä! Mutta
tuollapa tulee aurinko, taas hengitän vapaasti, veriset usvat
häipyvät silmistäni. Tulista syrakusalaista viiniä nauttien juonminä
aamun maljan, olkoonpa se vaikka viimeinen aamu, jonka näen!»

Laivapoika toi täyden pikarin tuota kallista juomaa.
Leone della Rota kohotti sen hehkuvaa päivänpyörää vasten,

tyhjensi lasin yhdellä siemauksella ja viskasi sen etäälle virtaan.
Samassa hän painoi lujasti jalkansa kantta vasten ja puheli edel-
leen:

»Andrea Dorian kapteni!» sanoi hän ja tuskin kuuluvasti hän
lisäsi: »Andrea Dorian kapteni ja Myga— Flanderin naistenkunnia

minun, minun!»

V.

Kuumehoureita.
Siitä yöstä laskien, jolloin Liefkenhock'in linnoituksen mie-

histö kuuli mustan kalerilaivan ja Immaculata Concezionen kanuu-
nain jyskeen sekä jälkimäisen, tuon viimeisen kunnon laivan
ilmaan räjähdyksen, nyt kolmannen kerran yö laskeutui maahan
tyvenenä ja harvinaisen lämpöisenä. Ilmantuntijat väittivät, että
piakkoin sataisi paljon lunta, ja he lienevät olleet oikeassa. Sitte-
kun aurinko oli varhain noussut kirkkaasti jotensakin selkeälle tai-
vaalle, oli se keskipäivän tienoissa lymynnyt raskaannäköisten,
harmaitten pilvien taakse. Nämä pilvet olivat yhä enemmän ja
enemmän vetäytyneet kokoon, ja illan tullen ne laskeutuivat yhä
alemmaksi yli Antwerpenin kaupungin, maitten, virtojen ja meren.

Taaskin olemme genualaisella laivalla Andrea Dorialla kapte-
nin kajutassa.

Kattolampusta lähtee punertava valo yli koko huoneen, yli
aseitten, seinäkarttojen, yli lattian, missä punaisia siteitä näkyy
siellä täällä, yli vuoteen, jossa Antonio Valani ähkyy ja hourailee
haavakuumeessa, yli jalkapäässä polvistuneen Myga van Bergen'in
sekä yli luutnantti Leone della Rotan, joka seisoo ystävänsä kuolin-
vuoteen ääressä sekä lennättää hurjia, outoja silmäyksiä haavoittu-
neesta ryöstettyyn neitoseen.

Päivällisen tienoissa Leone della Rota oli ottanut välinpitä-
mättömästi vastaan amirali Spinolan ja Antwerpenin kuvernörin
muistutuksen, että merigeussin karkaaminen oli kirottu kepponen
ja että hän Leone oli muka syynä siihen. Jonkunverran vähem-
män välinpitämättömänä hän oli saanut kuulla, että hänelle
paremman puutteessa oli uskottu Andrea Dorian ylijohto huo-
misaamun retkellä.
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Laivalla olevaa tyttöstä ei kuvernööri eikä amirali liioin olleet
kyselleet.

Paljon oli luutnantilla ollut puuhaa laivalla ja maalla, ja näin
päivä oli häneltä kulunut, niin että hän oli voinut omistaa vain
muutamia hetkiä kuolevalle ystävälleen. Mutta laivalla jamaalla
kaikkialla seurasi nuorta genualaistakauniinflaamilaisen tytönkuva,
tytön, jota hän piti vankina laivallaan, ja joka oli näin suojatta ja
turvatta hänen mielivaltansa alainen heti kun hänen ystävänsä oli
kuollut. Aluksi hän tosin koetti karkottaa luotaan sellaiset ajatuk-
set, mutta yhä vain ne valtasivat hänen mielensä. Hän ei voinut
mitenkään päästä niitä pakoon, japian hän hylkäsi tykkänään vas-
tustuksensa. Herttainen lapsi epätoivoissaan näytti hänestä vain
entistä hurmaavammalta. Laivaväen ja sotamiesten parissa,
arsenalissa, amiralin odotushuoneessa, kaupungin kaduilla tyttö oli
hänen mielessään, mitenkä tämä oli polvillaan Andrea Dorian
kajutassa käsiään väännellen.

Mitäpä hyötyä olisi Antoniolle siitä, että hän, Leone, lähettäisi
tytön maihin?

Ja samalla Leone della Rota palautti mieleensä ne hetket, jol-
loin hän oli pitänyt käsivarsillaan tytön siroa ruumista jakantanut
tajuttoman lapsen läpi savun ja poikki katujen. Tuuli liehutteli
silloin neidon vaaleat kiharat hänen kasvoilleen

»Ei, ei, Antonio Valani, sinun oikeutesi kauniiseen saaliiseen
päättyy samalla kun elämäsikin! Sota-oikeutta, Antonio Valani,

minulle nyt se onni, joka oli sinulle määrätty, ja huomenna
minulle turmio ja jollekin toiselle voitto! Sota-oikeutta, sota-onnea,

Antonio parka!»
Tällaisia ajatuksia vilisi luutnantin päässä, kun hän astui

kajuttaan. Ja nyt hän seisoi, kuten olemme kuvailleet kuolevaisen
ja vapisevan Mygan välillä laivalampun himmeässä valossa.

Haavoittunutta kapteniä on koetettu viedä maihin, mutta
sammuvan ihmiselämän kaikin voimin Antonio Valani on pannut
vastaan. Laivallaan hän tahtoo kuolla eikä sairaalassa. Houreis-
saan hän ei ole unohtanut, että Leone on tuonut laivalle tuon flaami-
laisen tytön, jota hän rakastaa. Kuta enemmän kuolema lähenee,
sitä voimakkaammin hänet valtaa tämä rakkaus, sitä tulisemmin
tämä tunne tulee esille. Eläissään hän oli sen sulkenut lujasti
sisimpäänsä, ilman että tuo hurja veitikka Leone della Rota oli
päässyt minnekään sekaantumaan. Kuollessaan, kuumehoureis-
saan hänen henkensä irrottaa ja heittää luotaan kaikki pakottavat
siteet. Antonio Valani ei salaa enää mitään siitä, mitä hän ennen oli
tuntenut ja salannut.

Myga parka! Mitenkä kalpeana hän on tuossa polvillaan kuol-
lettavasti haavoittuneen genualaisen vuoteen jalkapäässä. Tuk-
kansa on hajallaan jakätensä hän on vääntelemällä hieronut verille!
Pelastusta ei ole, ei minkäänlaista!
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Schelden aallot ovat nielleet ystävän, joka voimattomana tais-
teli rakkaansa puolesta ja heittäytyi kylmään veteen, jotta ei hänen
tarvitsisi nähdä hänen häpeäänsä.

Entäpä Jumala? Voi kauheata, liian pimeä on yö, liian pi-
meältä tuntuu onnettoman tytön aivoissa voidakseen muistaa häntä,
jokakaikissa vaaroissa pelastaa. Ei löydy mitään voimaa taivaissa
tai maan päällä, joka estäisi häpeän ja häväistyksen. Voi sinua
Myga van Bergen!

Kumeasti kajahtaa katedralin tornista kellon yksitoista lyön-
tiä hitaasti ne seuraavat toisiaan janiitten kumahdukset jäävät
vielä kaikumaan tyttösen aivoissa.

Kaupungissa melu taas taukoo vähitellen, taaskin valo sam-
muu toisensa perästä italialaisen insinöri Paciottin muurien takana
olevista taloista.

Yhä tulee hiljaisempaa. Vain toisinaan kajahtaa ilmoille hurja
huuto tai riemukas ääni. Vain toisinaan kuuluu jonkun villin soti-
lasjoukon raakaa laulua tahi yövartiain ja vartiostojen huudot.

Oli keskiyö!
Antonio Valani nousi patjoiltaan jahänen kuumeesta hehkuvat

silmänsä harhailivat sinne tänne kuin mielettömällä.
»Missä hän on? Leone, Leone. Viiniä, valoa ja rakkautta.

Leone, missä sinä olet? Missä sinä häntä pidät piilossa? Minun hän
on voi sinä petturi sinä petolinen Leone minun, minun on
tyttö! Hahahaa, en olekaan kuollut, niinkuin luulet, Leone. Minä
elän ja pidän itse, mitä minulle kuuluu —»

Myga van Bergen'in otsa kosketti kajutan lattiaa. Luutnantti
della Rota painoi varotellen hourailevan tilalleen takaisin jakoetti
kaikin tavoin tätä rauhoittaa. Mutta näytti siltä kuin kaikkien
kuolevaisen voimien ja intohimojen olisi täytynyt vielä kerran perin
pohjin hehkua, ennenkuin ne sammuivat ikuisiksi ajoiksi.

Yhä uudestaan raivoava Antonio Valani pyrki irti Leonen
käsistä.

»Joka sorkka kannelle! airoihin, airoihin! Eläköön kuningas!
Tuolla ne vetävät mastoon lippua kerjäläisten lippua, ampukaa
niitä, ampukaa! Evviva Genova tuolla amirali lentää ilmaan
ampukaa, ampukaa Leone puolusta laivaa! puolusta laivaa,
Leone! Hukassa voi geussien lippu kanuunain ääreen
menetetty menetetty! Puolusta laivaa, puolusta laivaa, Leone!»

Sairas luhistui kokoon, luutnantti korjasi hänen päänalus-
taansa ja meni sitten polvistuneen immen luo:

»Mitä olette huolissanne, Signorina? Nouskaa toki, mitä vään-
telette itseänne lattialla? Suloinen kyyhkyläiseni, älä kiusaa
itseäsi. Kuningatar sinusta tulee, rajaton valtijatar tällä hyvällä
laivalla. Sota tämän saa aikaan Antonio parka! Hän ennusti
tätä hänen osakseen tulee hauta, minun taas kaunis saalis.
Minä rakastan sinua, minä rakastan sinua, sinä Flanderin tähti,



24

Antwerpenin valkoinen ruusu. Minä rakastan sinua ja pidän sinut
jätä vastustelemiset älä tuijota niin hurjasti minun sinä

olet eikä kukaan riistä sinua minulta!»
»Jan, Jan! Auta! pelasta», huusi tyttö tietämättä mitä hän

huusi.
»Anna geussin olla», kuiskasi Leone. »Onhan hän kostanut puo-

lestaan, onhan Antonio raukka kylmänä tunnin kuluttua? Mitä
liikuttaa sinua geussin ruumis, anna sen ajelehtia laineilla, pys-
tyyn, sanon minä, älä paina otsaasi verille lattiata vasten. Mitä
sinä tahdot? Kuollut on geussisi, Antonio Valani kuolee heti. Ota
siis Leone, elävä Leone autuaalliseen syliisi kauniina uljaana valti-
jattarena.»

»Armahtakaa, armahtakaa!» ähkyi tyttö, mutta luutnantti
vain nauroi:

»Kuulepa, kello on yksi! Kello viideltä me nostamme ankkurin.
Siihen asti sinulla on kylliksi itkeä itkusi loppuun, mutta silloin
heitä valitukset jahuokaukset! Viiteen asti on kylliksi aikaa kuole-
miseen, Antonio parka, ystäväni poloinen. Älä nouse pystyyn,
sinun haavastasi vuotaa taas verta laskeudu pitkällesi, mitä
sinullakin on tekemistä tytön kanssa?»

»Leone, Leone, suojaa laivaa! Musta kalerilaiva - suojaa lai-
vaa!» kirkui kuoleva houreissaan.

»Joutavia, musta kalerilaiva!» murahti Leone della Rota,
»takaa-ajo alkaa vasta kello viideltä ole rauhallinen, Antonio
kaikki on hyvin laivalla älä huolehdi, nuku nuku viimeiseen
uneesi.»

Taaskin kapteni vaipui tilalleen ja sulki silmänsä. Viimeistä
hurjaa mielenkiihtymystä seurasi silminnähtävästi viimeinen uupu-
mus. Antonio Valani, Andrea Dorian kaptenin hetket olivat luetut.

Luutnantti huomasi sen hyvin. Hän huokasi japudisti päätään:
»Poloinen Antonio! poloinen ystäväni! Näinkö pian sinun täy-

tyy kuolla?! Vaan mitä auttaa valitukset, ja kuitenkin minä
olisin halunnut, että aamu olisi kajastanut, että tämä yö olisi men-
nyt menojaan! Tuolla ulapalla jos jos ruumis on liukunut yli
laidan, siellä vasta minun taas tulee hyvä olla. Tahtoisinpa todella,
että aamu valkenisi!»

Hän asteli edes takaisin ahtaassa kajutassa. Toisenkin kerran
hän hipasi käydessään onnetonta Mygaa ja tämä puristi joka kerta
käsivarsiaan yhteen ja painautui lähemmäksi seinää.

»Kuolema, kuolema!» kuiskasi Mygavan Bergen, —»voi, tulisipa
kuolema minut pelastamaan jospa se ottaisi minut haltuunsa,
niinkuin lemmittynikin!»

Lamppu oli sammumaisillaan, Leone della Ro ta pyysi lisää
valoa ja viiniä. Hän tarvitsi kumpaakin tänä yönä. Hurjat mieli-
kuvat liikkuivat hänen sielussaan.
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VII.

Musta kalerilaiva.
Liefkenhock'in linnoituksella liehui uljaasti lippu, jossa näkyi

Leonin leijona ja Kastilian tornit. Sama lippu on Lillo'lla ja kaikilla
muillakin kummankin puolen Scheldeä olevilla tulikitäisillä linnoi-
tuksilla aina Antwerpenin linnan mahtaville muureille asti.

Teräväsilmäiset miehet vartioivat kaikilla näillä muureilla ja
valleilla, ja heidän huutonsa eivät taukoa päivällä eikä yöllä.

Mutta vihollinenkin on lähitteillä ja valppaana. Se voi ilmes-
tyä joka hetki. Kuka tietää sen hetken, jolloin se tulee?

Seelannin rantoja vasten Pohjanmeri tyrskyilee. Siellä asuu
Tholella, Schouwenilla, Pohjois- ja Eteläbevelandilla ja Wal-
chern'illa hurjaa, karaistua väkeä, jotkaensimäisenä ovat vannoneet
mieluummin tulevansa turkkilaiseksi kuin paavilaiseksi. Hatus-
saan heillä on hopeinen puolikuu ja sydämissään sammuttamaton
vihan liekki espanjalaisia vastaan. Millaisia lapsukaisiasynnyttävät-
kään äidit näillä meren huuhtomilla hiekkarannoilla! Suojelkaa
vain, Kastilian tornit, vartioi hyvin, sinä Leonin leijona Flanderin
etuvarustuksilla. »Parempi hävitetty kuin menetetty maa»,
Saarelaisethan ne olivat, jotka kiskoivat irti sydämet Veeren ja
Leydenin muureilta alastyönnetyiltä espanjalaisilta, purasivat
niitä ja heittivät koirille syötäväksi.

»Syökää, mutta se on karvasta!»
Liefkenhockin, Lillön, Philipin, Perien, Marian sekä Ferdinandin

ja Isabellan linnoituksilla kajahtelee tämän tästä huuto:
»Vartioitkaa hyvin! vartioitkaa hyvin!»
Tulikidat Brabantin ja Flanderin rannikoilla ovat valmiina

suitsemaan kuolemaa ja turmiota sille uhkarohkealle laivalle, joka
niitä uhmaillen pyrkii kulkemaan virtaa ylös Antwerpeniin päin!

»Vartioitkaa hyvin! Vartioitkaa hyvin!»
Mutta yö on pimeä, ei valaise sitä kuun paiste ei tähtien tuike.

On vaikeata tähystellä tällaisena yönä.
Ilma on niin kuuma, ei tuuli puhalla! Vain mahtavan virran

kohina yhtyy sotilaitten varoitushuutöihin valleilla.
»Vartioitkaa hyvin! Vartioitkaa hyvin!»
Mutta mikä risteilee Länsi-Scheldella Sudbevelandiltapäinsiellä,

missä meri ja virta kohtaavat toisensa eikä niitä enää voi erottaa
toisistaan? Mikä liukuu aalloilla yön pimeässä? Sata salaperäistä
käsivartta sitä liikuttaa, nuolennopeasti se kiitää eteenpäin kuin
aavelaiva, kuin lentävä hollantilainen. Mahtava laivanrunko hal-
koilee aaltoja, sitä seuraa muita pienempiä.

Mitä välittävät saarelaiset pimeästä? He löytävät tiensä vesillä,
jotka ovat heidän kotimaansa. Synkkä varjo seuraa toistaan. Ri-
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vissä ne liukuvat vesillä ei kuulu ääntäkään aluksilta, airotkin
sukeltavat äänettä aaltoihin. Käskyt kulkevat kuiskaten suusta
suuhun! Jokainen tietää, mikä hänen tehtävänsä on, jokainen on
velvollinen ankaran valansa nimessä työntämään puukon toverinsa
kurkkuun, jos tämä jollakin äänellä tai ajattelemattomalla huu-
dahduksella häiritsisi yrityksen onnistumista.

Jokainen pitää ehdottomasti valansa, olipa sitten veli, isä tai
poika, joka hänen täytyisi lävistää kuoliaaksi.

Valo vasemmalla
Lillön linnoitus!
Valo oikealla
Liefkenhock'in linnoitus!
Espanjalaisten vartiomiesten huudot kaikuvat selvästi jokai-

sen korvissa mustalla kalerilaivalla ja sitä seuraavilla aluksilla.
Joka puukko ja joka kirves on iskuvalmiina peitetyt taulat

kimmeltävät piilukkojen vieressä, uljaasti kohoilevat uhka-
rohkeitten miesten rinnat.

»Tähystäkää tarkkaan! Tähystäkää tarkkaan!» kaikuu etäältä.
Suuri vaara uhkaa jokahetki meripoikia. Eläköön geussienhyvä onni!

Mutta mitä välähtelee oikealla?
Calloon kylän ja linnoituksen tulet.
Mitä tuikahtelee Brabantin puolella?
Ordam'in kylän tulet.
Mitenkä hiljaista onkaan tällä kauhealla paikalla, missä silta,

farnesilaisen Aleksanterin paalutus muinoin kohosi ilmoille tuo
vuosisadan ihmetyö. Mikä nerokkuus täällä välähtikään esille!
Miten paljon verta vuotikaan täällä!

Tällä paikalla vaikuttivat Johan Baptista Plato ja Barocci.
Täällä Fredrik Gianibellin tulilaiva lensi ilmaan ja täytti ilman,
maan ja veden pirstaleillaan ja silvotuilla ihmisruumiilla!

Vielä nytkin, monen monen vuoden perästä, moni Antwerpenin
tasavaltainen porvari herää äkkiä unestaan yöllä ja luulee, että
tuo suuri räjähdys juuri herätti hänet, räjähdys, joka olisi voinut
pelastaa suuren kaupungin, mutta ei kuitenkaan pelastanut.

Äänettömästi musta kalerilaiva kiitää varjomaisine seuralai-
sineen tuon kirotun paikan yli.

Tähystäkää tarkkaan! Tähystäkää tarkkaan! Marian jaFerdi-
nandin linnoituksista näkyy tulia jokunen kello kaikaa kumeasti
ja juhlallisesti etäällä pimeässä. Se lyöpi kaksi.

Mustan kalerilaivan kapteni seisoo paikallaan paljastettu
miekka kädessä. Mutta toinen johtaa tänä yönä laivaa ja sen mie-
histöä.

Jos pieninkin valonsäde sattuisi tämän ohjaajan kasvoille,
niin te hämmästyisitte ne nähdessänne.

Jan Norris, Mygan sulhanen, joka on vankina Andrea Dorilla.
Jan Norris, merigeussi, jokaon jättänyt morsiamensa verivihollis-
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tensa valtaan. Jan Norris, joka ei syöksynyt kuolemaan genualaisen
kalerialuksen kannelta. Jan Norris ohjaa tänä yönä mustaa kaleri-
laivaa!

Jan Norrisin silmä näkee yölläkin, se tunkee pimeän läpi niin-
kuin kirkkaimman päivänkin valon

Pelastus kosto!
Varjele itseäsi, Leone della Rota, yö hautoo sinulle turmiota-

Ole varoillasi, Leone dellaRota, ei ole aikaa huumautua naisten rak-
kaudesta jasisialaisesta viinistä! Tarkkaa laivasi, Leone della Rota,
varjele itseäsi varjele itseäsi mustaa kalerilaivaa vastaan!

Andrea Dorialla kaikki käskyt olivat jo annetut ja täytetyt.
Kolmen tunnin perästä genualainen laiva oli lähtevä matkalleen
yhtyäkseen neljään etukäteen menneeseen kalerilaivaan Bierblictin
luona mustan kalerilaivan takaa-ajoa varten. Laivaväki käytti
lyhyttä loma-aikaa, mikä heille oli myönnetty, nukkumiseen. Ja
juoksulaudalla olevan miehen taulatuli oli sammunut, niinkuin

kaikkien muittenkin. Olihan laiva kylliksi turvissa kaupungin
muurien ja linnan vallien alla?

Isosta mastosta laivalyhty heittää levottoman, leiskahtele van
valon etukannelle. Heikko valo sattui kajutan ikkunoista Schelden
tummiin aaltoihin, jotka virtasivat tuolla alhaalla ohi.

Xajutassa luutnantti Leone della Rota nousee seisoalle Antonio
Valanin vuoteen äärestä.

»Nyt on kaikki lopussa!» sanoi hän.»Hän on kuollut, kuuletko,
kaunis Flamminga, hän on kuollut ja tämän laivankapteni on
Leone della Rota! Kuuletko, kaunottareni, nyt minä käyn perintööni
käsiksi. Sinäkin olet minun, siitä hetkestä aikain, kun ystäväni veti
viimeisen hengenvetonsa, olet sinä tullut omakseni.»

Uudelleen Spinolan luutnantti täytti maljansa viinillä.
»Mitä sinä käännyt pois päin ja värjyt, kaunis Myga? Hän on

kuollut, hänen sydämensä tykytys on tauonnut, mutta minun on
hurja ja voimakas. Tosin hän oli ystäväni, mutta sinun rakkautesi
kautta minäkostan hänen kuolemansa.»

Hän kohotti maljan jatyhjensi sen.
»Sinulle tämän juon, poloinen Antonio meren ulapalla saat

sinä jalon hautasi. Maahan eivät saa sinua kaivaa, iloisten aaltojen
alla saat nukkua, niinkuin Genuan lapselle sopii. Merenneitosten
sylissä saat nukkua. —»

»Armoa, hyvä Jumala, lähetä kuolema, pelasta minut, pelasta
minut!» vaikeroi tyttö epätoivossaan, mutta juopunut Leone
nauroi hurjasti jakimakasti.

»Älä katsele niin minua, kuningatar tänään onni minulla,
huomenna jollain toisella se on sodan, se on elämän työtä. Luu-
letko sinä, että minun pitäisi vaikeroida ja purpattaa rukouksia
kuin pappi ystäväni ruumiin ääressä? Ah, olisimmepa me Ligurian
meren rannalla, ruusuilla ja myrteillä me seppelöisimme toisemme
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viettääksemme kaunista yötä! Koston ja voiton nimessä, tule
syliini, villi geussin tytär, tule ja ole minun, sinä suloinen keretti-
läistyttö.»

Kiljaisten Myga van Bergen tarttui vuoteen jalkaan kiinni,
missä kelmeä, verinen Antonio Valanin ruumis oli pitkänään. Kuol-
leelta hän etsi turvaa! Mutta villisti nauraen Leone della Rota tuup-
pasi tuon onnettoman ilmaan ja syliinsä. Tulisesti hän suuteli
tyttöä suulle ja paljaille olkapäille, mutta silloin kuului raskas
kumahdus hänen päänsä päältä, niin että lamppu vapisi katossa.
Kuului huuto, tappelua toinen kumahdus monien jalkojen
kopinaa hurjaa kirkumista kipakka pamaus ■—■ kauhun-
sekainen, onnettomuutta ennustava huuto:

»Geussit! Geussit! Geussit ovat laivalla! Petos! Petos! Aseisiin!
Aseisiin!»

»Mitä se on? diavolo!» huusi luutnantti, päästi irti tytön jatart-
tui miekkaansa. Vielä kohosi vuoteeltaan kerran Antonio
Valanin ruumis, vielä kerran avautuivat hänen silmänsä selkosen
selälleen jakiintyivät luutnanttiin:

»Suojele laivaa petturi! halpamaista» Mustaa verta syök-
sähti suoranaan suusta esille, ja Antonio Valani luhistui takaisin
tilalleen kuolema oli toden totta saanut saaliinsa.

Meteli laivalla tuli yhä yleisemmäksi ja äänekkäämmäksi ensi-
mäisen vartiomiehen kaaduttua. Hämmentynyt laivaväki syöksyi
kannelle kädessään sopivin ase, minkä olivat sattuneet näkemään—-

»Aseisiin! Petos! Geussit!»
Kirouksia voihkimisia anteeksipyyntöjä.
Myga van Bergen lankesi taas polvilleen, kun luutnantti tem-

maten miekan tupesta riensi kajutan portaita ylös. Etukannella
hän jo kompasteli ruumiita ja haavoittuneita vasten. Taistelu
vyöryi hurjana edestakaisin, ja alankomaalaisten riemuhuuto ja
hirvittävä so tahuuto: »Ennen turkkilainenkuin paavilainen!» alkoivat
jo tukahuttaa unestaan säikäytettyjen genualaistenaseisiin huudon.

Ja yhä vain kissan tapaisia olentoja kapuili Andrea Dorian kyl-
kiä ylös. Lähimpänä olevien kauppa- japienempien sotalaivojenkin
kimppuun oli nähtävästi hyökätty, sillä niiltäkin kuului sotahuu-
toja ja laukauksia sekä soihtujen tulet siellä leiskahtelivat.

Epätoivoissaan Leone della Rota viskasi syrjään lähimmän
vihollisensa ja rohkaisi miehiään vastarintaan puheilla ja töillä.
Sataman vartiotuvalta päin pärisi rumpu, jonkatuli herättää espan-
jalaiset.

»Geussit! Geussit! Geussit Antwerpenin edustalla! Petos, petos!
Geussit ovat kaupungissa!»

Soihtuja välähteli rannalla, valoja ilmestyi kaupungin muurien
takana oleviin taloihin.

»Ennen turkkilainen kuin paavilainen! Voitto ! Voitto! Musta
kalerilaiva! Musta kalerilaiva! Voitto! Voitto!», huusivat geussit
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genualaiselle kalerialukselle ja sortivat maahan kaikki, jotka sat-
tuivat heidän eteensä. Armoa ei annettu, ketä ei lävistetty tai lyöty
kuoliaaksi, työnnettiin yli laidan. Sanat: »musta kalerilaiva» valtasi-
vat italialaiset hurjalla kauhulla ja masensi enemmänkuin mikään
muu heidän mieltään. Osa heistä pakeni maihin, mutta suurin osa
surmattiin ensimäisessä kahakassa. Ison maston ympärillä, laivalyh-
dyn valossa, tappeli vielä muuan joukko epätoivoissaan. Täällä piti
puoliaan luutnantti Leone della Rota miestensä urhoollisimpien
kera. Ja lopulta koko ottelu ahtautui tänne. Kansi oli jo nil-
jakka verestä ja täynnä ruumiita. Moni hurja geussi kaatui ita-
lialaisen luutnantin miekan iskuista.

»Iskekää, iskekää, urhoolliset toverini tulkaa tänne päin!
Apua tulee maalta! Iskekää, iskekää!» huusi Leone lävistäen pa-
raillaan erään saarelaisen. Mutta sen tilalle tuli toinen astuen kaa-
tuneen ruumiin yli.

»Eteenpäin, eteenpäin, geussit! Alas etelän tyranni alas
häpeän lippu. Vetäkää se mastosta alas! Tunnetko minut, etelän
roisto kelvoton tytön riistäjä?»

»Diavolo!» huusi luutnantti, joka jäykistyi kauhusta ja ihme-
tyksestä. Mutta hän tointui kuitenkin heti. »Etkö ole humalassa
vaivainen? Sitä parempi purekylmää rautaa, sillä tuossa!»

»Tuossa! Tuossa! Myga! Myga! Pelastus! Kosto! Mene manan
maille ja vie terveisiä asetoverillesi Jan Norris'ilta, merigeussiltä!»

Maahan luhistui vereensä genualainen Leone della Rota, ja
Jan Norris painoi jalkansa tämän rintaa vasten ja huusi vasten
kasvoja:

»Pelastettu on Myga! Voitettu laivanne! Kerro tämä toveril-
lesi manalassa!»

Näin sanoen hän työnsi laivapuukkonsa verivihollisensa kurk-
kuun.

Kaatuneet olivat sillä aikaa toisetkin genualaiset, jotka eivät
olleet pelastuneet pakenemalla. Taistelu Andrea Dorialla oli päät-
tynyt, ja geussit syöksyivät jo käsiksi ketjuihin, joilla laiva oli
kiinnitetty laituriin.

Kajutassa • Myga van Bergen makasi tiedottomana Jan'in
sylissä, joka kantoi morsiantaan tuosta kauhujen huoneesta ja
kuolleen kapteni Antonio Valanin seurasta portaita ylös raittiiseen
ilmaan.

Taistelu jatkui vielä muutamilla alankomaalaisten valtaamilla
laivoilla, mutta, jo liukuivat eräät niistä virran mukana geussien
ohjaamina. Ja hurjasti kajahteli voittajien laulu yön pimeässä.

„ Surettaa sydäntäni
Alamaat ystäväni,
Kun spanj alainen teitä
Ei sortamatta heitä."
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Kuollettavasti haavoittuneet geussit kohottautuivat maasta
noitten juhlallisten sävelten kaikuessa ja ne, jotka eivät enää
voineet laulaa, liikuttivat huuliaan laulun sanojen mukaan. Myga
van Bergenkin virkosi tästä ja vuoroin itkien, vuoroin nauraen hän
lauloi muitten mukana vapauden laulua Janinsa sylissä.

»Katsoppa nyt, minä pidän kuitenkin sanani. Kanunain jys-
kyessä ja kellojen sekä torvien kaikuessa minä vien sinut kotiin!
Pelastettu! pelastettu!» huusi Jan Norris riemuissaan.

Toinen hälyytyslaukaus toisensa perästä kajahteli linnalta.
Rumpujen pärinä eteni pitkin kaupungin muureja javalleja jayhtyi
ensimäisiin välitushuutöihin satamasta päin. Jäyhä äänekkäämmin
liikuttiin suuren flanderilaisen kaupungin muureilla ja valleilla.
Monen sorretun ja vihastuneen sydän löi kiivaammin noitten
uljaitten, kiellettyjen sävelten kaikuessa, jotka niin uhmaavasti
vyöryivät espanjalaisten rummutusta vastaan ja paisuivat yhä
voimakkaammiksi, mitä enemmän rummut yrittivät tapella niitä
vastaan. Hälyytyskellot kaikuivat lisäksi kaikista torneista. Mutta
jopa kuului kilinää jakolinaa kaupungilta ja linnalta päin satamaa
kohti. Lippu toisensa perästä kohosi kaupungin muureille, lippu
toisensa perästä kulki rantaan päin.

Mutta tuumiminen ei enää tullut kysymykseen. Musta kaleri-
laiva oli suorittanut kauneimman urostyönsä, nyt oli vain vietävä
saalis varmaan talteen. Mustan kalerilaivan tulen turvissa Jan
Norris, Andre Dorian päällikkö, pääsi Scheldevirran koskiväylälle
ja suuntasi laivansa hitaasti myötävirtaa kaupungin kupeitse.
Seitsemän pienenlaista vallattua alusta ui jo edellä geussien omien
laivojen kera. Musta kalerilaiva oli viimeisenä jonossa.

Kovasti salamoi ja paukkui Antwerpenin valleilta. Mutta
hyvästipä vastattiin tähän geussien laivoista ja Andrea Dorialta,
joka kulki myötävirtaa, purjeet sievästi paisuneina aamutuulessa,
mastossa tällä kertaa geussien lippu. Kyllä Don Federigo repi tuk-
kaansa, kun tällaista ennen kuulumatonta tapahtui.

Tuli leimahteli kaikilta etuvarustuksilta ja linnoituksilta pitkin
joen vartta!

Suotta yritätte! Geusseilla on entinen onnensa! Mitä liikuttaa
merigeusseja, ampuvatko espanjalaiset hyvin tai huonosti? Haa-
voittuneet kannen alle, kuolleet yli laidan antaa tulla.

Tuolla häämöittää aamun autereessa Liefkenhock'in linnoitus.
Ja tuolla Lillo.
Nyt teitä koetellaan, geussit, kanunain ääreen, kuka vain

kynnelle kykenee.
Eläköön geussien onni!
Kauan kajahteli kanuunain jyske Schelde virralla? Eikä kum-

makaan, kun kaikin puolin oli mitä parhaiten varustauduttu otta-
maan mustaa kalerilaivaa vastaan!

Kapteni Jeronimo asteli synkkänä kompaniansa edessä, ja
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kuta lähemmäksi jyske tuli, sitä synkemmäksi hän tuli, se oli
hänen tapansa mukaista. Hän oli leikissä ollut jo niin kauan mu-
kana, että oli siihen kyllästynyt eipä kuitenkaan kyllästynyt!
kunnes se oli tullut hänelle yhdentekeväksi kuin hengittäminen.
Kapteni Jeronimo oli vain vanhaan tapaan kohauttanut olkapäi-
tään, kun lähettiläs ratsain toi maitse Perien linnoitukselta lähem-
piä tietoja tapahtumasta Antwerpenin edustalla. Julmia eleitä oli
hänen toveriensa kasvoilla näkynyt. Vanha Albalainen soturi,
Requesens ja Fanese olivat kääntäneet selän lähettiläälle ja astu-
neet kukin komppaniansa luo.

»Ja tämän kansan te luulette vielä voivanne kukistaa?» mu-
rahti hän. »Miten kauan ovatkaan jo Espanjan parhaat voimat
olleet haudattuina tähän maakamaraan. Voi sinua, isänmaaraukka!»

Aamun vaietessa alkoi näkyä hitaasti putoilevia lumihiuta-
leita. Ei voinut nähdä kolmea askelta eteensä.

»Niin, niin», murahteli vanha soturi, »ammu nyt umpimähkään!
Ja kuulepa tuolla ne taas laulavat sitä kirottua lauluaan, Espan-
jan vallan ja kunnian hautauslaulua pum, pum, säästäkää toki
ruutianne, ette te kuitenkaan heille sillä mitään mahda niin,
niin, ampukaa vain, ampukaa vain, laulu kaikuu sitä kirkkaammin.
Tuhat tulimmaista, sen on oppinut lopulta jo ulkoa!»

Hän ei ollut vielä lopettanutpuheluaan, kun kanunan kuula sat-
tui aivan hänen viereensä omankomppanian miehiin jakaatoi niistä
kuusi joko kuoliaana tai haavoittuneena maahan. Tämä kuula tuli
genualaiselta kalerialukselta. Jan Norris antoi Andrea Dorialla
paukkua, kun mentiin Liefkenhock'in linnoituksen ohi. Sieltä vas-
tattiin heti mitä kiivaimmalla tulella, mutta geusseille ei tästä koi-
tunut mitään tuntuvaa vahinkoa.

Myga van Bergen seisoi sulhonsa rinnalla Andrea Dorian kan-
nella.

Hänen silmänsä säkenöivät. Mitä välitti hän espanjalaisten
kuulista. Morsiusparin yläpuolella liehui voittoisana geussien lippu,
heidän jaloissaan taas oli Spinolan rikkirevitty lippu.

»Vielä täysi annos, pojat! Antakaa paukkua morsiameni
Mygan kunniaksi!» huusi Jan Norris heilutellen hattuaan. »Ison
purjeen raakapuu näyttää vierähtävän yli laidan! Ei tee mitään!
Hei Mygani, suloinen morsiameni vapaana on vesitie, vapaana
on! Kuule, miten kovalle musta kalerilaiva pannaan Lillön edustalla!
Ennen turkkilainen kuin paavilainen! Vapaat ovat vedet! Vapaana
on meri meille! Oi suloinen Mygani, ihana rakas morsiameni, miten
sinua rakastankaan!»

»Oi Jan, Jan, näin uljaasti ei ole vielä milloinkaan morsianta
anastettu! Mitä oletkaan tehnyt tähteni!»

»Mitäkö tehnyt?» naurahti Jan Norris. »Yhden etelämaalaisen
meriluutnantin olen iskenyt kuoliaaksi ja heittänyt yli laidan
yhden etelämaalaisen kaptenin ruumiin. Musta kalerilaiva on



pelastanut sinut ja minut eläköön, kauan eläköön musta kaleri-
laiva!»

»Eläköön! Eläköön musta kalerilaiva!» riemuitsi laivaväki
Andrea Dorialla, ja vasemmallekin musta kalerilaiva jyrähytti
vastatervehdyksensä liukuen eteenpäin Lillön linnoituksen muu-
rien edustalla.

»Hyvä on», sanoi kapteni Jeronimo tovereilleen, jotka aikoivat
kantaa hänet vallilta alas. Antakaa minun kuolla vapaassa Juma-
lan ilmassa, niin se tuntuu minusta helpommalta. Voikaa hyvin
toverit, voikaa kaikki hyvin —ja pitäkää puolenne. Näen ainoas-
taan nuoria kasvoja ympärilläni, toverit, minä toivotan teille
enemmän onnea kuin mitä on tullut vanhan armeijan osaksi. Me
olemme tehneet tehtävämme kaivakaa Jemmingen'in pelloilta,
Mockerheideltä, Gemblours'in ja Antwerpenin ympäristöiltä,
meidän ei ole syy, että me vielä maleksimme vanhoilla tan-
huilla! Voikaa hyvin, toverit vanhat menevät hau-
taan! Voikaa hyvin ja Espanja ikuisesti, poloinen Espanja! ..A

Kapteni Jeronimo oli kuollut, ja äänettöminä seisoivat hänen
ympärillään Liefkenhockin linnoituksen upserit ja miehet.

Kanunain jyske oli tauonnut. Kaikki alankomaalaiset laivat
olivat onnellisesti sivuuttaneet saaliineen espanjalaisten linnoituk-
set. Mutta etäältä kajahteli vielä vuoden 1568 sotalaulu.

„Korkeelle Jumalalle
Nyt kertoelen sen
Ett' vihaa kuninkaalle
Mä kannan muuten en,
Siks' että Jumalaani,
Herraani ylintä,
Mä hyvää auttajaani
Palvelen pyhintä."

Merelle päin sävelet kaikuivat,kun upea geussien laivasto saalii-
neen, verisine haavoineen, mutta kunnian kruunuineen liukui
myötävirtaa yhä tihenevässä sumussa.
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