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Marco Polo'n matkustukset Aasiassa.
(1271-1294.)

Marco Polo'n isänisä oli wenetiuluinen putricio tui aate-
lismies. Tämän kehoituksesta oli kolme hänen »vielä nuorta
poikaansa lv. 1254 rohjenneet lähteä Sisä-Aasiacm hankkimaan
siellä rikkauksia osittain tvaihetuskaupalla, osittain kalliita liwejci
hiwomalla> He tuimatkin Tartarilaisten kaanin eli päällikön
Varkcch'cm howiin, wastaan-otettiin siellä hylvin hymästi ja wii-
pyimät koko muoden hänen luonansa paraimmalla menestyksellä
yrityksissään. Juuri kuin olimat lähtemäisillään paluumatkalle
Venedigiin, joutui heidän ruhtinaallinen suosijansa sotaan toisen
Hulaghu nimisen tartarilaistaanin kanssa. Tämä tviimeksimai-
nittu pääsi sodassa moittajatsi. Joko pelmosta joutua tämän

haltuun tai sen muotsi, ettei heillä sima maassa ollut tarpeel-
lista turmaa, täytyi heidän toistaiseksi lykätä lähtönsä kotimat-
kalle Venedigiin. Sen sijaan päättiivät toisaalla koettaa on-
neansa ja lähtiivät Botharan maahan, jossa kaani Verrak silloin
hallitsi. Samannimisessä pääkaupungissa (Bothara) toimittimat
taas askareitansa kolme tvuotta, kunnes kaani Hulaghun lähetti-
läs matkallaan lautaisessa Kiinassa asuman tarturiluisen suuri-
kaanin, Kublain, luo mielistyi heihin ja tailvutti heidät seuraa-
maan häntä.

Monet ivedenftaisumiset jalumilalviinat patoittmat heitä teke-
mään isoja mutkia, ja monta kuukautta sen tvuoksi kului, ennen-
kuin wihdoin päätymät Kublai-kacmin, Tartarilaisten ylikuninkaan
asuinkaupunkiin. Tämäkin otti Venetialaisemme hywin armollisesti
wastaan. Hän oli hywin tiedonhaluinen ja puheli senwuoksi
usein heidän kanssa Europan tuwoista ja oloista, mutta kyseli
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heiltä erinomattain kristillisestä uskonopista. Kun hän sai
hywin tyydyttäiväiset »vastaukset, päätti hän lähettää puuwin
luo erinäisen lähettilään kirjeen kanssa, jossa anoi joitakuita
tarkempia tietoja kristinuskosta ynnä sata lähetyssaarnaajaa maa-
hansa. Weljetset Polo sailvat seurata lähettilästä apuna ja
tulkkina. Lisäksi oliwat wielä saaneet toimitutsetseen tuoda myö-
tänsä suurikaanille mähän öljyä siitä lampusta, joku aina paloi
pyhällä haudalla Jerusalemissa. Wielä tvarusti suurituuni hei-
dät pienillä tultuloutuillu, joiden näytettyä heille malttamatto-
masti kuittia piti maksottu annettaman heidän matkallansa hänen
alueensa läpi.

Tuskin olimat alkaneet matkansa, ennenkuin tartarilainen
lähettiläs niin loivasti sairastui, että Venetialaistemme täytyi
jättää hänet jälkeensä. Ikäwästci armaasen kotimaahansa jattoi-
tvat he nyt matkansa ilman häneltä, täytyen yksin ottaa Pääl-
lensä lähetystöin».»». Heillä tutui matkalla neljättä muotia ja
kun »vihdoin, noustuaan laitvaan Ajassussa Armeniassa, tv. 1269
nousiiva. maalle Anconassa, oli Clemens IV wähäci ennen kuol-
lut, ja paalvin istuin siis wielä oli tyhjä. Tullessaan Venedigiin
keksi yksi »veljistä, Nicolo Polo, tvaimonsa jo kuolleen, »vaan
jättäneen pojan, joka oli syntynyt lvähää jälleen hänen läh-
töänsä Aasiaan ja nyt jo oli 15 wuoden lvanha. Tämän, jota
juuri on meidän Marco Polo, ottiwat weljetset sitten myötänsä

Romaan ja ajoimat siellä asiansa Gregorio X.nnen luona, jota
oli toroitettu paamiksi, paaministuimen 2 »vuotta tyhjänä ol-
tua. Tämä antoi heille kirjeen ja lahjoja lvietätväks. suuri-
kaanille ynnä kaksi saarnaajamunkkia, joitten piti rumeta en-
simmäisiksi lähetyssaarnaajiksi tartarilaisissa maissa. Tultuaan
Al Ajassuuu halvaitsitvllt kuitenkin molemmat munkit oleman
komin määrällistä matkustaa edemmäksi, senmuoksi että Baby-
lonin suliani tai keisari juuri silloin oli tehnyt sotaisen ryn-
näkön Armeniaan. Weljetset Polo, joiden seurassa myös oli
Marco, emät kuitenkaan siitä hämmästyneet, maan meni-
ivät rohkeasti maaroja ja lvaitvoja »vastaan ja tunkeutuimat
Vadatschcmin, taimacmkortuisten »vuorten Mustaghin ja Velur-
taghin yli, läpi osan Kaschmiria ja Kobin santa-aawi.toa Kan-
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theuiin Kiinan maakunnan Schensin itäisellä rajalla. Siellä cm-
toiwat suurikaanille ilmoittaa tulonsa ja tulitvat lviimein puo-
len neljättä muoden poissa oltua onnellisesti Kublai-kaanin ho-
tviin, 6000 sotamiehen etunenässä, jotka olimat lähetetyt heille
kunniatvartiaksi. Vaadittuaan kertomuksen heidän toimestaan ja
nähtyään, ettei edes Jerusalemin pyhästä haudasta tvaadittu
lampun öljytään puuttunut, näkyi kaani oleman sangen tyyty-
mäinen, ehkä lähetyssaarnaajien paluu häntä paljon närkästytti.

Weljetset Polo kohosilvat nyt kohoamistaan suurikaanin suo-
siossa, ja Marco ivoitti sen niin suuressa määrässä, että sen
kautta nostatti tartarilaisten hotvilaisten kateuden. Nuoruutensa
ja älynsä lvuoksi oli Marco Polo'lle hywin helppo asia pian
tottua maan tapoihin ja oloihin ja myös oppia kaikki tämän
laajan »valtakunnan eri kielet, että hänen tartarilainen ma-
jesteetinsä aikaa tvoittain hywin kernaasti käytti häntä moni-
naisiin lähetyksiin maakuntiinsa ja rajatvaltakimtiin. Kauan
oli hän maaherranakin Kiagncmin maakunnassa Kiinassa. Ci
kumma siis, että kaikki uämä toimitukset tuottilvat hänelle tvä-

hitellen semmoisen määrän maan- ja tansantieteellisiä tietoja
Sisä-Aasiastll, jota ei kenelläkään Curopalaisella ennen häntä
ole ollut.

17 wuotta paltvel.uaan suuntaani Kublaiia hänen suurim-
maksi mielisuosioksi, halusiwat he laitti, Marco Polo isineen ja
taksin setinensä, takasin armaasen isänmaahansa, wacm eiwät
pitkään aikaan woineet tailvuttaa ruhtinaallista suosijaansa pääs-
tämään heitä luotansa. Naiminen tuli toti lviimein heidän totiin-
halulle aivutsi. Ihden Kublai-taanin tyttäristä piti näet mennä

naimisiin Persian Argon nimisen kuninkaan kanssa, ja kun ne
kolme lähettilästä, joiden piti tviedä morsian kuninkaallensa, sa-
noilvat haluatvcmsa saaoa ottaa Venetialaisemme mukaansa aina
omaan maahansa Taurisiin asti, suostui suurikaani lvihdoin
Polon lväsymättömiin pyyntöihin ja antoi heidän lähteä sekä
lahjoitti heidät erotessa niin runsaasti, että woiwat täyttää —

11 laitvaa omaisuuksillansa.
Niin lähtilvät he nyt morsiamen jshtolaitvaston kanssa Hai-

nan nimisestä Kiinan Haminasta, purjehtilvat Kokinkiinan silvuitse
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ja poikki Vengaliun lahden ja nousmat, 11 kuukautta purjeh-
dittuna»», muulle Ormuzdissu, jossa kuninkaallinen ylkä otti mor-
siuntunsu wustuun. Tuulisissa tviipyitvät matkustajamme 8
kuukautta. Sieltä mutkustitvat he sitten edellensä Armenian ja
Konstantinopolin kautta Venedigiin, jonne onnellisesti suupui-
lvat m. 1295, 24 »vuotta poissa oltuaan. He näkiivät huo-
neensa sukulaisten hallussa ja kun he ajan ja ilmanalan »vai-
kutuksesta olimat tulleet ihan tuntemattomiksi, eiwät he sitä__saa-
neet takaisin, ennenkuin he näyttämällä myötänsä oleivan rikkau-
den poistilvat epäluulon petoksesta.

Maine näistä niin kaukana matkustaneista miehistä lelveni
niin pian, että utelijaita lappoi likeltä ja kaukaa kuuntelemaan
heidän juttelewan jotakuta matkoiltansa. Kun Marco Palo aina
ja oikeuden mutaan arwasi Kiinan Mätiluwun ja rikkauden mil-
jooniksi, oli seurauksena, että häntä aina tästä lähtein kutsuttiin
mestari Marco Millioniksi.

Joutuen Genuuluisten tvangiksi merituppelussa näki Marco
Polo synnyinkaupunkinsa »vihollisten kohteleman häntä kunnialla.
Maan sen ohessa niin kiusaaman häntä uteliaisuudellansa, että
hän tehdäkseen tvastaiseksi lopun heidän kysymyksillensä lvankeu-
dessa ollessaan lienee kirjoittanut matkakertoelmcm, joka sitten
aina likeisimpiin aikoihin asti on käännetty monelle mieraalle kie-
lelle. Jälleen saatuaan »vapauden, palasi hän takaisin synnyin-
kaupunkiinsa ja nai. Siellä kuoli hän myös tv. 1323 seitse-
män muotia isänsä jälkeen. Hän jätti jälkeensä maineen olleensa
helläsydäminen ja sangen rehellinen mies ja hänen totuudenrak-
kauskin on lviime aikoina loistcmimmalla taivalla tullut todiste-
tuksi, kun monet hänen ilmoituksensa, jotta näkymät olewun lvul-
heellisiu tui ylenmääräisiä, niinkuin esim. että yuk tui tungutilui-
nen puhtvelihärkä (Lc»B Fru__r._6NB) löytyisi, ja kaikkia tappa-

lvan samiel-tuulen lvaikutukset, jo uitua sitten oivat nähty todeksi.
Että hänen matkakertomuksensa, kuinka arivoisat he aika-

nansa lienelvät olleetkin, nyt ikänsä »vuoksi ja sen tähden, että

niissä löytyivät maakuntien ja maitten nimet isoksi osaksi koko-
naan olvut kadonneet, että tuskin woi tutkia mitä ne edes tar-
koittalvatkacm, meidän ajallemme oivat ainoastaan »vähäisestä
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tai ei mistäkään teollisesta hyödystä, on luonnollista. Siellä
on, niinkuin meilläkin, paljon tai kaikki muuttunut kokonansa
toisenlaiseksi, kuin se oli Marco Polvi» aikana 600 w. sitten.
Ettemme jättäisi lukijoitamme kokonaan tietämättömyyteen näistä
ilmoituksista, tahdomme kuitenkin tässä tviimeksi sanoa muutamia,
jotka koskemat silloin niin mahtaman tartarilais-suuritaanin hen-
kilöä ja liteimpiä ystäiviä.

Kublai-kacmilla, joka juursi sukuperänsä mailman »valloit-
tajasta Dschingis-kaanista, oli keskinkertainen pituus, kaunis,
muhkea ulkonäkö ja mustat hiukset. Häntä pidettiin tviisacma,
ankarana ja toimeliaana miehenä ja miehuuttansakin yli hän
monasti näyttänyt. W. 1286 nosti setänsä Naiam puolen
miljoonan sotamiehen kanssa kapinan häntä »vastaan ja oli wielä
hankkinut toisen tartarilaisen ruhtinaan atvutsensa, ivaan Kublai
tarkasi hänen päällensä 460,000 miehen kanssa, kiersi hänet ja
otti hänet »vangiksi, sitten pistätti hän hänet kuoliaksi ensin kui-
tenkin ommeltuaan hänet sätkiin, ettei hän kuolisi rahtvacm näh-
den, kun oli kuninkaallista sukua. Siitä että tämä ruhtinas
Naiam oli antanut kastaa itsensä ja tappelussa kannatti ristin
sotajouktojensa edellä, ottiwat Juutalaiset syyn iwata kaanin lei-
rissä olewia kristityltä, »vaan samat Kubla.ita kotvia nuhteita,
sen »vuoksi että hänestä tristittyiden Jumala oli enemmän oikeutta
pitäivä, kuin että auttaisi kapincmnostajata. Että Kublai-taani
itse ei ollut kristillisyyttä »vastaan näkyy kyllä seltvästi hänen
ivasta mainitusta halusta saada kristillisiä lähetyssaarnaajia maa-
hansa. Miehuutta piti hän hywin suuressa armossa muillakin
ja luuli sen ansaitseman kunnollisen palkinnon.

Hänen päällikkönsä kcmtoitvat kultaloutuja, joilla oli mel-
kein seuraama kirjoitus: "suuren Jumalan »voiman ju sen armon
kautta, jonka hän antaa maltakuimallemme, on kaanin nimi siu-
nattu ja ne, jotka vivut »vastahakoiset häntä mastaan, omat kuo-
leman omat." Näitten loutujen armot wastasiwa. sen päällikön
artvoon, joka niitä kantoi, niin että sen kenraalin loutu, jolla
oli ylipäällikkyys, painoi ainakin 50 unssia. Näillä »viimeksi
mainituilla oli »vaakalintu, jalopeura tai muuta semmoista piir-
rettynä, toisiin oli aurinko ja kuu kulvatuina. Nämä loutut



8

tuottilvat tcmtajoillen oikeuden saada mitä tarlvitsilvat joka pai-
kassa missä waan tultiwat. Myös kannettiin heitä hopeisessa
kannintuolissa warataiwaan alla.

Kaanilla oli neljä puolisoa, jotta oliwat synnyttäneet hä-
nelle 22 lasta, waan paitsi niitä oli hänellä monilukuisten jal-
tawaimojen kanssa 27 muuta lasta. Sekä oman »valtakuntansa
maakunnissa että myös rajatvaltakunnissa oli erinäisiä henkilöitä
tilattu jota paikassa hakemaan kauniimmat naiset hänelle; waan
ennenkuin he sitten samat näyttäitä tvaltiaalle, piti erinäisten sii-
hen määrättyjen naisten tuttia — tuorsasiwatto kaunottaret nuk-
kuessaan tai oliko heillä muuta »vikaa. Tartarit pitiivät suurena
kunniana saada tyttärensä esitetyiksi kaanille, jota ivastaan hei-
dän takaisinlähettäminen pidettiin suurimpana häpeänä.

Joulu-, Tammi- ja Helmikuut asui suurikaan. Kambalun
kaupungissa Kathay nimisessä kuninkaan »valtakunnassa. Tämän
uuden kaupungin eteläisessä osassa on nelisnurkkainen osuus,
jonka kukin smu on 8 peninkulmaa^) pitkä. Sen ympäri kul-

kee korkea muuri ja sylvä taimanto; kahdella puolella on portti.
Sen siwulla on aukko peninkulman lcmeudesta. Sitten tulee
toinen nelikulmio, joka on 6 peninkulmaa lalvea. Kussakin tä-
män nurkassa ja myös sen keskellä on kaunis palatsi, joissa
kaanin hetvoset, jouset, wasamat, kanuunat ja muut sotakalut säi-
lytettiin. Sisäpuolella tätä aluetta ympäröitsee toinen korkea
muuri wielä 8 palatsia, joista kaani itse asuu yhdessä. Tässä
on korkea moninaisilla »väreillä maalattu katto. Huoneet olimat
lvarus.e.ut oiwallisilla huonekaluilla ja myös kauniimmalla tu-
malla koristetut meistetyillä ja komeasti kullatuilla kumilla lohi-
kärmeistä, sotilaista, linnuista, eläimistä j. n. e. Tässä palat-
sissa on myös salahuoneita kaanin uurteita ju — naisia »varten.
2000 miestä kupteinin komunnon ullu on uinu kuninkaallisessa

*) Muutoin Khcm-plllu eli Han-palu, joka merkitsee "kuningasten
palatsi." Lienee ollut nykyinen Peking tai ainakin olleen likellä
tätä kaupunkia, jota Kiinalaiset kutsumat Khungtin-Fu.

**) Tässä ymmärretään aina Kiinan peninkulmia, jotka omat noin
puolen meidän »virstan pituisia.
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palatsissa warticma ja muutetaan jota kolmas päimä. Kaikki
kaanin henkimartiat teketvät yhteen 12,000 miestä.

Wastapäcitci tätä palatsia rakennettiin toinen Dschingisia,
Kublain poikaa warten. Tämän pohjaispuolella oli wuori, joka
kutsuttiin „aina wihertäwäksi" ja oli peninkulman ympärimituten.
Tämä wuori on mylleröitty likellä olleen kedon mullasta. En-
tisen kedon asemassa wiruu nyt sywci wirta, täynnä kaloja, jotka
elätvät erinäisissä ristikoilla tai rautawerkoilla toisistaan eroite-
tuissa karsinoissa. Wustu mainittu wuori on täyteen istutettu
puilla, jotka aina lviheriöitselvät ja juurinensa multinensa omat
tänne tuodut norsujen seljissä kaukaisista maista.

Kun tähtitaiturit kaanille oliwat ennustaneet, että kapinan
piti syttymän Kambalussa, perusti hän joen toiselle puolelle uu-
den Taidy nimisen kaupungin nelikulmion muotoon, jonka kukin
silvu oli 6 peninkulmaa pitkä. Sen ympäri on lvalli malteilla
nastoilla ja kahdentoista portin kanssa. Kunkin kohdalla kohoaa
komea palatsi ja kussakin mallin nurkassa on fota-aseita 1000:lle
miehelle. Huoneet tässä kaupungissa omat säännöllisesti raken-
netut ja maltoisitsi maalatut sekä omat lvarustetut pihoilla ja
puutarhoilla. Kadut kulkemat suorassa linjassa yhdestä portista
toiseen. Määrätyllä ajalla soitettua kellolla, joka on komeassa
kirkossa keskellä kaupunkia, ei kukaan saa näyttäitä kaduilla, ellei
hänellä ole sangen tärkeätä toimitusta ja silloin hänellä pitää
olla plllalva kynttilä kädessä. Sen, joka määrätyn ajan perästä
taivutaan kadulla, ottaa wahti kiinni ja, ellei hän silloin woi an-
taa täyttä selkoa itsestänsä, on häntä odottama ankara selkä-
sauna ja usein niin ankara, että hänellä siitä on kyllin elina-
jaksensa. Pieksäminen on yleiseen tcmallisin rangaistus tässä
maassa, jossa uskonto komasti kieltää werenwuodattamisen.

Kuolleitten hautausmaat ja polttopaikat otvat Kambalun
etukaupungeissa. Semmoisia löytyy 12, yksi kunkin portin edus-
talla, ja kukin on 4 peninkulmaa pitkä. Niissä löytyy myös

erinäisiä »virkamiehiä, joiden toimitus on ottaa mastaan lähet-
tiläät heidän seuroinensa, antaa heille tvapaan asunnon ja toi-
mittaa heille tarpeensa.

Sali, jossa kaani julkisesti atrioitsee, on mahdottoman
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suuri. Hänen pöytänsä on ylinnä, ja taittein muitten korkea-
armoisten ivirkamiesten pöydät seisoivat heidän arivonsa mukaan
porrasta alempana, että kaani tvoi katsoa kaikkein yli. Ne jotka
istulvat häntä likinnä pitämät aina suunsa peitettynä silkkilii-
nalla, ettei heidän henkensä kälvisi kaaniin tai hänen ruokaansa.
Nainen täyttää ju tarjoaa hänelle juomapikarin, jonka tehtyänsä
hän astuu kolme askelta ta'apäin ja lankee polio.llensa. Pa-
roonit ja »lpsierit, jotka syöwät kentälle lewitetyillä matoilla, lan-
keetvat yht'aikaa polioillensa ja ruokasoitannot alkamat.

Kaanin syntymäpäiwä wietetään erinomaisella juhlallisuu-
della. Hän on silloin kokonansa puettuna kullalla neulottuihin
roaatteism. Kaksi tuhatta henkeä hänen holvikunnastaan, jotka
owat puetut samalla lailla, kcmtalvat wielä tulta- ja hopecmöitci
tvyöllcinsä. Sinä päiwänä antawat taitti hänen »vasallinsa ja
hotvilaisensa hänelle antimia tai lahjoja. Samat juhluwuatteet
pidetään myös 13 muinu juhlapäiivinä »vuodessa^ Uuden muo-
den ensimmäisenä päiwänä (1 p. Helmit.) on koko hotvikunta puet-

tuna walkoisiin »vaatteisiin, jota on onnellisuuden lväri. Tänä
päiwänä lahjoitetaan toisilleen kalliita tiwejä, waltoisia waatteita
ja waltoisia hewosia, kumpiakin jos mahdollista luwulta yhdek-

sän kertaa yhdeksän; sillä se on pyhä luku. Samana päiwänä
kantawat myös kaanin tetvanat tai kumeelit kalliita silttipeittoja
ja hänen norsujensa, joiden määrä arwataan wiideksi tuhanneksi,
pitää tatsastettawatsi kulkea hänen siwutse, peitetyinä peitoilla,
joille on maalattu kaikenlaisia kuivia luonnollisessa ko'ossa.

Vastaanottosalin olvella seisoo kaksi jättiläisen kokoista o-
wenwartiaa warustetuina nystermäisillä suuwoilla, joilla kaikki
ne pahanpäimäisiksi piestään, joita tapaa se paha onni, että kyn-
nykselle lankeewat. Wielä päälliseksi heiltä riistetään lvaatteet
pois ja tehdään saaliiksi.

Kaanin totopulmelijat, niinkuin lääkäriä, tähtituituriu, aa-
telismiehiä, sotilaita ynnä muita kokouwat »nuinitun päitvän uu-
mullu isoon saliin, jossa ylimmäinen pappi korkealla äänellä lu-
kee rukouksen kaanin edestä, jolloin kansa »noniaissu puikoin huu-
taa: „suokoon Jumala." Sitten hän lähenee komealla alttarilla
makaamaa punaista taulua, johon kaanin nimi on kirjoitettu, ja
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peittää sen nöyrästi pyhään saivuun, jonka jälkeen aimotut lah-
jat molemmin puolin annetaan. Oimallisen atrian syötyä, tuo-
daan kesy jalopeura, jota lasteuwi kaanin jalkojen juureen ja
hylväilee häntä.

Kaanin hutvimetsästyksissci tapahtuu se kummastuttama seik-
ka, että taimu.etut jalopeurat, leopardit ja sudet metsästämä,
karhuja, metsäsikoja, surmuitu ja metsäkauriita. Jalopeurat, jotka
omat kovemmat ju Muikeimmat nöyristää, kesytetään Maunuissa
ja opetetaan koirilla. Myös on täällä kesyjä kotkia, jotka omat
opetetut pyytämään jäneksici, sarwuitu, metsäkauriita ja kettuja,
eikä sudetkaan ole heiltä turmassa.

Kun kaani kesäis-aikana matkustaa, on hänellä maja nor-
sun seljassa ja jos hän mälillä tahtoo katsella haukkametsastä-
mistä, nostetaan sen pienen majan katto pois. Hänellä taitaa
olla aina 18,000 haukcmhoitajaa ja paitsi niitä 1000 linnun-
pyytäjää, puetut tailvacmsinisiin ja tulipunaisiin »virkapukuihin.
Hänen koiransa omat 5000. Maaliskuussa metsästää hän Ka-
zarmvdenin lakeuksilla, jossa silloin tapetaan lukematon määrä
riistaa, siitä luonnollisesta syystä, että misseillä paikoilla ei ku-
kaan saa metsästää ilman kaanin tumatta.

Puolet yllämainituista parooneista, joiden luku nousee
24:ään, teketvät suurikaanin sotaneulvoskunnan ; toiset owat si-
wiiliwirastojen esimiehinä.

Jos hallatvuosi joskus tulee kaanin »valtakunnassa, niin
hän »vapauttaa kansan »vuotisesta tverosta ja antaa sille wielä
kyllin eloja makasiineistaan, jotka senlvuoksi aina pidetään täy-
sinä. Myös lahjoittaa hän karjaakin niille, joiden karjat rutto

kokonansa tai osaksi on hätvittänyt. Myös semmoisista perheis-
tä, jotka onnettomuuksista owat köyhtyneet, pitää hän heidän
säätynsä mutaan huolta lvaltakunnan »varoilla, elleilvät enää woi
itsiänsä elättää työllä.

Muinoin oli Tartarilaisilla tapana jättää köyhät onnensa
nojaan, sillä he pitilvät heitä lumalau hyltääminä, waan nyt
on säälitvciisyys heidän erinomuisimpiu hytveitä, jota papitkin
aina painamat heidän mieleensä niinkuin Jumalalle sangen otol-
lisena. Senlvuoksi eiwät milloinkaan kerjäläistä ajataan pois,
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ja kaanin holvista jaetaan joka päitvci köyhille tuhansin määrin
riisiä, hirssiä ja muita eloja.

Kambalun kaupungista juoksee koko lvaltakunnan halki kau-
niita ja lujia maanteitä, joitten »varsilla aina 20—30 penin-
kulman päästä löytyy majataloja tai niin kutsututta „lumbs",
jotka kaanin kustannuksella aina owat warustetut matkustawille
tarpeellisilla waroilla. Lähettiläitä ja ylimyksiä »varten löytyy
näissä myös aina 400 tvalmiiksi satuloittua helvosta. ylimal-
kaisesti on täällä joka paikassa, myös monissa erämaissa, tarkka
huoli pidetty postinkulun ja muun liikkeen nopeudesta sekä mait-
se että meritse.

Kun Tartarilaiset lain mukaan saalvat ottaa niin monta
tvaimoa, kuin woiwat elättää, on maa yleiseen kyllin kansoittu-
nut, ja työtvoimaa siis ei puutu missään. Tuskin ainoatakaan
Paikkaa tästä yleiseen hywin hedelmällisestä maasta on wiljel-
tämcittä.

Käypänä rahana kulkee maassa silktipuun sisäinen kuori,
jonka palasille kaanin nimi on painettu.

Hengen haastolla on kielletty »väärentää tai olla mastaan
ottamatta näitä rahoja tai näitten sijaan tuoda maahan lvie-
raita rahoja. Muukalaisten kauppamiesten, jotka tuowat kalua
maahan, pitää maksuksi ottaa maan tuotteita.
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Kristoffer Columbo.
Amerikan löytäjä. Matkoja ww. 1493-1504.)

Lopulla 15 wuosisataa syntyi ajatteleivan miehen mielessä
aihe, jonka täyttämisellä ei ollut »vähempää seurausta kuin uu-
den maan osan löytäminen, josta hamaan siihen aikaan ei ollut
aawistustataan ollut.

Tämä mies, Kristoffer Columbo, oli Genuassa syntynyt lv.

1447 aatelisesta suivusta, joka monen onnettomuuden kautta oli
menettänyt omaisuutensa. Jo nuorena näytti hän suuren tai-
pumuksen meri-elämään. Hän oli saanut hywin oppia purjeh-
tijalle tarpeelliset tietätvät ja oli 14 wuodestansa ollut merellä
sekä kulkenut Wälimeren suurimmat satamat ja wielä Englanti-
laisten kanssa käynyt kalastusretkillä Islannissakin. — Onnetto-
muus lvei hänet lv. 1471 Portugaliin; sillä lähellä tämän maan
rantaa kerran tapellessaan tvenetialaista ryöstölaiivaa ivastaan,
syttyi hänen laitvansa palamaan ja myös wihollisenki laiwa, jo-
hon hän oli iskenyt. Kolumbo, jota arweluttawimmassataan ti-
lassa ei milloinkaan menettänyt tointuansa, tempasi lvedellä tvieri-
lvän airon, jonka awulla pääsi rantaan, johon oli kolmatta meri-
peninkulmaa. Tatvallista suuremmalla taidollansa hän hywin pian
kunnostui täällä, jossa taitatvaisuus meritoimituksissa pidettiin
korkeassa arivossa. Hän meni palwelukseen ja nai kokeneen meri-
uroon, Vartholomeo Perestrellon tyttären. Tämä tuttawuus he-
rätti hänessä mietintöjä. Hän ei ensinkään tvoinut erota ap-
pensa kartoista ja päilväkirjoista. Ehkä kauppamatka Azorien ja
Kanarian saaristoille toisella lajilla tvaati hänen tointansa, wah-
wisti se kuitenkin hänessä wielä enemmän ne ajatukset, jotka
aina oliwat olleet hänen mielessään, heti hänen tultuansa tu-

tuksi wanhan Perestrellon kanssa: „Kuinka?" ajatteli hän, „eiko
maa ole pallomainen ja sen ympärystä suunnattoman suuri?
Eikö se manner, jonka me tunnemme, ainoastaan ole osa maan-
pallon toista puoliskoa? Ia lvoisiko ajatella, että luoja koko-
nansa ja pelkällä medellä olisi täyttänyt toisen puoliskon, jossa
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kukaan ihminen wielä ei ollut käynyt? Jos waltamerta suoraan
purjehtisi länteen päin, niin marinaankin kohta löytäisi maata ja
luultamasti lähempänä, kulu kukaan itänänsä on aamistanut-
kaan?" Tämä luulo tuli wielä paljoa todellisemman näköiseksi
siitä seikasta, että portugalilaiset merimiehet joskus oliwat nähneet
outoa meriruokoa, taidollisesti meistettyä puuta ja kerran kaksi
ruumistakin ihan omituisesta muodosta merellä uiman lännestä
ja ajeleman Azorien rannoille. Älykkäät ystämät, joille Co-
lumbo oli ilmoittanut ajatuksensa, wahwistiwat hänessä semmoiset
luulot, ja senwuoksi hän sittemmin haki joltakulta europalaiselta
»valtiaalta apua tuumainsa täyttämiseksi. Mutta niinkuin hänen
olisi pitänyt tässä edeltäkäsin tulla walmistetuksi loppu-elämänsci
waiwoille ja wastuksille, sai hän monet wuodet tuntea tviimyt-

tämisen tuskan ja kiellon loukkauksen.
Ensin kääntyi hän syntymäkaupunkiinsa Genuaan, jossa se-

naati ei ottanut korlviinsakaan tämän muka tyhjän-ajattelijan
esityksiä. Sitten hän ilmoitti ajatuksensa Portugalin kuninkaalle
Juhana Il.lle. Täällä taas hänen luottamuksensa määrin käy-
tettiin. Kuningas jätti Columbon antamat ilmoitukset muuta-
main neuwon-llntajainsa (eräs piispa ja kaksi juutalaista maan-
tieteen oppinutta) tutkittawiks». Nämä houkuttelimat itsellensä
kamalasti kaikki tuumistansa innostuneen miehen ajatukset tässä
asiassa ja oliwat sitten, kun eiwät niissä häwainneet mitään
moitittawaa, niin hämyttömiä, että wiiwyttiwät häntä hairah-
duttaioillll wastauksilla ja paniwat sill'aikaa salaisesti hänen esi-
tyksensä toimeen muka omaksi hyödykseen. Lailva »varustettiin
muulle katteinille, ja tämä lähti mitä joutuisimmin saadun osoi-
tuksen mukaan hakemaan wierasta maata. Waan hänessä ei ol-
lut siihen miestä. Joitakuita päiivici purjehdittuna»» merta lcin-
teen päin palasi hän, peljästyen mastaisia tuulia ja ääretöntä
merta, ja makuutti, ettei ensinkään ollut ajattelemistakaan, että
sielläpäin maata löytyisi, sanoen että Columbon waitökset eiwät
olleetkaan muuta kuin tyhjää höplötystci.

Ankarasti närkästyneenä Columbo nyt kääntyi Espanjan ho-
lviin. Kuningas Ferdinand Katolinen, joka siellä hallitsi yhdessä
puolisonsa Isabellan, Castilian kuningattaren kanssa, jätti myöskin
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Columbon esitykset tarkastettaivaksi oppineista miehistä lo'otulle
tutkijakunnalle, jota, ehkä portugalilaisia neutvoncmtajia tunnolli-
sempi, kuitenkin oli heitä paljoa typerämpi. Msi tässä tutkijakun-
nassa sanoi : „jos purjehtisi niin kauwas länteen, niin miimeinhän
soluisi solumistaan niin symcicin, ettei sieltä sitten enää möisi päästä
takaisin ivesimuorta ylös." Toinen sanoi: „jos siellä olisi mitään
löydettämää, niin muinois -ihmisethän jo aikaa, sitten olisimat siitä
tiedon hankkineet." Kolmas, joka kyllä myönnytti asian woiwan
olla mahdollisen, Makuutti, että sillä lajilla saisi purjehtia ai-
nakin neljättä muotta, ja neljäs päätti koko yrityksen jumalatto-
maksi ja röyhkeciksi. Ehkä Isabella oli puolisoansa jalomielisempi
ja enemmän kuin hän taipuma uusiin yrityksiin, hätyytti häntä
rahanpuute ja kotva sota Granadassa Moorien kanssa; jonka
tähden tämän kaiken seuraus oli se päätös, ettei pitäisi antau-
tua epätietoisiin ja kalliisin yrityksiin, ja tätä mastausta oli Co-
lumbo-raukan pitänyt odottaa 5 muotta.

Mennessään Espanjaan Columbo lähetti meljensä Vartho-
lomeon Englantiin, moidaksensa ehkä saada sikäläisen kuninkaan
Henrik Vll:nen tuumiinsa taipumaan. Waan tämä joutui mat-
kalla merirostvojen käsiin, ryöstettiin ja pidettiin monta muotta
tvankeud.ssa, ja kun Mihdoin onnistui päästä siitä irti ja tulla
Englantiin, oli hän niin kurjassa tilassa, että hänen ensin kauan
piti piirustella ja myödci maankarttoja, koltaksensa siksi rahaa,
että siistissä pumussa Moi näyttciitä hoivissa. Jo aikoi Columbo
lähteä hänen jälkeensä, kun esimies Rabidan luostarissa Mcihcicl
ennen hänen lähtöänsä sai hänet muuttamaan päätöksensä. Tämä
mies, jolla oli Isabellan luottamus, luuli moimansa toimoa, että
hänen puolustuksensa tvoisi jotakuta ivaikuttaa, ja Columbo kut-
suttiinkin todella wielä terran hoiviin. Waan asianhaarat siellä
wielä nätyitvcit oleman entisellään; Ferdinandin tassa wielä oli
tyhjänä, eitvättci Espanjan oppineetkaan, joilta asiata taas ky-
syttiin, olleet suurempaa ymmärrystä saaneet.

Wihdoin sai toki tämän jalon miehen iväsymättömyys Pal-
kintonsa. Moorit »voitettiin; Isabella ajoi tvoittoriemulla hei-
dän pääkaupunkiinsa, ja Columbon ystäwät täyttiwät tämän i-
loisen mieli-alan hankkiakseen hänen niin kauwcm pidetyn toi-
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wonsa täyttämisen. Enin ansaitsee rahanwartija Santangel hä-
nen kiitollisuutensa tässä tilaisuudessa. Kun tämä oli tviekotel-
lut kuningattaren suostumuksen, tunnusti tämä olewcmsa aiwcm
rahatta, waan tarjoutui panemaan jalokitvensä pantiksi. Tästä
liikutettuna tarjosi Santangel hänelle koko omaisuutensa, ja se
teki 70.000 tukaattia. Isabella otti tarjouksen ivastaan, ja 17 p.
Huhtikuuta w. 1492 allekirjoitettiin sotvintokirja, jonka mukaan
Columbo määrättiin yli-amiraaliksi kaikilla uusilla merillä ja myös
siaiskuninkaaksi kaikkein niitten maitten ja saarten yli, jotka hän
lvoisi löytää; myös hänelle lulvattiin kymmenetset kaikista tu-
loista, mitkä sieltä toilvottiin; kaikkein näitten lvirkain ja etujen
piti menemän perinnöksi hänen jälkeisilleen. Heti sotvintokirjan
päätettyä, rutvettiin yritystä panemaan toimeen. Waan Co-
lumbon wihamiehet tiesiwcit wasten Isabellan tahtoa matkaan-
saattaa sen, että tvarustukset eiwät wastanneet howin armoon
eitä yrityksen tärkeyteen. Koko laiivasto oli ainoastaan kolme
wähäistci laiwaa, jotka saiivat nimet Santa Maria, Pinta ja
Nigna ja joista kummatkin pienemmät tuskin oliwat muuta tuin
isoja lveneitä. Palos'en satamassa ne ivarustettiin 12 kuukau-
den ruokalvaroilla, ja kaikki kolme laitvuetta yhteen tekiwät ai-
noastaan 90 miestä, joiden seassa oli joitakuita aatelismiehiä
Isabellan holvista. Kuitenkin Columbo tytyi tähän; suuren ai-
keensa täyttäminen oli niin'hänen huolessansa!

Toimitettuansa tarpeelliset walmistutset Columbo tetihe »val-
miiksi lähtemään. Päiwcinä ennen meni hän kaikin wäkineen
Rabidan luostariin, jossa tunnustitvat syntinsä, nauttiwat Her-
ran ehtoollisen ja rukoiliwat Jumalalta menestystä yritykselleen.
Seuraatvana päilvänä Elokuun 3 p. 1492 laski tämä tvähcii-
nen laiivasto maasta lukemattomain katsojain läsnä ollessa, jotka
huutaen seurasiwat näitä rohkeita retkeilijöitä. Kolumbo itse oli
yli-llmiraalina Santa Marialla, joka oli isoin laitvoistansa, ja
»veljekset Pinzon, kaksi Espanjan aatelismiestä, jotka hywin ym-
mcirsitvät meritoimituksia, johdattilvat toiset taksi laiwaa: Martin
Pinzon tvei Pintaa ja Vincenz Pinzon Nignaa. Ensitviikon kaikki
wielä oliwat rohteamielisiä, sillä he purjehtitvat tunnetuilla we-
sillä Canarian saaristolle. — Ainoastaan se seikka, etln yksi
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ruori särkyi, saattoi pelkäälvills Pahoja ennustuksia. He pääst-
ivät kuitenkin onnellisesti saarille ja jo täällä piti heidän »vii-
pyä korjataksensa pahasti rakennetut lailvcinsa.

Syyskuun 6 p. hän purjehti edellensä ju piti laiwunsu wal-
tumerellci suoraan läntisessä suunnassa. Säännöllinen myötä-
tuuli suositteli kulkila; jo seuraawunu päiwänä kaikki mua oli
kadonnut näkymättömiin. Hirweä tila semmoisille ihmisille, jotka,
ensikertaa eroitettuna muista ihmisistä, näkiwät itsensä muuta-
milla yhdistetyillä palkeilla ja laudoilla annetuiksi alttiiksi wal-
lattomille aalloille; tähän asti näet oli merimatkoilla tapana
aina pitää maa näkywissä. Impcirillänsci eiwät nyt nähneet
muuta kuin äärettömän meren ja taiwacm awaruuden; kulkemis-
tansa yhä kulkiwat edellensä tietämättä mihin, seuraten raju-
pciistä uskailijaa, jolla ei ollut muuta tietoa haettamasta maas-
ta, kuin minkä mielensä oli hänelle kuivannut; — todellakaan ei
ole kumma, jos uskaliaimpiakin alkoi peloittaa ja jos he kirosi-
ivat sitä hurjaa, joka oli walmis metämään 90 ihmistä myö-
tänsä kadotukseen.

Lewollisuudellcmsa Columbo kuitenkin herätti «mäessään i-
hastustu ja luottamusta. lötci päiwää hän seisoi Mäsymcitön-
nä laimun kannella laskinluoti ju tarkastus-aseet kädessä, nukkui
ainoastaan jonkun tiiman ju kirjoitti kirjaan jokaisen pienim-
mänkin hawainnon. Niitä, joissa huwaitsi tuskaa ju pelkoa, pu-
hutteli hän ystäivällisesti, koetti lupauksilla ilahduttaa nurisemia
ja elähdytti heidän toimonsa osoittamalla niitä isoja rikkauksia,
jotka heidän piti löytää matkansa perillä. Peljästyneen mäen
tuska kuitenkin eneni enenemistänsä. Wuotuistuu.ten alueelle
tultuansa laiwat riensimät edellensä wasaman nopeudella. Loka-
kuun 1 p. oliwat jo ulkouneet 770 meripeninkulmaa. Kysyt-
täessä Columbo kyllä sanoi sen paljoa wähemmäksi, waan se ei
kuitenkaan »voinut lohduttaa heitä.

Silloin tällöin oli toiwomiseenkin syytä. He näkiwät ou-
toja lintuja; waan eiwät tietäneet, että wesilinnut woiwat len-
tää satoja peninkulmia etäälle. Ihdessä paikassa oli meri niin
ruohon peittämäna, että laitvat melkein pysähtyiwcit kulussaan.
Waan linnut ja ruoho katosiivat taas muutamain päilväin ku-
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tuttua ja onnensa nojaan jätetyt ihmisparat näkiwät itsensä taas
turlvattomina aaivallu ja autiolla merellä.

Nyt kääntyi mäen huolellinen ja alakuloinen mieli-ala rai-
woksi ja epcitoiwoksi. Kaikki kuuliaisuuden siteet löyhtyiwät, ja
murhan uhkauksilla he waatiwat Columboa heti palaamaan ta-

kaisin. Wielä kerran asettaa hän heidät lewollisella ja lujalla
luottamuksellaan ja nciyttäiten sangen tyytytväisenä siihen menes-
tykseen, joka hänellä tähän saakka oli ollut, hän sanoo itseltänsä
nyt olewan warma toiwo kohta päästä perille.

Lintuja näkyy ja katoamat taas; aurinko nousee ja las-
keuwi päiwä päiwciltci ja luiwat wielä waan lentäwät lentämis-
tänsä wasaman nopeudella länteen päin. Nyt toiwottomuus jo
käwi wallattomaksi; tahdotaan käydä lvihakäsin Columboon. Ai-
noastaan se ajatus: „ku.a meidät kotia weisi hänen murhattu-
amme?" pidättää heidät wielä siitä. Silloin hän tvaatii aino-
astaan kolme, päitväci. Ellei niinä wielä maata nähtäisi, niin
hän tahtoi palata takaisin. Paljon morkaten he toki wihdoin
tähän suostuirvllt:

Onnensako tämän ajatuksen häneen johdatti ivai oliko hä-
nellä tarkempia tietoja? — Seuraawuna päiwcinci laskinluoti jo
kohtasi matalaa; ruokoa ja oksaa punaisilla marjoilla ui heitä
wastacm ja maalintuja laskeusi istumaan mastoille. Päiwä sil-
loin juuri oli laskeunut. Wielä ei maata nähty, waan Co-
lumbo lasketti purjeet alas, ettei tuuli tväkisin maalle weisi.
Kello 10 illalla hawaitsi hän lvalkean. Hän kutsui luoksensa
kaksi upsieriä, ja hekin näkiwät sen. Kaksi tuntia puoli-yön jäl-
keen huudettiin Pintasta, joka purjehti muitten edellä, riemu-
huuto: „maa! maa!"

Malttamattomuuden ja epätiedon tuskalla odottitvat purjeh-
tijat päiwcinnousua. Wihdoin se (Perjantai 12 p. Lokak.) koit-
ti, ja he näkiwät — millä tunteilla! — kauniin wihoittawan
saaren makaaivan edessänsä. He syleilitvät toisiansa ja itkiwät
ilosta toinen toisensa rintaa wasten, ja Columbolla oli ilo nähdä
kaikkein niitten, jotka hänen henkeänsä oliwat uhanneet, katumai-
sina ja häpeäminä, poltvillacm rukoileman häneltä sitä anteeksi.
Ensimmäisen ilonmimman miihdyttyä he muistiioat korkeammat
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welwollisuutensa ja kaikki wäki weisusi sydämmellisimmällä har-
ta»ldella kiitoswirren: „lumala! sinua me kiitämme!"

Päiwan noustessa hekin nousiwat weneisinsä ja fousimat
maulle juhlallisella loistollisuudellu, lentäwillä lipuilla ja heleällä
soitolla. Rannalle oliwat melkein kaikki usujaimet kokoutuneet ja
tummastuiwat outoja wieruitansu yhtä paljon, tuin itsekin näitä
kummustuttiwut. He oliwat ihan alastomia, punertuwun mus-
ten karmaistu ja parrattomia, muun muuten sangen soreita. Hei-
dän kielensä oli tolkutointa ju eläimen tapaista ju koko lauma
näytti siimojen lammasten eli metsäkauristen kaltaisilta — ihan
niin arkoina, niin turwattomina, niin notkeina he hypätä hip-
suttiwut edestakaisin, ja kaikissa, mitä heissä woi huomata, nä-
kyi niin wähän järkeä olewun, että Espanjalaiset jo epäililvät
heidän oletvankuun oikeita ihmisiä. Niitä he kuitenkin epäile-
mättä oliwat, ehkä seisoiwat uiwun alhaisella kiehityksen ja si-
tvistyksen asteella. He eiwät tunteneet muunwiljelystä; lämpöi-
nen ilmun-ula ja heidän saarensa wiljawuus, joka yltäkyllin an-
toi heille maisia ja muniok-juuriu, ei putoittunut heitä pitämään

huolta lämmittäwistä maatteista eitä asunnoista. Eitä siellä
löytynyt isoja petojakaan, jotka olisiivat totuttaneet heitä käyttä-
mään moimuunsu ju miekkuuttunsu, ju he viimatkin sen tvuoksi
niin wähästä säikähtämiä, että europuluinen koira moi ujuu koko
luumun heitä pakoon.

Komeassa pumussa ja paljastettu miekka kädessä Columbo
seisoi sen tveneen kokassa, joka ensimmäisenä laski rantaan ol-
luksensa ensimmäinen Europulainen, joku jalallansa astui uuttu
muutu. Wäkensä seurasi häntä ja ylen onnellisina, että oliwat
henkensä pelastaneet, tviidettä kymmentä pciiivää oltuansa kuole-
man tuskassa notkuwain lautojen nojassa, kaikki lankesimat alas
ja halasiwcl. turmallista maata. Tämän kiitosuhrin sai luonto;
toinen oli Jumalalle unnettuwu. He rukensiwut ristin ju luki-
lvut sen juurella hartaat rukouksensa.

Sitten Columbo teki saaren Espanjan kuninkaan omaisuu-
deksi samankaltaisilla juhlamenoilla kuin Portugalilaisetkin taytti-
mät löytörettillänsä Afrikassa. Indianit tatseliwat niitä, maan,
niinkuin luonnollista oli, eiwät ymmärtäneet mitään; niinkuin
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ylipäänsä koto walkeuin, parrakasten ju muutettiljen »niesten il-
muuminen, joilla oli outo kieli ju wielä oudommat käytökset, oli
beille jotakin ihan käsittämätöntä.

He huomasiwut, että »uetsH-ihmiset tutmiwut suurtansa Gun-
nuhuniksi; waan Columbo, jonka hengen se oli pelastanut, an-
toi sille sen wuoksi uimen S:t Salwcidor; se on yksi Bahaman
saarista. Asukkaat pian tuliivnt tuttuwiksi Espanjalaisten kans-
sa, kun nämä heille cmtoimat kulkusia, lusikorulleju, peilejä ju
muitu semmoisia pieniä kapineita. He cmtoimat niitten edestä
mitä heillä oli: raakaa ruoka-ainetta ja puumuliu. Kultaa heil-
lä ei ollut, maan ainoastaan kultupeltici, jota muutamat knn-
toimut koristuksinu nokissansa. Kun kysyttiin mistä he sitä sui-
ivut, osoittimut he etelään päin. Senwuoksi Columbo taksikin
liikkeelle etelään käsin ja, purjehdittuna»» tällä mutkalla monen
lakean saaren ohitse, hän nuti wihdoin ison saaren, jonka myö-
tä olewut Indianit kutsuiwat Cubuksi. Hän purjehti satamasta
toiseen, näki joka paikassa runsaan kusmullisuuden ju luonnon-
ihanuuden, joku häntä kummastutti, waan taas ei »viljelyksen
merkkiäkään. Laumottain juoksenteli alastomia ihmisiä, yhtä raa-
koja ja arkoja kuin Gucmahunin saarellakin, eimätku näkyneet
pitämän huolta tullusta, eikä leimasta. Kun tultupellit heille
näytettiin, he huusiwut Hlliti ju osoittiwut itään päin. Columbo
seurasi osoitusta ju suupui 6 p. Joulut. Haitin», jolle pani ni-
men Hispuniolu, sittemmin S:t Domingoksi kutsuttu. Täälläkin
huivuitsi suman luonnon-ihunuuden, saman hedelmällisyyden, sa-
man hywänsuwyisen ju heikon ihmissutvun, joka ei tuntenut
»vaatteita eikä työtä ensinkään. Kuitenkin oliwat nämä Indianit
jo eroitetut moneen heimokuntaan, joista kullakin oli päällik-

könsä eli niin kutsuttu kazik. Aksi näistä untoi neljä Indiuniu
paarilla tuntua itseänsä, wuun oli muutoin niin alaston kuin
muutkin. Hän untoi merkeillä Espanjalaisille tietää, että usein
»vihollisia likeisistä suurista (sittemmin löydetyt Curui'bien suu-
ret) tulee kowerretuissu ruuhissa tui kuno.eissu yli meren, käy-
mät hänen tväkensci kanssa kimppuun ju mennessänsä tveitvut
monta heistä pois syödäksensä. Tämä Columboa kauhistutti, ja
kun hänellä jo ennen oli Mielessä tähän perustua siirtokunnan,
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ilmoitti hän kazikille uilomunsn hänen alueellensa rakentuu pie-
nen linnoituksen ja siihen jättää osan Espunjuluisiaan hänen
turmaksensa. Asukkaat ymmärsiwät hänen sununsu ja tuliivut
ylen iloisiksi. Kummeksien he kutseliwut espanjuluisiu sulwumi.hiä
ju oliwat heille suureksi uwuffi. Niin paljon kuin heillä oli
kulturellia he kernaasti untoiwut lasikorullein, kulkusten ju m»nt-
ten pienten kulujen edestä ju, kun kysyttiin, he sunoiwut oikeun
kultamaan oleivun etelässä. Wuun Columbo oli nyt joutunut
semmoiseen tilaan, ettei hän enää tvoinut jatkaa löytöretkecinsä;
sillä yksi hänen luiwoistunsu, Suntu Maria oli joutuuut haaksi-
rikkoon ju Pintallu oli Martin Pinzon, jo heidän Cubussu ol-
lessansa, salaa »nennyt matkoihinsa, omin päin hukeutsensu kul-
tamaata. Siis jäi uroollemme uinoustuan yksi luimu jälelle ja
tämä juuri hitain purjehtija. Sillä hän päätti palata Espan-
jaan, ennenkuin Pinzon ennättäisi sinne ennen häntä. Hän jätti
uuteen linnoitukseensa, jonka kutsui Nuwidud'iksi, 38 Espanja-
laista Diego Aradun komunnon alle, muroitti heitä ystäwälli-
sesti kohtelemaan asukkaita ju lähti muun tväkensä ju muutu-
»nuin Indiunein kanssa puluumut.ulle Europuun 4 p. Tummik.
1493.

Alussa tämä oli onnellinen. Kolmantena päiwänä he suu-
wuttiwut Pintun, jonka petollisen päällikön Columbo nyt ar-
mahti, ju heillä oli myötätuuli Helmit. 14 päiwääi» asti. Wuun
nyt nousi tuuhea myrsky, joka uhkasi sekä hukuttua purjehtijat
että ijunkuikkisesti hälvittää tiedonkin heidän tärkeästä löydös-
tään. Kaikki huusiwut, rukoiliwut tui kiroiliwat. Wäen sitä het-
keä epcitoiwon tuskissa odottaen, jona kehnonpäiwäiset luiwut,
jotka myrsky oli eroittunut toistensa näkyivistä, uppoisilvut, Co-
lumbo koki edes Europalle pelastaa löytönsä. Hän kirjoitti nuh-
kapaperille kertomuksen tähän asti tekemästä matkastaan, niistä
muistu, jotka hän oli löytänyt, ju siitä siirtokunnasta, jonka hän
sinne oli perustunut; pani sitten sinetillä kiinni tämän kirjoituk-
sen, kirjoitti päällekirjoituksen Espanjan kuninkaalle sillä ilmoi-
tuksella, että ken aukaisematta weisi sen perille saisi 1000 kulta-
rahan palkinnoksi. Sitten kääri hän kirjoituksen öljyllä woidel-
tuun tvaatteescn, pani sen kiinni »vahalla, pani sitten kaikki tii-
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wisti suljettuun tynnyriin ja heitti sen mereen. Jumala soi hä-
nelle toki ilon itse julistaa rohkean yrityksensä menestyksen.
Myrsky asettui, meri tywentyi ju Helmikuun 16 p. Columbo
tuli S:t Maria nimiselle Azoriun saarelle. Täällä häntä koh-
tusi ulkukuwailus niistä nöyristymisistä ju wuiwoistu, jotka hän
sittemmin sai suuren löytönsä palkinnoksi. Portugalilainen käs-
kynhaltija tahtoi ennen hoivistaan saadun käskyn mukaan ottaa
hänet ronngiksi, wnnn ei toki woinut täyttää aikomustuun, ja
Columbo purjehti edellensä. Wuun tuskin oli hän taas pääs-
syt aukealle merelle, ennenkuin joutui uusiin tvuuroihin. Toisen
terran nousi peloittuwu myrsky, ju kahden tuuhean päiwän ku-
luttua täytyi hauen wasten tahtoansa purjehtia Tujo-wirrun suu-
hun 4 p. Maaliskuuta. Hän siis ei ensinnä tullutkaan Espan-
jaan, waan Portugaliin. Täällä hän »vaadittiin lähtemään ho-
mileiriin, joka silloin pidettiin Vulparuisossu. Kuningas Juhana
II tahtoi nyt itse puhutella häntä ju tutui paljon, ettei hän en-
nen suostunut tämän rohkean miehen esityksiin. Portugalilaiset
katsomat tätä Espanjalaisten onnen tuimalla ju kurmuullu ka-
teudella; muutamat howiluiset nntoiwnt kuninkaalle senkin neu-
won, että hän murhauttaisi tämän suuren löytäjän, jonka lo-
hunu kuitenkin ylenkatseella kielsi. Niisi päiivää Columbo »vii-
pyi äsken mainitun jsen suussa; sitten hän lähti Espanjaan ju
saapui 15 p. Maalisi. 1493 samaan satamaan lähellä Palosta,
jostu hän oli lähtenyt 7 kuukautta ja 11 Päiivää sitten.

Nyt hän sai kauniin palkinnon tiitettäivistä ponnistuksis-
taan. Kellojen soidessa, kanuunain paukkuessa ju wäkijoukon
kowusti ilosta huutaen, hän nousi maalle. Hurskas mielenlaa-
tunsa lvei hänet ensinnä kirkkoon kiittämään Jumalaa tvuurulli-
sen ju tärkeän mutkansa onnellisesta päättämisestä. Sitten hän
antoi ilmoittaa tulonsa kuninkaalliselle parikunnalle. Ferdinand
ja Isabella kutsumat hänet heti luoksensa antamaan lawean ker-
tomuksen waiwoistaan ja niiden menestyksestä. Ilolla hän nou-
datti sen käskyn. Kun holvi silloin oli Barcellonassa, niin hä-
nen retkensä, joku oli melkein samankaltainen kuin muinaisten
Ruomuluis-päällikköin riemukulut, meni läpi koko Espanjan.

Keskellä Huhtikuuta Columbo pääsi Vurcellonuun, jossa tar-
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reelliset »valmistukset oli»vut toimitetut hänen juhlullivtu »vuZ-
tuun-otiamista warten. Hänen lähetessänsä kuupuntia, waelsi
häntä »vastuun montu nuorempaa hotvilaiZtu terwehtimään häntä.
Kaupunkiin tullessa, Indiunit kulkiwut ensimmäisinä, maalattuina
näitten »netsä-ihmisten tapojen mukaan ju koristettuina omilla
heille omituisilla koristuksillaan. Heidän perästä tunnettiin usei-
ta elämiä pllpukajoju, kaikenlaisia topntuitu eläimiä oudoista la-
jeista ja outoja kasweja; »vaan enin loistitvat pienet indiuni-
luiset väänkoristukset, kulwois renkaat ju muut kultutoristukset,
jotka osoittiwut Mustu löydettyjen maitten rikkautta; sitten tuli
Columbo itse ratsastaen keskellä loistcmuu seuruu Espunjuluisiu
aatelismiehiä ja wielä enemmän ihaeltu, kuin kaikki ne kalut,
jotka hän toi muassansu uudesta muilmusta.

Komeasti koristetussa sulissa odottitvut Ferdinand ja Isa-
bella, molemmat kuuinkaullisessa pumussa, ja heidän howinsa y-
lunykset ja korkeimmat uatelismiehet hänen tuloansa. Columbon
lähetessä kuninkuun-istuintu, kuningas puolisoineen nousi seisaal-
leen, ottaaksensa häntä »vastuun niinkuin miestä korkeimmasta
armosta. Kun hän polwilluun tahtoi suudella heidän käsiänsä,
nostimat he hänet seisaalleen, weiwät hänet tvursin häntä wus-
ten tuodulle istuimelle ju iluhduttiwat häntä suurella armolla
suudu istuu heidän läsnä ollessaan — erin-omuinen kunnia tässä
hotvissa, jossa etiketti tai sietvcitapaisuus niin ylen tarkasti pi-
dettiin. Arwokkuillu käytöksillä ja myös sillä jalolla kainoudella,
joku on todellisesti suurille miehille omituinen, hän nyt luweusti
kertoi mutkastansa, ja tuskin oli hän lopettanut, ennenkuin ku-
ninkaallinen parikunta lankesi polioillensa ju kiitti Jumalaa tästä
löydöstä, joka lupasi heidän »valtakunnallensa niin paljon kun-
niaa ja hyötyä ja kristin-uskolle laajemman lewenemisen. —

Kaikki läsnä olemat seurusimut tätä esimerkkiä; harras ju juhlal-
linen innostus tarttui koko seuraan ju esti kunkin tumallisen rie-
mu-osoituksen; muudan läsnä-olewistu sanoo, että näytti kuin
olisi kukin tällä hetkellä ollut osallinen autuasten ilosta tai-
muassu. Tämä oli se suuri loiste- ju »vulohetki Columbon elä-
mässä, joku tuktei suun kateudeltakin.

Sitten osoittMutkin Ferdinand ju Isabella kiitollisuuttaan
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Columbolle; he wahwistiwat hänen jo saadut oikeutensa, nosti-
wat hänen koko perheinensu aatelissäätyyn ja cmtoimat, mitä
enin häntä iloitsi, käskyn heti rakentaa lujan laimaston, että
hän möisi tvullutn jo löydetyt muut jn »vielä »»»uitukin, niinkuin
hän toiwoi.

Tuhansin määrin suurennettuna lensi nyt maine wastu löy-
detystä uudesta muilmasta yli koko Europun ju täytti »varsinkin
oppineet ihmeellä ju ihastuksella. Itse Espanjassa heräsi kui-
tenkin suurin into. Wähässä ajassa oli liki 1500 ihmistä ko-
koontuneet, jotka halusitvat saada seurata toista retkeä, jonka piti
mennä oikeahan kultamaahan. Hallitus warusti 17 luilvua ju
lähetti heidän kanssa »nyös käsityöläisiä ja lvuorimiehiä. Co-
lumbo taas toimitti myötä europalaisia elämiä ja kasweja, joille
hän toiwoi hylvän menestyksen näillä hedelmällisillä saarilla.

Etenkin hankkimat itsellensä paatvin suostumuksen, saadak-
sensa hänen kauttansa oikeuden mailmaan, eikä Aleksan-
der VI lviipynytkään määräämään heille maita, jotka emät ol-
leet hänen omiansa ja joita ei tuntenutkaan. Hän näki tässä
maltansa lisäämisen. Ettei loukkaisi Portugalilaisia, joille ennen
samanlainen lahja oli annettu, weti hän wiiwan yhdestä maan-
nalvasta toiseen 100 meripeninkulmaa lännitse Azorien saarista
ja sääsi, että kaikki joka oli lännitse tätä miilvaa piti olla Es-
panjalaisten oma, waan kaikki sen itäpuolella Portugalilaisten.
Waan kun nämä eiwät tyytyneet tähän määräykseen, tehtiin jon-
kun ajan kuluttua sominto, jonka mukaan jakowiiwa »vedettiin
370 peninkulmaa lännitse mainittuja saaria, joten Brasilia sit-
temmin tuli Portugalilaisten omaksi.

Syyskuun 25 p. 1493 Columbo lähti toiselle matkallensa
ja otti tällä "kertaa mähän eteläisemmän suunnan ja tuli 3 p.
Marrast, ensimmäiseen Caraibien suuria, joutu nimitti Domi-
nikutsi. Sieltä hän tämi suurissa Maria-Gulunte, Guudeloupe,

Portorico j. m., joissa yleensä tapasi »vihollisen ihmissuivun ja
useita jättejä hirmuisesta lamasta tappaa ja syödä »vihollisensa.

Huoli perustetusta siirtokunnastaan kiirehti häntä sitten
Hispunioluan, johon hän tuli 22 p. Marrast., waan suureksi
hämmästyksekseen ei enää nähnyt linnoitusta eikä siirtolaisia. Es-
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punjalaisten ruutu irstuisuus oli suurimpaan määrään sytyttä-
nyt scilveitten asutusten »vihan ju siten jouduttaneet oman peri-
katonsa. He oliwat näet halmetsineet kuitti Columbon wutuiset
wuroitutset ja käskyt ju ahneudella, ryöstämisellä ja Indianen»
waimojen ju tytärten saastuttamisella heitä loukanneet ja raju-
jen himojensa tyydyttämisessä keskenänsä joutuneet eripuraisuu-
teen. Myös emät olleet tarpeeksi wurowuistu, waan tekiwät pie-
nissä joukoissa kulkuretkiä, jolloin saaren keskellä myös oliwat
käyneet erään päällikön alueella, joku oli syntyänsä Curuibi eikä
ollut luonnoltansa niin rauhallinen ja arka kuin saaren muut
asukkaat. Lujasti päättäen tätä kostaa otti hän äkkirynnäköllci
linnoituksen ju hätvitti sen; siellä olewat Espanjalaiset oliwat
osaksi kaatuneet linnoitusta puolustaessansu, osaksi paolla joutu-
neet kuoleman omaksi.

Hisvuniolun pohjuispuolellu hän nyt sen sijaan perusti kau-
pungin, jonka kuningattarensa kunniaksi kutsui Isubelluksi — en-
simmäinen uudessa mailmassa — tyydyttäwä ajatus tämän ta-
pauksen mattaansaattajalle, waan jota paljon karlvastuttilvat ne
monet harmit, joita hänen tyytymättömät seuralaisensa hänelle
tekiwät. Sillä kukapa Indiaan olisi lähtenyt maata »viljelemään,
jylhää metsää pelloksi railvaamaan ja puuttumaan kaikkia »verk-

kaisuuksia, joihin sitvistyneessä Europassa oliwat tottuneet? Jos
kotvalla työllä olisi tahtonut rikastua, niin olisihan se »voinut
tapahtua kotonakin! Kultasuntuu kyllä löytyi tällä suurella, waan
kuinka lvailvaloista eikö sen hakeminen ollut ja kuinka »vähän
tämä- työ sitten lvailvua maksoi! Ne kultakuwailemiset, joitten
tähden useimmat oliwat löytcijätci seuranneet, oliwat hätvinneet
ja herättäneet heidän mielissänsä tyytymättömyyttä petetyistä
toilvoista. Jo muukalaisena, jolla oli walta niin monen Es-
panjalaisen yli, oli Columbo kateuden ja inhon esineenä ja se
kotvuus, jolla hänen täytyi pitää lväkensci työssä ja josta ei
»voinut säästää edes ritareja ja aatelisia, enensi wielä katkeruu-
den häntä »vastaan. Kun nyt wielä kotvia tautejakin, jotka tu-
liivcit marjasta ja lämpöisestä ilmanlaadusta ja Espanjalaisten
irstailemisista, rupesi letvittcimään turmiotansa, tuli tyytymättö-
myys ja alakuloisuus mallalleen.
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Columbo lähti nyt uudelle löytöretkelle etsimään kullan oi-
keata kotimaata ja Indian mannerta, jonka ei luullut oletvan
kaukana. Hän purjehti Cubcm ympäri, löysi Jamaikan, taisteli
suurten wastusten ju lvuimojen kanssa eikä kuitenkaan löytänyt

huettuwaunsa. Komasti sairastuneena hän palasi Hispcmiolucm,
jossa suureksi lohdutuksekseen tapasi »veljensä Bartholomeon, jota
niin pitkään aikaan ei' ollut nähnyt. — Siirtokunta taas oli
joutunut suureen maaruun uuden tottelemattomuuden kautta i-
sossu osassa siirtolaisista. Hänen poissa ollessaan oli nimittäin
Indianeja kohdeltu niin jumalattomasti, että nämä siitä kiihtyi-
wät tekemään »vastarintaa rusittujoilleen ja olimut kostaaksensa
jo tappaneet niitä Espanjalaisia, joita tapasiwat yksinänsä ja
wielä »vakaasti päättäneet kokonansa hätvittää eli tarkoittaa hei-
dät. Columbon piti nyt itse tarttua aseisin. 200 jalkamiehellä
ja 20 ratsumiehellä hän (20 p. Maulisk. 1495) rynnisti In-
dianein tuhansia lukewaa sotajoukkoa »vastaan. Ampuma-aseit-
ten pauke ja joukko isoja koiria, jotta ussutettiin näitten alas-
tomuin olentojen päälle ju repitvät monta heistä, näytti heille
kohta, että »valkoisten miesten woima oli yhtä suuri tuin heidän
ahneus ju rasituksen himo. — Aksi ainoa »voitto jo täydellisesti
kukisti heidät. He pakoitett.il» nyt tveroksi maksamaan kultaa ju
puumuliu, jonka kokoominen laski nämä kaikenlaiseen työhön tot-
tumattomat luonnonlapset onnettomimpuun orjuuteen.

Kuinka toimelias Columbo olikin, hän ei kuitenkaan lvoi-
nut tvälttää seuralaistensa panettelemista ja pelkäämû holvin
epäluuloa. Siirtokunnan pahimmat nurkujat oliwat palanneet
Espanjaan ja tomat esiin niin paljon kanteita häntä wastacm,
että tvaltamies, kamarijunkkari Juan Aguado, lähetettiin Hispa-
niolaan tutkimaan hänen käytöstänsä. Wälttäciksensä tämän hä-
wäistyksen Columbo untoi päällikkyyden »veljellensä ju lähti itse
Espanjaan. Wasten luuloansa hän kuitenkin otettiin hotvissa
kunniallisesti ivastaan ju ivoitti jälleen hullitsijuin luottamuksen,
ja lutvattiin lvarustau uusi luiwusto wiemään »msia siirtolaisia.

Wasta Heinäkuun 4 p. 1498 hän tvoi lähteä kolmannelle
matkallensa. Silloin hän meni merelle 6 melkecin isolla tuimalla.
Tällä kertaa hän piti wielä etelämpää suuntaa kuin toisella mat-
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kallansa, ja olisi luultaivas.i tullut Brasiliaan, ellei paha tymen
ja sen ohessa kotva Mari päimäntasaajcm läheisyydessä, joka ra-
mistutti kaikki Miini- ja wesity»»nyrit ja turmeli ruokcmarat, olisi
pukoittunut häntä kääntymään länteen päin. Niin tuli hän Tri-
nidadin saarelle Orinoko-joen suun edustalle.

Setä oma kmuloisuutensa että nurkuman Mäkensci hätä pu-
koitti hänet kuitenkin keskeyttämään löytöretkeänsä ja lähtemään
siirtokuntaansa Hispaniolassa. Sinne tultuansa hän hawaitsi,
että »veljensä oli suurella taidolla ja tvakcmuudella hoitanut asi-
oitu ju toiseen paikkuun suurta perustanut uuden kaupungin, S:t
Domingon, jonka nimellä koto saari nyt nimitettiin.

Columbo antoi holvillensa todellisen kertomuksen kaikesta
mitä Hispaniolassa oli tapahtunut; waan wihumiehensälin lä-
hettitvät lähettämistänsä kanteita Espanjaan. Ferdinand ja Isa-
bella lähettmät ritarin Frans de Bowadillcm Hispaniolaan tut-
kimaan Columbon töitä. Jos tuo hatvai.sisi kaikki ne tympeät
syytökset tätä ivastaan todeksi, piti hänen panna tämän Miralta
pois ja itse rumeta hänen sijaansa; niin oli käsky Botvadillalle.
Waan tämäpä lukikin sen takaperin. Sillä heti tultuansa S:t
Domingoon hän ivaltasi Columbon asunnon ju omaisuuden, a-
nasti ruoka- ja sotalvarat, käski tunkin pitää häntä uutena käs-
kynhaltijana ja lähetti Columbolle sitä »vasten myötä-otetun ku-
ninkaallisen säännön, että hänen kaikissa piti totella Volvadillan
käskyjä ja sitten wastu hän asetti oikeuden, jolle sai tuoda kan-
teensa käskynhaltijaa ivastaan. Kuinka katkerasti Columbo tun-
sikin itsensä loukatuksi, näytti hän toti tässäkin sen tajun, joku
jo niin usein hengen »vaaroissa oli ollut hänen seuralaistensa
onni. Hän oli »vaiti ju totteli, ehkä Voivadilla meni niin kauas
ilkeydessä, että panetti hänet tveljinensä rautoihin niinkuin tun-
nustaneita pahantekijöitä ja lähetti heidät sittemmin Europaan,
kummankin eri lamassa. Mutta kuinka suuressa määrässä Co-
lumbo tähän asti olikin saanut tuntea Espanjalaisten inhoa
muukalaista wastaan, oli hänellä toki lohdutus halvalta, että
jalomielisemmät tätä kansaa eiwät haikeatta mielenkarivaudetta
woineet nähdä häntä raudoissa. Laiivain lähetessä Espanjan
rantaa, tuli katteini kaikenlaisilla kunnian-osoituksilla Columbon
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luo ja tahtoi ottaa häneltä kahleet pois, ivaan Columbo sitä ei
sallinut. Koko Espanjan piti nähdä, kuinka kuningas palkitsi
uuden mailman löytäjää. Senwuoksi hän sittemminkin aina piti
nämä ketjut muassansa ju sääsi, että ne piti pantaman hau-
taankin hänen kanssansa.

Erinomaisen kauhistuksen nostattitin todella se keino, jolla
hän palasi Espanjaan 23 p. Toukok. 1500. Sanoma Columbon
kauheasta kohtelemisesta herätti Isabellassu sääliä ju inhoa ju
Ferdinand häpesi ainakin ihmisten edessä. Odottumutta niitä il-
moituksia, joita Bolvadilla jälkeenpäin oli lähettälvä, lähetettiin
senwuoksi heti sanansaattaja käskyllä, että ivangit piti päästet-
tämän irti ju kohdeltaman kunnialla. Columbo kutsuttiin ho-
iviin ja sai 2000 tukaattia tarpeellisten maksujensa suorittami-
seksi. Heti sisälle tultuansa hän mitään sanomatta lankesi pul-
millensa ivaltio-istuimen porrasten eteen. Rajuilta tunteiltansa
ja sywciltci liikutukseltaan hän ei ensin »voinut sanoa sanaakaan.
Wihdoin hän nousi seisoallensa ja rupesi liituttatvasti ja kauno-
puheisesti puhdistamaan käytöstänsä ja uskollisuuttansa ja mat-

kaansaattoi sillä niin paljon, että Bolvadilla heti pantiin »viralta
pois. Waan kuitenkin kateus ja epäluulo lvastusteli hänen oi-
keita lvaatimuksia; hänelle ennen lahjoitettu siaiskuninkacm armo
ei annettu hänelle jälleen, ehkä hän usein ja hartaasti sitä anoi,
waan hänen sijaansa lähetettiin ritari Nicolao d'Owando käskyn-
haltijaksi Hispaniolaan.

Wanha retkeilemisen halu heräsi kuitenkin taas Columbon
mielessä, ja kun hän luuli salmen jossakussa oleivun löydetyn
manteren läpi, aikoi hän sitä etsiä. Siinä tarkoituksessa hän
taus tuli hotviin, ju kateudessa Portugalilaisten löytöjen yli
Itä-indiussa Ferdinand taipui wielä kerran käyttämään tämän
oitvallisen meri-uroon taitoa hyödykseen — wielä kerran puser-
tamaan kuorta, ennenkuin hän sen tviskasi pois. Columbo sai
4 jotenkin huonoa laiwaa, joilla hän 9 p. Toukok. 1502 pur-
jehti Cadix'ista. Uksi näistä lamoista oli niin huono Purjeh-
timaan, että hänen piti laskea suoraan Hispaniolaa kohti saa-
vaksensa waihtaa sen siellä parempaan. — Waan hänelle lviha-
mielinen d'Owando kielsi satamaankin tulemasta, että hänen piti
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hakea turmaansa muussa osassa saarta. Muutamain Miikkojen
kuluttua jätti hän sen taas ja löysi nyt manteren koko rannikon
Kap Gracias a Dios'esta aina Portobellon satamaan asti; haet-
tuwuu salmea hän kuitenkaan ei löytänyt. Raju-ilmat ja kau-
heat myrskyt pititvät joka päiwä purjehtijat hädässä. Kaksi lai-
tvoistcmsa oliwat jo joutuneet haaksirikkoon; toiset kaksi syöstiin
terran niin rajusti toinen toistansa »vastaan, että oliwat rutis-
tua. Kuitenkin Columbo wihdoin monen waiwcm perästä pääsi
lamaikkaan 14 p. Kesäk. 1503. Kaksi iviimeistäkin lamaansa
joutumat tässä rannalle haaksirikkoon, eikä niitten korjaamisesta
tvoinut puhettakaan olla. Ellei Jumala armahtaisi heitä onnet-
tomia ju lähettäisi Mieruun luimun heille pelastukseksi, niin olisi
uuden mailman suuren löytäjän kotva kohtalo ollut täällä mai-
sin ja muniok-juurien ääressä lopettaa kurjan elämänsä, Euro-
pari unhotettumunu ju eroitettunu kaikesta muusta muilmustu.

Silloin taksi kunnon miestä laman mäestä, Espanjalainen
Mendez ja Italialainen Fieschi, uskalsilvut henkensä pelastaak-
sensa Columboa. Dhdestä puusta kolverretuissa pursissa he pur-
jehtimat 30 peninkulmaa tvaltamerta Hispaniolacm. 10 päiivää
sousilvat myötä-otetut Indianit pitkin tuohupäitci laineita; useat
menehtyimät kowasta työstä ja, juomaweden loputtua, janon
rasituksesta; kaikki he oliwat nääntymäisillään, kun wihdoin pciä-
sitvät saarelle. Columbo kohta herkesi toilvomasta, sillä melkein
koko tvuofi kului, ennenkuin heistä mitään kuului. Tämä aika
oli hänelle raskain kaikista, mitä hän koko elin-aitanansa oli
kokenut. Korkea itänsä ja alin-omaiset huolet oliwat kuluttaneet
hänen lvoimcmsa. Häntä tvaitvasi niin kotva luulvalo, että hä-
nen melkein aina piti olla »vuoteella. Kaikki kuuliaisuuden si-
teet ratkesitvat hänen mäessänsä; hänen kieltonsa »vääryyttä In-
dianeille tekemästä halmeksuttiin ; joukko Espanjalaisia liittyi
yhteen ja kuljeskeli ympärin saarta ryöstäen ja rääkäten saa-
relaisia julmasti. Senwuoksi nämä kohta tvetäytyitvcit pois ja
herkesitvcit ruota-aineita tuomasta ilkeille »vieraillensa. Ainoas-
taan potewan Columbon nero ja taidot lvoitvat pelastaa heidät
nälkään kuolemasta.

Wihdoin tuli laitva, jonka urheat kumppanit Mendez ja
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Fieschi »vustu kuuau taisteltuunsa oliwat saaneet kowusy dämiseltä
d'Owu»»dolta, noutamaan hyljättyjä onnettomia. Elokuun 13 p.
Columbo tuli Hispaniolaan lumustuneenn taudista ju huolesta.
Täällä hän otettiin mustaan ulkonaisilla kunnian-osoituksillu,
»vaan loukattiin todenperästä monella lujilla. Kauan sai hän
rukoilla, ennenkuin d'Owundo suostui antamaan hänen purjehtia
Espanjaan 12 p. Syysk. 1504. Waan »»iin huononpämäinen
oli luimu, jonka hän siksi sai, että hän ainoastaan töin tuskin
pääsi matkansa perille. Pahaksi onnekseen oli kuolema juuri
mähää ennen temmannut hänen ainoan tukensa kuningatar Isa-
bellan (26 p. Marras.. 1504). — Eastilla oli täynnänsä häm-
mennystä ja rauhattomuutta. Ferdinand ei kuunnellut hänen
rukouksiuun eikä »valituksiaan. Suru niin monesta soimauksesta
kalivoi hänen elämäänsä ja joudutti hänen kuolemansa. Hän
kuoli Valladolidissa 20 p. Toukok. 1506, 59 »vuoden lvanhana
ja haudattiin Hispaniolaan niitten lähteitten kanssa, joilla ker-
ran oli ollut sidottuna.

Kunnia nimittää löytämänsä maan-osan ei tullut suuren
Columbon, waan erään hänen aikuisensa, Amerigo Vespuccin,
osalle. Tultuansa matkalta wasta löydetystä maun-osustu tämä

tiesi kertomuksessaan, jonka hän mutkastansa teki, näyttää ole-
lvansa ensimmäinen, joku mannermaassa oli käynyt. Senwuoksi
on tapahtunut, että Amerika on saanut nimensä tästä miehestä,
waan ei oikeasta löytäjästänsä sillä nimi Amerika on »vasta
Miime aikoina tullut käytäntöön, kun löydetyt maat kauan muun
kutsuttiin „uudeksi muilmuksi."
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Vasco di Gam an
Ensimmäinen löytöretki Itä-indiaan (1497—1499)

Amirauleinsu tähän asti waan osaksi onnistuneista yrityk-

sistä hakea meritien Itä-.ndiuun Portugalin kuningas Emanuel
ei toki hämmästynyt, wuun kääntyi uuden yrityksen uikeessa
Vasco di Gamaan, eräs hominsa aatelismiehiä, joku oli synty-
nyt Sinesin pienessä rantakaupungissa lähellä Cup Ferrou. —

Varustettuna suosiokirjoilln kuninkaaltansa itämaan eri hallitsi-
joille, »nuitten seassa myös Culikut'in kuninkaalle Zamorinillekin,
lähti tämä uusi amiraali 8 p. Heinäkuuta 1497 matkalle kol-
mella lamalla, San Gabriel, Sun Rafael ju Perrio, jotka yh-

teensä maan stsältimät 160 sotamiestä. Kummatkin ulupäällik-
könsä oliwat »veljensä Paolo di Gama ju Nikoluo Nunez. Perä-
miehensä Pedro di Alunguez oli jo tehnyt tuon mutkan Diazin
kanssa, jolla „Hylväntoiwon niemi" löydettiin. Näitä kolmea
luimuu seurasi iso muonalla täytetty purkkulaima, jolla Gonzalo
Nunez oli päällikkönä ja yksi Minaun määrätty kuruivelli Bar-
tolomeo Diazin johdannon alla.

Kanarian saaria lähellä myrsky eroitti nämä tutsi luimuu
amiruulilaimasta, johon Mustu 8 päitvän kuluttua yhtymät Wi-
heriän niemen kohdalla. Sitten he luskimut yhdessä satumaan
Santa Marian suurelle, joku on yksi Mustumuinitun niemen suu-
ria, merimahinkojansa korjaamaan.

Diaz purjehti sitten takaisin Portugaliin. Waan muu lui-
lvusto taus jatkoi mutkansa eteenpäin, mutta kärsi paljon myrs-
kyiltä. Marraskuun 6 p. Gumu löysi uluwun muun ju purjehti
kolme päitvcici pitkin sen rannetta. 7 p. hän laski isoon lah-
teen, jolle antoi nimen Angra (lahti) di Santa Helena. Hän
ei saanut rantu-usukkuiltu tietää kaukanako Hytväntoilvon niemi
oli, maan sai sitä mastaan tvustustua hyökciyksen näiltä mustilta
ihmisiltä, jolloin joitakuita mäestään huuwoitettiin.

16 p. hän taas lähti purjehtimaan maan oli tuskin tullut
aatvalle merelle, ennenkuin niin kauhea myrsky nousi, että lai-
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»vojen mäet tahtoiwat pakoittaa häntä palaamaan. Gama kui-
tenkin panetti kohta tukehdutetun kapinan päämiehet rautoihin ju,
myrskyn wihdoin 20 p. asetettua, hän lailvastollacm purjehti
Hymän.oitvon niemen ympäri. Syylliset sitten tvapautettiin kah-
leistansa, ju amiraali antoi heille rikoksensa anteeksi, jonka saa-
tuunsa kupinunnostujut sailvut uudestansa lvannva hänelle »vält-
tämättömän kuuliaisuuden ju uskollisuuden, jonka »valan he sit-
ten rikkomatta piimätkin.

Portugalilaisemme hawaitsitvat pitkin rannikkoa paljon särmi-
eläimiä ja edempänä rannasta myös monta asuntoa, jotka näöl-
tänsä oliwat peitetyt oljilla. Lehdet ja monet joet antoitvat y-
l.iseensä maalle ylen wiehdättäwän näön. Niemekkeen eteläpuo-
lella oli sangen kaunis lahti, joka tunki noin 6 peninkulmaa
maahan ja suussaan oli »vähintäinkin yhtä letveä. Se sai nimen
Wiekas-lahti.

Marraskuun 24 p. he tulimat San Blasin lahteen, 60
peninkulmaa toisella puolen niemekettä ja lähellä saarta, joka
tviliji n. k. erokkaista, eräs hanhen muotoinen maan nahkasiipi-
nen lintulaji. Saarella myös löytyi monta norsua ja paljon
sartvittomia härkiä, joilla asukkaat ratsastilvat, pistäen puukap-
paleen heidän noktaruston läpi. Saarenliteisellä kalliolla oli
myös tuhansia hylkeitä, jotka uljaasti puolustiivat itsiänsä Por-
tugalilaisten heitä pyytäessä. Luimunkello houkutteli äänellänsä
esiin Neetereitä, ja amiraali antoi heille pieniä punaisia lakkeja
norsunluisten kalmoisrengasten edestä. Tämä oli ensimmäinen
»vaihtokauppa heidän kanssa. Jonkun päitvän kuluttua Neekerit
toilvat hänelle härkiä ja oinaita ja rupesitvat laulamaan ja pe-
laamaan neljällä huilulla. Amiraalikin puolestansa nyt puhal-
lutti törmiin, ja kaikki sekä Portugalilaiset että Neekerit rupesi-
tvat sitten tanssimaan keskenänsä. Semmoinen on soitannon
moima yhdistää ihmisiä!

San Alasista tultiin sitten joen suulle, joka sai nimen Rio
del Infante, waan meidän aikoina on Breede Ritvier niminen.
Se laskee San Sebastianin tai San Katarinan lahteen. He
purjehtimat de la Cruz nimisen kallion ohitse, johon Diaz oli
jättänyt lviimeiset merkit matkastansa. loulupäimänä he löysi-
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wät uuden muun, joku senwnotsi sui niinen Nutulimuu (s. o.
loulumuu), niinkuin toinenkin joki, jontu suulle tultiin, otetun
tuwun mukaan nimitettiin Kolmen kuningasten joeksi, kun se en-
sikertaa nähtiin loppiaisräitvänä.

Nyt he pitiwät laiwunsu turpeeksi likellä muutu huomutak-
sensa, että kuta edemmäksi kuljettiin pitkin rannetta, sitä isom-
mat ja tuuheammat oliwat puut ja sitä kauniimmalta muu näyt-
ti, kaukaa katsoen. Aita ujoin käytiin muullakin, waan aina tar-
peellisella warowaisuudella. Aksi tämän maun kuninkaita tuli
myös käymään llmiruuliluiwassa. Sialla pidettiin sitten joita-
kuita lepopäiwiä hywin kansoitetussa paikkakunnassa, jonka Por-
tugalilaiset kutsuitvat Hytvän kansan maaksi; niin tyytywäisiä oli-
wat siihen tapaan, jolla heitä siällä kohdeltiin.

Mies laman »väestä nimeltä Martino Alonzo, joka taisi
monta neekerikieltä , oli tulkkina, ja käytettiin myös tekemään
kauppaliittoja maun asukasten kanssa. Sitten he purjehtmat
Cup Corientesin (eli Virran niemen) simutse, joku on 50 pe-
ninkulmaa toisella puolen Sofalaa, eitvätkä nähneet tätä kau-
punkia, jota Arabialaisille on tunnettu nimellä Kultamaa ja on
osa hallitsijansa nimellä nimitettyä Monomotapcm kuningaskuntaa.

Tammikuun 24 p. he purjehtmat yhteen jokeen, joka niit-
ten tarkkojen tietojen tähden, joita asukkaat untoimut sisämaasta,
sai nimen Rio de Buenos Sinaes (Tarkkojen tietojen joki). Sen
rannat oliwat ihania, asukkaat sätvyisiä ja sinistyneitä ja tunsi-
lvat myös turpeeksi luiwukulkuu tuituuksensu purjehtin pulmuleh-
tisillä purjeilla tvarustetuissu purkeissansa.

Wähemmän ystäwällisesti kohdeltiin Portugalilaisia Mozam-
biquessa, rikas kauppakaupunki, joka on 15° etel. lelv. kohdalla
ja on paraimpia satamia mitä näissä Mesissä löytyy. Tämä
kaupunki on täynnänsä moorilaisia kuuppumiehiä, jotka käymät
kauppaa Sofalassu, Punaisella merellä ja Itä-indiassu muus-
ien, julok.tvien ju »nuitten kallisten kalujen kanssa. He kuljet-
tamat kalujansa isoilla kannettomilla lamoilla, jotta omat ihgn
ilman nauloitta tehtyjä, sillä heidän laimatsensa omat yhdistetyt
ainoastaan tayrolla s. o. niini.öydellä. Heidän purjeensa omat
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palmulehdistä kudottuja. Muuten he tuntemat kompassinkin ja
merikarttoja.

Moorit Mozambiquessa luuliwat Portugalilaisia ensin Turk-
kilaisiksi tai muiksi Mooreiksi Afrikasta ja tuimat senwuoksi jou-
tuisasti heidän luoksi sataman suuhun. Vaan hatvaittuaan hei-
dän olelvan kristittyjä he heti liittyiwät jouditttamaan heidän
perikatoon, tohteliwat heitä pahasti ja panilvat paljon pauloja
heidän eteensä. Kun laiivasto oli juomalveden puutteessa, pan-
tiin purret noutamaan sitä satamasta, .anuunain sill'aikaa Pitä-
essä Mooreja pelwon alla. Nähtiin tarpeelliseksi ampua kau-
punkiakin.

.

Kaksi »noorilcnsta luotsaria, jotka Gama keskustelemisen a-
lussa oli tahtonut ja saanut, tekiwät nyt puolestansa mitä waan
tvoitvat saaduksensa laiwustou »vaarallisiin Westin, josta toki kowa
wirta heidät onnellisesti esti. Tämä petollinen mieli-ala tuli
oikein ilmi wasta lähellä Mombasscm saarta, jossa myös Moo-
reja asuu ja jota on ihanan näköinen ja ylen hedelmällinen.
Se on wuun kahdella Indian mereen laskewan joen haaralla e-
roitettu manteresta. Mombasscm kuningas oli nimittäin käske-
nyt Gaman lastata lamoihinsa hänen maansa tuotteita, niin-
kuin kultaa, hopeata, mauksia ja hajupihkaa (ambraa), ja tämä,
ehkä häntä oli »varoitettu Mooreilta, jo »valmisKhe laskemaan
satamaan, kun kummatkin luotsarit äkisti wiskausiwut mereen ju
kaikin moimin uimat maata kohti. Gaman yritykset saada hei-
dät takaisin oliwat turhia, ja kun hän nyt puolestansa panetti
kaksi Mooria Mombassusta, jotka juuri sattumat olemaan lai-
malla, kidutuslcmdalle, niin he tunnustitvat luotsarien lähteneen
pakoon pelmosta, että tulisi ilmi, että he oliwat liitossa Mom-
bassan kuninkaan kanssa, jota oli saanut tiedon Portugalilaisten
Mozambiquessa tekemästä wäkiwallasta ja senwuoksi kostosta
tahtoi saattaa muukalaiset lamat hälviöön.

Seuraawana yönä otettiin monta Mooria kiinni, jotta ui-
mat amiraalilaitvan ympärillä ja totitvat leikata ankkuriköydet
poikki, että lama sitten ajaisi maalle. Toisia Mooreja oti roh-
jennut'salaa kalvuta ylös laimalletin, jossa Piilitvcit pcinttcirin



35

tatlingissa. Kun he wihdoin löydettiin oli heillä kyllin aitaa
lvistautua mereen ja uiden päästä likeisiin partioihinsa.

Valtiaaksensa enempiä petollisuuksia näiltä ihmisiltä pur-
jehti Gama 13 p. taas pois ja tapasi matkallansa Melindaan
taksi pinassia, joilla lamoilla kauppaa käydään näillä rannikoilla.
Hän otti yhden näistä, jolla paitsi 10 Mooria myös oli joten-
kin iso toto kultaa ja hopeata. Tämä oli ensimmäinen saalis,
jonka Europa otti Indian merellä.

Vielä samana päimänä tultiin Melindaan, jota kaupunki
on 18 peninkulmaa Mombassasta 3" etel. leiv. Sillä on kal-
lioilla rajoitettu laaja satama, ja sen ympärillä kusivaa palmuja,
orangeja ja muita kalliita marjapuita. Portugalilaiset paljon
ihmettelemä, kauniita katuja ja säännöllisesti rakennettuja moni-
kerroksia kiwirak.nnu.sia tasaisilla katoilla ja penkeryksillä. Luuli
olewansa curopalaisessa kaupungissa.

Melindcm naisten kauneus on tullut sananlaskuksi niinkuin
Mombassan miesten. Kaupungissa asuu arabialaisia Mooreja,
ja kauppamiehiä Combajasta ja Guzeratesta kuljettaa sinne mauk-
sia, kuparia, elämää hopeaa ja kalitoa lvaihtaatsensa sen e-
destä kultaa, hajupihkaa, norsunluuta, pikeä ja »vahaa.

Muhametin usko on täällä yleinen. Hirssiä, riisiä, lin-
tuja, sarioi-eläimiä ja puunhedelmiä, joiden seassa orangit owat
kaukana tunnettuja isoutensa ja makunsa »vuoksi, löytyy täällä
yltäkyllin ja saadaan hywin huokealla hinnalla.

Gama oli täynnänsä ihastusta nähdessänsci edessään kau-
pungin, joka oli ihan samannäköinen kuin kotimaansa kaupun-
git. Hän laski laitvcmsa ankkuriin, »vaan odotti turhaan saavu
nähdä asukkaita, jotka pelkäsmät orjuutta, kun oliwat saaneet
tietää että Europuluiset oliwat ottaneet kaksi heidän parkkacmsa.

Amiraali lähetti senwuoksi Moorin kaupunkiin ja tälle on-
nistui wihdoin saudu asukkaat paremmille ajatuksille. Laitvoissa
kätvi nyt Indian kristittyjä, jotka oliwat tulleet tänne Crcmga.
norista. Melindcm kuningaskin tuli isossa parkassa ja hänen
seuranansa oli komeasti pujettu howituntansn ja soittajansa, jotta

*) Kaliko on yleinen nimi itämaan kankaille, niin kauan kuin owat
malkoisia ja painamattomia.
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puhalsiwat rakkopillejci (sagbut-ö). Laiwastonsa kahdentoista tor-
teimpnin upsiereiu tnnssn amiraali purressansa meni kuningasta
»vastaan, ja nousi tämän kutsumuksesta kuninkaan ' paikkaan.

Hänen afrikalainen majestäätinsci otti häntä ivastaan suu-
rilla kunnian-osoituksilla ja kyseli mistä maasta hän tuli, mitä
kuningas hänen oli lähettänyt ja mitkä syyt häntä tveitvät näil-
le mesille. Gama antoi näille kysymyksille niin tyydyttämät tvas-
taukset, että kuningas lupasi lähettää hänen tunssucm luotsurin
hänen mutkallensa Calitutiin.

Kuningas näytti olewcmsu sangen tyytywäisenä Gamaan ja
Portugalilaisiin ja kuljeskeli suureksi huwiksensa purkassaan sinne
tänne lamojen ympäri, joiden muotoa ja tunuuniu hän suu-
resti ihmetteli, joku ihmetteleminen tvielä suureni, kun hänen
läsnä ollessaan joitakuita kertoja kanuunoilla ammuttiin. Hän
sanoi myös haluuwunsu suuda Portugalilaisia palwelukseensa so-
turettillään.

Hänen tunssu tehtiin liitto ju Gumu antoi hänelle jalo-
mielisesti pinassissu otetut wungit. Kuningas ju amiraali cm-
toiwat myös toisilleen lahjoja, »vaan Gama ei kuitenkaan tahto-
nut suostua kuninkaan 'hartaasen pyyntöön tulla kaupungissa
käymään, niin suuren epäluulon olilvat Moorit hänessä herät-
täneet. — Hänelle sitten lähetettiin indialainen luotsari nimeltä
Kanala, joka oli syntyänsä Guzeratesta ja hylvin oppinut pur-
jehtimisessa.

Laiwantulun suhteen tutkittuansa koko Zcmguebar nimisen
osan Afrikan itäisrannetta aina Melindaan asti Gama pur-
jehti sen ison lahden poikki, joka 700 peninkulman lelvyisenä e-
roittaa Afrikan Indian faarennosta. Matka alkoi 22 p. Huh-
tik. ja oli onnellisesti päätettynä 25 päitvässä, sillä he jo per-
jantaina 17 p. Toukokuuta taas hatvaitsilvat maata 8 peninkul-

maa etäällä. Sitten käännyttyänsä »vähän etelämmäksi he 20
p. Toukok. 1498 näkitvät ne korkeat lvuoret, jotka kohoatvat Ca-
tikutin yli. 110 tästä oli yleinen. Gama laittoi pidot koko
laiwastollansa ja antoi indialaiselle luotsarille ison palkinnon.

Hän meni ankkuriin aukealla redillä 2 peninkulmaa Calikutista,
kun tällä kaupungilla ei ole satamaa eikä muutakaan turmaa tai-
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woille. Tämä tapahtui 13 kuukautta heidän lähdettyänsä Lis-
sabonista.

Calikut eli Culetut on Mulubar-runteella, joku 100 penin-
kulman pituudelta ulottuu Dailli-tvuorestu (pohjassa) Cap Co-
moriniin (etelässä). Se sisälsi silloin 7 pientä kuningas- tai
ruhtinaskuntaa: Cananor, Crcmgcmor, Cochin, Perku, Kulun,
Truwuntor ju Calikut. Tämä miimeksi mainittu kaupunki oli e-
rinomaisin kauppapaikka tällä rannikolla. Kaupan esineenä oli
mauksia, rohto- ja märi-aineitu, julokimiä, silkkikangasta, talikon,
kultaa, hopeaa ja kaikenlaisia kalliutsia. Myös oli tämä mah-
tumin multio Mulubur-ranteellu; kaikki muut ruhtiuuut olimat
meron-ulaisia Calikutin kuninkaalle, Zamorinille, jonka kuman
heidän myös piti lyöttää rahoihinsa.

Portugalilaisten lamat, joitten muotoisia täällä ei ennen
ollut nähty, herättimät Intialaisissa ensinnä ihmettelemistä ja
utelijaisuutta. Neljä heidän purttansa eli n. k. almadia, joissa
oli kalastajia, olimat Portugalilaisille tien-osoittajina Calikutin
redille, johon mentiin ankkuriin. — Pahantekijä, jonka olimat
ottaneet mukaansa kotoa käyttääksensä häntä Määrällisissä toi-
missa, käskettiin mennä maalle tutkimaan Calikutin asukasten
mieli-alaa ja kohtelemista. Hän näki itsensä kohta piiritettynä
ja ahdistettuna kysymyksillä, joille hän kuitenkaan ei moinut mi-
tään mustata, kun ei osannut Indian eitä Arabian kieliä. Kui-
tenkin lveimät hänet erään Bentaybo nimisen Moorin luo, joka
hywäksi onneksi osasi Espanjan kieltä; tämä oli tullut tuntemaan
Portugalilaisia Tunisissa ja oli siältä Kairon kautta tullut In-
tiaan eikä moinut käsittää miten Gamcm laimasto meritse oli
päässyt Lissabonista Calitutiin. Hän tarjosi Portugalilaiselle
ruokaa ja käski miedä häntä kenraalinsa luotsi. Tultuansa lä-
helle laiwastoa hän alkoi Espanjaksi huutaa: „hywiä sanomia,
hywiä sanomia! täällä on punatimunttiu, smarugditiwejä, julo-
titvejä, mauksia, kaikkia mailmun kulliuksiu!" Gama walineen.it-
kiivät ilosta kuullessansa oman maansa kieltä. Amiraali syleili
Bentayboa, jota luuli kristityksi. Tämä otti hänet kohta hai-
rahduksestaan, ivaan tarjousi kuitenkin Portugalilaisten pallve-
lukseen Zamorinin luona. Hän lupasi myös itse mennä Pana-.
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miin, joka on rantakylä 5 peninkulman etäällä Caliku.istci ja
jossa tämä kuningas silloin oli, ilmoittamaan hänelle Portuga-
lilaisten tuloa, wuun maine oli jo ennättänyt sinne ennen häntä.
Siällä jo tiedettiin, että mieraita ihmisiä oli tullut erinomaisen
muotoisilla lamoilla. Ventaybo todisti tämän sanoman, lisäten
likempiä ilmoituksia, jotta olisimat Zamorinille mieleen. Kris-
titty kuningas mailmcm äärimmäisestä maasta lähetti hänelle lä-
hettilään kirjeellä ja lahjoilla sillä osoittaaksensa hänelle ystä-
wyyttänsä. Zamorinin mastans oli niin suosiollinen, kuin mah-
dollinen moi olla. Gamalle makuutettiin ystäivällisin kohtelemi-
nen ja hänelle lähetettiin luotsari »viemään hänen laimastonsa
Padercmen turmalliseen satamaan, josta hän sitten itse maitse
moi kulkea Calitutiin. Amiraali nyt kyllä seurasi luotsaria;
maan peljäten mahdollista petollisuutta hän ei sanonut lähte-
lvänsä sisemmäksi Paderanen satamaan. Tuntematta itseänsä tällä
epäluulolla loukatuksi Zamorin sitten katualilla eli yliministeril-
lään ilinoitutti Gamalle, että oli kokonansa hänen mallassansa
nousta maalle missä tahtoi. Gama ilmoitti nyt alamaisilleen
aikomansa itse lähteä maalle ja esittää Zamorinille kauppaliit-
toa. Koko ko'ottu neumostunta oli tätä päätöstä ivastaan.
Gama, jota tästä ivaan enemmän kiihtyi itse päättämään toi-
mensa, ei siitä muuttanut päätöstänsä ja käski waan lisäksi hei-
dän, jos joku onnettomuus häntä kohtaisi, heti purjehtia pois
ja wiedci kotimaahan tämän hywän sanoman Itä-indicm löy-
döstä.

Siis nousi hän nyt 28 p. Toutot. kahdentoista parasten
sotamiestensä kanssa pienillä tykeillä »varustettuun purteen ja
sousi maalle lentäwillci lipuilla ja torwien soitolla. Rannalla o-
dottiivat häntä katuali ja 200 nairia eli maan ylewäisici ja iso
lvälijoukko. Hän ja katuali nousiwut nyt waralla olewacm pa-
lunkiniin eli puureihin, joissa monta miestä olkupäillään hyivin
ruwukkuusti kantoiwat heitä siältä; muu seura sai jalkasin seu-
rata heitä. Välillä pysähdyttiin ja mentiin malabarilaiseen
templiin, joka oli noin luostarin kokoinen. Portin päällä riip-
pui 7 kelloa ja oli myös maston korkuinen patsas, jonka pääs-
sä tviiri liehui. Temppelin sisus oli täynnänsci hakattuja kutvia.
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Sisään menijät kastettiin lähteestä täytetyllä merisienellci ja hei-
dän päällensä puisteltiin tuhkaa. Tämän teki miehiä, jotka
»vyötäisiin asti olilvat alastomia ja lvnnn siitä polwiin asti pei-
tettyjä talikolla. Kaulassansa he knntoiwut ristissä jonkunmoi-
sen stolan (risti »vaatekaistuleessu, jota katoliset papit kantamat).

Korkealla pienessä tornissa Portugalilaiset hawaitsiwat kuwcm,
jota Intialaiset kutsumat Mariaksensa. He heittäysitvät heti pol-
milleen sen eteen siinä luulossa että pnlmelimat Vapahtajan äi-
tiä. Vaan eräs Portugalilainen nimeltä Juan de Sala, joku
kuitenkin ei pitänyt astua niin halpana, sanoi korkealla äänellä
lungetessaan polmillenfu: „olkoon nyt maikka pahan hengen tu-
ma, 'Maan minun rukoukseni on ainoastaan Jumalalle", josta
Gama romahti nauruinaan.

Koko mutkalla oli äärettömän iso jouklo Intialaisia seu-
rannut portugalilaista amiraalia, Muun tämä ei ollut hetikään
niin iso kuin se, joku kaupungin porteilla tunkeusi häntä was-
tuun. — Väkijoukko olikin todella niin kauhean iso, ettei Gama
moinut kyllin sitä ihmetellä, eikä lviimeiseltä tvoitu ahdingolta
kulkea eteenpäin kuolijaksi likistymättä. Katuali mei hänet sen-
lvuoksi huoneesen, jossa oli tveljensä ja monta nairia, jotta Za-
morin oli lähettänyt johdattamaan loppumatkaa jaolla sillä a-
»vullisma. Tämä alkoi torwien ju ruktopillien soidessa ja ehkä
lväkijoukko ei suinkaan ollut »vähennyt, niin näkyi tuskin katua-
kin »veli Zamorinin käskyn kanssa, ennenkuin joukko kaikella kun-
nioittamisella »vetäytyi takaisin, niinkuin olisi se nähnyt itse ku-
ninkaan. Amiraali siis taas lähti liikkeelle, 3000 aseilla »va-
rustettua miestä kunnilltvarticmansa. Sydämmellisesti ihastuen
tätä hän sanoi kansalaisilleen: „tustin »voisi Portugalissa aja-
tellakaan mitä kunniaa meille täällä osoitetaan."

Nyt oli muun yksi tiima jälellä päimästä heidän tullessa
Zamorinin palatsille. Ehkä tämä rakennus oli suives.u, oli se
kuitenkin hywin tiluwu, ju siitä oli kaunis näky ihanan» puis-
tojen ja tvesisuihkurien yli sen ympäristöllä. Monta kaimalla
ja muita indialaisia ylimyksiä seisoi palatsin ulkoportin edustalla
ottamassa »vastaan Portugalin lähettilästä — jolla arwonimellä
Gama oli yleensä tunnettu —. Viimeisellä portilla tuli häntä
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ivastaan ylimmäinen pappi, kuninkaan bruminein (pappien) pää-
mies, wulmiinu terwehtimään häntä syleilyksellä. Tämä wunhus
oli sitten Gumun ja hänen aluswä.ensä alinomainen kunnia-
wartia palatsissa, jolloin lvä.ijoukko halusta saada nähdä kunin-
gasta, joka wacm harwoin näyttäikse julkisesti, oli niin iso että
monta Indialaista tukehtui ja kaksi Portugalilaistakin ainoastaan
töin tuskin lvälttmät saman kohtalon.

Palatsin suuressa salissa, johon amiraali wietiin, oli ym-
pärinsä istuimia, taempi rilvi aina edellistänsä korkeammalla.
Laattia oli peitetty isolla matolla lviherjcistä sametista. Seinät
oliwat werhotut kalliilla ju moniwärisillä seinäwerhoillu silkistä.
Sulin perässä istui Zumorin korkealle koroitetulla ja komeasti
koristetulla istuimella wähän erillänsä seisowista howilaisistaan.
Hän oli pujettuna lyhyeen pukuun talikosta. Siihen oli hie-
nolla kultalangalla ommeltu kalliita koristuksia oksien ja kukkien
muotoon. Sen napit olilvat isoja helmiä, ja nupinreijcit kulta-
langasta. Vyötäisistä pollviin oli hänellä kulikopulunen. Pää-
hineensä oli jonkunmoinen mitru eli hiippa, loistuwu helmistä
ja jalokitvistä, jotka oliwat päälistyksin. Myös oliwat hänen

korwcmsa, wurpuansu ju sormensa täynnänsä semmoisia koristuk-
sia, niinkuin alastomilta käsiivarsilla ju säärilläkään ei ollut lvä-
hemmin kultaisia solkia. Lähellä häntä pienellä kultaisella pöy-
dällä oli myös saman metallisessa maljassa beteliä eli tupakki-
puuta, jota pulweliju aina »vähän ajan päästä seoitti urekupäh-
kinällci ja tarjosi hänelle. Myös hänen syllilaatikkunsa oli tul-
lusta ja myös se allas, j.ostu hän otti ivettä pestäätsensci suu-
taan otettuansa beteliä. Kuitti läsnä-oletvut pitiwät wasemmat
kätensä suunsa edessä, ettei heidän henkeänsä kätvisi kuninkaasen,
jonka läsnä-ollessa myös oli rikos aiwastaa eli sylkeä.

Amiraali läheni Zamorinia, kumarsi kolmasti ja nosti maan
latvan mukaan kätensä Päänsä yli. Kuningas loi armeliaan sil-
mänluonnin häneen, tertvehti häntä tuskin nähtäwällu päännyy-
kähdyksellä ju käski hänet seuruluisinensu istumaan. Myös an-
nettiin heille wirwoituksia. Sitten tulkki ilmoitti Gamalle, että
hänen piti selittää syyt mattaansa ja mainitun asiansa kunin-
kaalle, jolle hän itse sitten ilmoittaisi sen. Amiraali »vastasi tä-
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hän, ettei hän kunniaansa loukkaamatta kernaasti Moinut luo-
pua oikeudesta, joku Europussu on kuikilla lähettiläillä, saada
itse suoraan puhua hallitsijoille, jotka uinu itse uskottuimpain
neuwostensa läsnä-ollessa julkesimat tarkasti kuunnella semmoi-
sia esittelemisiä. Zamorin ei suinkaan suuttunut tästä mustauk-
sesta; hän Mielä käski amiraalin eri huoneesen, johon bän it-
sekin lähti, ja hänen seuranansa tulkkinsa, braminein päämies,
holvinsa päällysmies ju se pulweliju, joku piti huolta hänen be-
telistä. Istuttuansa taasen koroitetulle istuimelle hän nyt kysyi
suoraan amiraalilta, mistä maasta hän tuli sinne ju mitkä syyt
oliwat päivittäneet häntä sinne lähtemään. Gama wastusi „tu-
leivansll lähettiläänä Portugalin kuninkaalta, länsimaitten artvoi-

" sin kuningas, setä rikkautensa että »voimansa puolesta; saatuunsa
tietää Indiassa löytywän kristittyjä kuninkaita, joista Calikutin
kuningas oli ylin, oli Portugalin kuningas nähnyt soweliuuksi
lähettiläällä ilmoittaa hänelle hulunsu suudu tehdä hänen kans-
saan ivaltio- ja kauppaliiton; hänen edellisensä oliwat jo 60
ivuotta sitten olleet halulliset aukaisemaan alamaisilleen meritse
tien Intiaan, ehk'ei tämä lvielä tähän asti ollut onnistunut hei-
dän amiraaleillensa panna toimeen tämän aikomuksen, ja hän oli
nyt saanut asiaksensa jättää kaksi kirjoitusta Portugalin kunin-
kaalta Calikutin kuninkaalle; wacm kun päimä nyt on niin myö-
häiseen kulunut, häu tahtoi masta seuraamana päimänä toimit-
taa tämän asiansa; hänen piti sen ohessa mielä makuuttaa Hä-
nen K. Mnjestäätille, että Portugalin tuningaas olisi H. K.
Maj.tin ystäwä ja weli ja luuli woiwcmsa toimoa, että H. K.
M. myös lähettäisi lähettilään Portugaliin, perustaaksensa keski-
näisen ystämyyden ja aina kestämän tirjeenwaihdon kummankin
kruunun »välillä."

Intialainen »valtias ivastasi puolestansa tälle puheelle, että
hän kernaasti rupesi Portugalin kuninkaan weljeksi ja ystätväksi
ju että hän tahtoi lähettää tämän luo lähettilään. Sitten ky-

seli hän taulanako Portugali oli Calikutistu ja kauanko mutka
siältä oli kestänyt. — Ventaybo sai käskyn toimittaa Portuga-
lilaisille asunnon ja heidän muut tarpeensa. Gama sitten meni
pois samalla seuralla.
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Seurauwunu päi»vûä hän täski katuali»» ja Ventaybon
katsella niitä lahjoja, jotka hän oli määrännyt Zamorinille.
Näinä lahjat olimat neljä kappaletta tulipunaista kangasta, 6
hattua, 4 korallinuuhuu. soturia, öljyä ju hunujuta. Nähdes-
sänsä näitä lahjoja ei kumpikaan »voinut ollu nauramatta, wuun
sunoimut oleivan »nahdotontn turjotukuan Zamorinille semmois-
ta; mikä ei ole kultua eli muutu yhtä kullista ainetta hän ei
moi ottaa ivastaan. — Amiraali tunsi itsensä loukatuksi ju Mus-
tasi, että hän kyllä olisi tuonut muussunsu kultun, jos hän sen
asian »vuoksi olisi tullut; että hän tarjosi lahjat maun omassa
nimessänsä lähettiläänä, eikä suinkuun kuninkaansa niinessä,
ei moinut Zamorin'ille lähettää lahjoja, kun ei mielä häntä tun-
tenut, maan että tämä kuitenkin laimnston tultua Portugaliin
ei laiminlöisi muilla lamoilla lähettää hänelle lahjaksi kultaa ju
hopeata, kun saa tietää, että Calikutissu hallitsee mahtcma ku-
ningas. Viimeksi pyysi hän luwun tarjota Zamorinille lahjat
sinänsä tai lviettää ne tutuisin lailvoihinsu. Tähän wustusi ka-
tuali, että oli kokonansa hänen »vallassansa lähettää lahjansa lu-
kuisin, wuun ei suinkaan tarjota niitä Zamorinille. Amiraali
suuttui ju sanoi heille uikolvansu itse ruhtinaalle puhua asiasta.

Kuminatkin seuralaisensa näkymät nyt suostutvan tähän ja jät^
tilvät hänen yksinänsä, kuitenkin ensin käskettyänsä hänen odot-
taa heidän takaisin-tuloansa, kun ei sopinut heitä näyttäitä Za-
morinille.

Wuun päilvä kului, eilvätkÄ he tulleet takaisin hänen luok-
sensa. Ministerin oli jo tvoittanut sangen muhtutva puolue,
joku tarkoitti Portugalilaisten häiriötä. Moorit Afrikassa ja
Metkassa, jotka Egyptin ja Punaisen meren yli käwiwät kuup-
paa Indiassu, oliwat usiumiehiltään, jotka oliwat Mozumbiquessu,
Mombussussa jn Melindnssn, saaneet tietää, että rikas ju muh-
tutva kansa purjehti meren yli ramatatsensa tien Calikutiin ju
muihin Indian »näihin. Kauppalateus, joka on kaikkea muuta
ahneutta paljoa pahempi, kun se yhdistää niin paljon pöyhke-
yttä ja kunnianhimoa, oli jo ensi hetkestä kiihdyttänyt ne moo-
rilaiset kuuppumiehet, jotka suuressa luilssa oliivut asettuneet
Calikutiin, näitä uusia tiistattelijoita »vastaan, ja heidän letvot-
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tomuutensu lvielätin eneni, kun Ventuybo sanoi heille, että Por-
tugalilaiset tuolvat Indiuan tultua muusten edestä, seitiu, jontu
pelkäsiwät näille tulewun suureksi hyödyksi heidän riktuutensu ju
uurautensu tähden ju jonka piti saattaa koko kaupan Indian
kanssu Europuluisten käsiin. He päättiwät sentähden poistuu
tulokkaat Zamorinin suosiosta, ju syitä ju tehoittimiu siihen heil-
le juuri ei puuttunut. Ne wukiwultuisuudet, joita Portugalilai-
set moorilaisten asiamiesten todistuksen mukaan oliwat harjoit-
taneet Afrikan ranteilla, untoiwut nyt oiivullisen syyn limuilla
heidät Culikutin kuninkaan edessä meriroswoitsi, joiden päämies
lähettilään loistuwullu nimellä lvuun kulki ryöstämässä ju muu-
ten ilkeyttä tekemässä. Heidän antimiensa halpuuskin oli lvielä
ratkuiselvu syy Indiuluisten silmissä, tämä kansa, joku enemmän
kuin mikään muu ihmestyttää ulkonuisellu loistollisuudellu, ju
tämä paljon harmitti erittäinkin Zamorinia, joku luuli saawansa
ison lahjan; sillä kullan himo on itämaan ylenwultuisuuden ete-
mimpiä tunnusmerkkejä.

Päästyään toisen kerran ruhtinaan puheille Gama sentäh-
den huwuitsi paljoa ynseämmän kohtelun. Saatuansa ensin o-
dottaa kolme tiimaa, kysyi häneltä Zainorin »vihastuneena, kuin-
ka lähettiläs kuninkaalta, joku sunottiin rikkaaksi ju mahtcmaksi,
saattoi lähettää hänelle niin mitättömiä lahjoja. Gama sanoi
nyt samat syyt, kuin ennen oli ilmoittanut ministerille, ju esitti
ruhtinaalle kuninkaansa antamat kirjoitukset, jotka, Ventaybon se-
littäminä, päätymät lupauksella, että Calikutiin lähetettäisiin
tuikku portugalilaisia kuluja tuikku kultuu ju hopeutu, kuten Za-
inorin »vaan tahtoisi. Ajatus, että hän edullisella kauppaliitolla
enentäisi tulonsa, jotta hän enimmäksi . osaksi sai tuoma- ju »vie-
mätulleistu, suostutti Malilasta. Hänen kysyttyänsä, minkäluisiu
portugalilaiset kauppatawarat oliwat, antoi Gama niistä luweun
selityksen ju tarjous, myös noutamaan niitä näytteeksi lamois-
tansa, jos ivaan Zamorinin miehiä saisi jäädä takuuksi. Zamo-
rin ei tässä asiassa ollut utelias, wuun salli hänen lvielä tuoda
kalunsa lamoista ju myydä ne hänen maussaan miten paruiten
moi. Myös sai katuali käskyn jälleen johduttua hänet asun-
toonsa.
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Tämä ministeri, joku totonansa oli Moorien palkkalaisena,
pani hänelle kuitelluisia esteitä eteen. — Tuskin oli Gumu läh-
tenyt Pudercmeen, ennenkuin Moorit, pellvostu, että nyt menet-
täisitvät tilaisuuden kaikkiaksi päästä hänestä »vapaiksi, rukoilitvat
katualia pitämään häntä »vankina, limuten ottuu kuninkaan e-
dessä päällensä kaiken edeswastauksen tästä asiasta. Senwuoksi
katuali taas tiellä yhtyi Gumuun ju koki, illalla tultuunsa Pu-
dercmeen, kaikella lamoin taimuttaa häntä lykkäämään lähtönsä
siältä seuraamaan päimään. Gumu pysyi kuitenkin mukumunu
päätöksessään, ju kun hän siksi kuhtoi purren, oli katuali myön-
tywinään, »vaan antoi sulaa käskyn wiedci pois kaikki purret.
Niin oli nyt amiraali pakoitettuna kuitenkin jäämään yöksi Pu-
deruneen. Seuraamana aamuna käski häntä katuali antaa lai-
lvunsu lähetä rantaa, maan Gama ei ensinkään rumennut anta-
maan semmoista käskyä. Katuali ilmoitti nyt, ettei hänellekään
sallittaisi enää palata laitvastoonsa, ellei hän sitä käskyä antaisi;
ja kun amiraali nyt uhkasi tvalittaa Zamorinille, suljettiin hä-
nen huoneensa omi kiinni, ja sen ympärille asetettiin ncnr.ja
paljastetuilla miekoilla mahtiin. Gamallu lienee myös nyt ol-
lut hengestänsä kiittäminen sitä seikkaa, että usein nimitti kunin-
kaan nimeä, joka piti nämä roistot pelmossa.

Katuali toiwoi tällä Mäkitvaltuisuudella »vihdoin woiwunsa
pakoiltua Guman untumucm laiwastonsu tulla lähemmäksi, joten
Moorit saisitvat tilaisuuden pannu toimeen aikomuksensa koko-
nansa häivittää sen ja kaikki siinä oletvu. Portugalilaiset, ettei
kukaan »voisi Portugaliin »viedä sanoman, missä Calikut oli.
Toti »vastusti Gama tuikki tutuulin uhkaukset nerollisuudellacm
ju älyllään ju onnistui lvielä lähettämään sunun Koelholle, yksi
luiwuston korkeimpia upsiereju, pysyä purrellansa etäällä ran-
nasta. Tämä olikin jo sangen tarpeellista, sillä saatuunsa tie-
don sen lähenemisestä oli katuali »varustanut monta purtta »val-
loittamaan sitä.

Seuraatvaksi yöksi saltvattiin kaikki Portugalilaiset lvangeiksi
ja heidän wurtiuwäki tehtiin kaksinkertaiseksi. Gama tuli nyt
sille ajatukselle, että tähän häivyttömään kohtelemiseen ivaan oli
syynä se, että häneltä tahdottiin kiskoa lahjaa, ja ilmoitutti ka-
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tualille, että se aina oli ollut hänen aikomuksensa tarjota hä-
nelle joitakuita Harmoin nähtyjä tatvaroita Europasta. Tämä
tekikin hänet todella niin taipumaksi, että hän sanoi: jos ei a-
miraali tahtoisi antaa .ailvcmsa lähetä maata, niin hän toti ai-
nakin möisi untuu käskyn lastinsa purkamisesta, kuten oli ku-
ninkaalle lulvcmnut; silloin hän myös olisi »vapaa palaamaan
takaisin laimastoonsa. Gama suostui tähän sillä ehdolla, että

hänelle annettaisiin pursia kalujen kuljettamiseksi. Näitä lähtikin
sitten kulunnountiin ynnä kahden Gamcm miehen kanssa kirjeellä
häneltä hänen »veljellensä, jossa tämä käskettiin lähettää osan
lastista maalle, kuitenkin lisäyksellä, että jos katuali saatuunsa
tämän mielenlepytyksen mieläkin pidätti häntä Puderunessa, hän
luuli sen tapahtuman Zamorinin käskystä, muka saadaksensa ai-
kaa »varustaa laimoja, joilla möisi karata laimaston päälle; hä-
nen piti sentähden iviipymättä purjehtia pois ja masta palata
semmoisilla sotcmoimilla, että woiwat Intiassa hankkia kunnioi-
tusta portugalilaiselle nimelle. Paolo di Gama »vähääkään ap-
rikoitsemuttu antoi ulos kalut, wuun ivastasi »veljellensä, ettei
hän ensinkään lähtisi pois hänettci ju että hän tunsi itsensä kyl-
lin woimukkuuksi kanuunoillansa wupistuttumuun Calikutin ja pel-
jästyttämään tämän petollista tvaltiasta.

Kalujen saatua maalle, Gama laskettiin »vapauteen ja lähti
nyt takaisin laitvastoonsa, tvakaasti päättäen ettei hän milloin-
kaan »vasta pane jalkaansa tälle maalle.

Kun emät Moorit nyt enään woineet tvah.ngoittaa häntä
itseänsä, niin ne ainakin tekmät mitä wacm woiwat wahingoit-
taatsensa häntä hänen talujensa myymisessä ja ulentuuksensu niit-
ten hintoja. Gama päätti nyt asiamiehensä Diego Diazin kautta
antaa Zamornille tietoja katualin ja Moorien hänelle tekemistä
ilkeyksistä ja anoa lupaa »viedä muut kalunsa Calikutiin, jossa
toilvoi saada ne myydyiksi suuremmalla woitolla. Ruhtinas lu-
pasi silloin rangaista rikolliset, wgan kuitenkaan sitä ei tehnyt;
myös suostui hän kalujen kuljettamiseen Calikutiin, ju lvielä hä-
nen omalla kustannuksellaan. Niitten myyminen tapahtuikin kai-
kitta esteittä, ju asukkaat tulitvat joukoissa Gaman lamoille o-
sittain uteliaisuudesta, osittain myymään niihin ruoka-aineita.
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Näin kului tuikki nyt hiljaisesti Elokuun 10 päilvuän asti,
siis liki sitä sopiwau uikuu jolloin paluumatku Europuun oli ul-
jettulvu, ju amiraali lähetti sen tvuotsi asiamiehensä Diazin lah-
joilla Zumorinille ilmoittumucm läheistä lähtöänsä ja muistut-
tamaan häntä, että jos hänellä oli aikomus lähettää lähettilästä
Portugaliin, hänen ei pitäisi miimytellä; myös tahtoi hän hä-
neltä buhurin tun.eliu, buhurin muusneilittoju ju buhurin pip-
puria, kun hän oli päättänyt cmtuu ne lahjaksi kuninkaallensa
»varmuuksi todistukseksi matkansa menestyksestä. Näitten mak-
suksi hän määräsi tulot ensimmäisistä kaluista, jotka jo oliwat
asetetut kummankin asiamiehen kautta, jotka hän Zamorinin suo-
siolla aikoi jättää Calikutiin.

Vaan ruhtinaallapa oli peräti muuta mielessä. Hänen
korkeimmassa suosiossa olemat Moorit oliwat näet kuivailleet hä-
nelle, eikä ailvlli» syyttäkään, että Portugalilaiset ivaan oliwat
tulleet Calikutiin tiedustelemaan hänen »valtakuntansa sotuwoimia,
ja että he tvasta palaismut wuhwemmulla laiivastolla ryöstä-
mään ja ivalloittamacm maata. Hän siis päätti mahdollisuuden
mutaan »vähitellen houkutella kaikki Portugalilaiset Calikutiin ja
sialla kuolettaa heidät eli odottaa kunnes laiivat tulisitvat Mek-
kaan, että sitten yhdistynein woimin karkaisilvat portugalilaisen
laiwaston päälle ja hätvittäisilvät sen. Niin kuulumat ainakin
ne ilmoitukset, jotka Gama sai tulkeiltansa Ventaybolta, yhdeltä
Diazin neekeri-orjalta ja kahdelta Malabarilta. Mutta liene-
ivättö nämä kertomukset olleet todenmukaisia, eli oliko niitten
syynä joku käsittämätön halu muukalaisia hyödyttää ja omia
maalaistaan tvahingoittaa, tai lienee kertojilla ehkä ainoastaan
ollut tarkoituksena jouduttaa Gamcm lähtöä, saattaa Portugali-
laiset peljästyksiin ja peloittaa heidät lvastaisista matkoista sinne;
ivaan Zamorin kuitenkin yhä kielsi ottaa lahjoja »vastaan ja sa-
notti Gamalle »vastaukseksi, että ' hän woi lähteä pois milloin
tahtoi, lvacm että hänen asiamiestensä piti satamasta pääsönsci
edestä maksaa 600 serasiniä. — Tämän rahasumman lvakuu-
tutsetsi hän myös otatti asiamiehet kiinni ja panetti lvuhdin hei-
dän myymämukusiinin eteen. Myös kuitti Culikutin asukkaat
hengen haastolla kiellettiin pitämästä niitäkään testuutta Gaman
laiwaston kanssa.
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Ehkä amiraali Bentaybolta oli saanut tietää kaiten tämän,
laiminlöi hän kuitenkin mullata purren, jossa oli neljä Intia-
laista, jotka oliwat tulleet laitvastoon myymään jalokilvejä ja
hylvästi olisi»va. sopineet takuuksi hänen kahden asiamiestensci e-
destä; mutta hän odotti isompaa saalista, ja ehkä tämä toilvo
perustihe ainoastaan törkeähcin »varomattomuuteen Zamorinin
puolesta, näki hän sen kuitenkin täytetyksi. Zamorin päätti näet
amiraalin täytöksestä, ettei tämä tiedäkään alusmäkensä »vangit-
semisesta Calikutissa, ja lvielä enemmän mahmistaaksensa hänen
luottamusta hän tvieläkin antoi holvilaisensa yhä käydä laiivas-
tossa. Vaan näistäpä Gama pidätti luonansa 6 ja myös 13
Intialaista heidän seurastansa, ja kaksi muuta hän lähetti ka-
tualin tykö malabariksi kirjoitetulla kirjeellä, jossa hän ivaati
kummankin asiamiehensä »vapauttamisen. Käsky heidän »vapaut-
tamisesta annettiintin heti, maan kun heitä ei kyllä pian annet-
tu ulos, lähti amiraali 23 p. purjehtimaan, »vaan meni kui-
tenkin 4 peninkulmaa Calikutista jälleen ankkuriin. Tässä hän
oli 3 päimciä, ju kun ei kutuun näkynyt tuleman, eteni hän
tvielä edemmäksi maasta ja oli jo mennä näkymättömiin, kun
tvihooin näki purren muutamain Intialaisten kanssa lähenetvän.
Nämä tomat sen sanoman, että kummatkin ivcmgit jo oliwat
kuninkaan palatsissa ja että ne jo seuraawcma päimänä lähetet-
täisiin hänen tykö. Gama ivastasi, että hän heti odotti mie-
hiänsä ja että hän ampuisi purreu upoksiin, jos se heittä tulisi
häntä lähelle; wuun ellei se tulisi takaisin, niin hän lyöttäisi
päät poikki kaikilta tvangeiltansa. Nyt hän heti jälleen läheni
rantaa ja meni ankkuriin Calikutin kohdalla. Siältä tuli nyt
seitsemän »venettä wähän matkan päähän amiraalilailvasta. Sit-
ten Indialaiset pcmitvat kummatkin asiamiehet purteen ja odotti-
lvat amiraalin »vastausta, »vetäytyen peljästyneen näköisinä ta-

kaisin.
Asiamiehet tomat muassansa palmunlehdelle kirjoitetun ja

Zamorinin itsensä allekirjoittaman kirjeen Portugalin kuninkaalle.
Sen sisällys oli erinomaisen lyhyttä ju matamaa; se kuului näin:
„Vasco di Gumu, aatelismies holvistasi on tullut maahani. Hä-
nen tulonsa on ollut mulie iloksi. Maassani on runsaasti ka-
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neelia, mausneilikkoja, pippuria ja jalokilviä. Mitä minä ha-
luan sinun maastasi on kultaa, hopeata, koralleja ja tulipunais-
ta kangasta."

Vastauksen asemasta lähetti Gama hänelle hänen nairinsa
takaisin, maan piti Intialaiset, jotka oliwat heitä seuranneet,
korlvautsena niistä kuluista, jotka oli antanut alttiiksi. Myös
lähetti hän Zamorinille liwen, jossa portugalilainen »vaakuna oli
piirrettynä, ja jota ruhtinas asiamiehillä oli anonut häneltä. —

Hän myös pyydätti kullattua tvartalokuivaa, jota osoitti neitsyt
Manata ja jonka luuli puhtaaksi lullaksi; wacm Gama ivastasi,
että se oli häntä suojellut meren »vaaroja ivastaan ja ettei hän
siitä ivoinut luopua.

Juuri kun hän oli lähtemäisillänsä, tuli Ventaybo japyysi
häneltä turivapaiktaa hänen laiivasscmsa. Katuali oli ryöstänyt
häneltä hänen omaisuutensa syytöksellä, että hän oli Portugali-
laisten »vakoja. Tämä Ventaybon tvihaaminen enemmän kuin
mikään muu puolustanee sitä, ettei hän suotta ilmoittanut Por-
tugalilaisille Calikutin kuninkaan tvaaroilla uhkacmia aikeita.

Minkä waarcm Gama oli »välttänyt näki hän lvielä sel-
ivemmin siitä, että kun tylven kaksi päilvää ikäänkuin sitoi lai-
»vat lähelle rantaa, Zamorin lähetti 60 tonya eli ivenettä niitä
ottamaan. Vaan tykistö ja tuuli, joka taas rupesi puhalta-
maan, teki Portugalilaisille huokeaksi päästä acmalle merelle.
Vielä purjehtiessaan pitkin rannikkoa Gama pani miehiä maalle
taneelipuita kaatamaan. Sillaitaa näki yksi matroosi mastohä-
tistci kahdeksan isoa intialaista lailvaa lähenetvän täysillä pur-
jeilla, kuten sitten saatiin tietää lähetetyt Cal.kutista. Amiraali
luhti luiwoinensu näitä ivastaan, jolloin nämä kuitenkin kciäntyi-
lvät maalle ja pötkiivät pakoon. Msi näistä, joka oli lastattu
kokospähtinöillä ja siirapilla, saaivutettiin ja otettiin, ehkä siinä
oli paljon lvarustustväkeä. Muutenkin tässä oli Europalaisten
mahtatvammuus selivästi nähtätvänä, kun kahdeksan lamaa pa-
kenitvat kolmea.

Laitvojcmsa korjaamassa oli Gama 10 päilvää Anche-Di-
tvan saarilla, lähellä Cap Carwar nimistä niemekettä, 10 penin-
kulmaa Goasta eteläänpäin. Tämä sana Anche-Dma, eli And-
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jedouipa Malabarin kielellä, merkitsee tviidet saaret. Ne eiwät
ole peninkulmaakaan manteresta. Lähtiessään pistätti amiraali
otetun laman tuleen.

Waiwaloinen ja määrällinen oli matka Melindaan, jossa
piti käydä maalla noutamassa sen lähettilään, jonka sikäläinen
kuningas oli lulvcmnut lähettää Portugaliin. Myrskyjä, ivas-
tatuulta, ivcilistä taas tuulettuutta ja tursittämätön helle päi-
wäntasaajan läheisyydessä, sanalla sanoen laitti ne »vastukset,
jotka pitkällä merimatkalla suuttuivat ihmisiä, ehkä heidän kaikkia
ponnistuksia, tuntemaan heidän suurta heikkouttansa, yhdistyiivät
panemaan Portugalilaistemme mielenlewollisuuden kotvaan koe-
tukseen. Tautejakin rajusi kotvasti laitvuin »väestöissä. Keri-
pukin tapaisia ajetuksia säärillä ja iteneissä ja ihan tuin paisu-
mia yli ruumiin ja lisäksi mielä ilkeä juoksijainen saattoi
meren »voittajat mitä surkuteltcmimpaan tilaan. Muutamain päi-
wien kuluessa kuoli ei »vähemmän kuin 30 miestä. Myös toi-
tvoilvat muutkin kurjuudessaan kuolemata ja antausiwat epätoi-
woon. He oliwat wakaat siinä luulossa, että tästä merestä
aina nousi myrkyllisiä höyryjä. Näin oli nyt suurin hämmäs-
tys seurannut edellisten kunnian ja ivoiton houreitten jäljessä,
kun kukin jo luuli oletvcmsa määrättynä wälttämättömäksi kuole-
man uhriksi. Amiraalin ahkeroitsemiset jälleen elähdyttää heidän
rohkeuttansa ja toitvoa eiwät onnistuneet. Nyt oli jo taas oltu 4
kuukautta aalvalla merellä, eitä 16 miestätäcin enään ollut työ-
hön tytenelviä kussakin näistä kolmesta laitvasta. Alakuloisuus
lviimein nousi siihen määrään, että laiwaston kummatkin ala-
päälliköt päättitvät ensimmäisellä sopimalla tuulella palata In-
tiaan. Kaikeksi onneksi nousi lvihdoin myötäisempi tuuli tuin
melkein oli tvoitu toimoakaan; myös löydettiin kohta sen jälkeen
maata ja luikki wuiwut olimat nyt kerrassaan unhotetut.

Tultiin Mugudoxon eli Mungadoxon edustalle, joka on A-
janin rannikolla 13 peninkulmaa Melindasta pohjaiseen. Ma»
gadoxo näytti olewan hywin iso ja kaunis kaupunki, ja asujat
oliwat mllhomettiläisiä Mooreja. Näyttäätsensä mahtalvuuttansa
tälle kansalle, laukasutti amiraali kaikki kanuunansa purjehties-
sansa pitkin rantaa. Joitakuita päitviä sen jälkeen meni Gama
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ankkuriin Melindacm, jossa hän taas otettiin hymin ystälvälli-
sesti ivastaan.

Wiisi päiwää täällä lewähdettyänsä lvuiwoistunsa ju otet-
tuansa laiwuansu hänen afrikkalaisen mäjestäätinsä lähettilään,
lähti hän taas purjehtimaan ja oli muutamain päimäin kulut-
tua lähellä Sun Rafaelin mataloita, tiiman matkan Mombus-
sasta etelään, Pemban saaren nätywissä. Matroosiensu mähyy-
den tähden, jotta hänellä enää oliwat jälellä, päätti Gama tässä
polttaa yhden lailvoistansa nimittäin San Rafaelin. Helmikuun
20 p. tuli hän Zanzibar nimisen saaren näkyiviin 6" etel. leiv.
ja 10 peninkulmaa manteresta. Tässä hedelmällisessä saaressa
asui Mooreja.

Nyt wacm tatsilaiwainen laitvasto tuli Pyhän Irjänän eli
Primarios nimisille saarille ja meni ankkuriin San Vlasin eli
Mosselin lahteen itäpuolella Neulcmiemekettci. Maaliskuun 20
p. he purjehtimat Hymäntoilvon niemekkeen ympärin ja kun tuuli
yhä aina oli myötäinen he jo 20 päiwää myöhemmin oliwat
Viherjän niemekkeen saarilla. Amiraalin täällä San lagon sa-
tamassa lvielä laitvacmsa korjatessa, lähti Coelho, jonka lama
oli paremmassa tilassa, lvurhuin yöllä ankkuripaikastaan, halu-
ten Portugalin kuninkaalle wiedä ensimmäisen sanoman Itä-in-
ticm löydöstä, ja pääsi 10 päiwää sen jälkeen Casaesin sata-
maan. Gaman piti lvielä »veljensä sairauden ja kuoleman täh-
den, jonka niin pitkän merimatkan waiwat oliwat tuottaneet,
»viipyä Terceirassa ja pääsi lähellä Belemiä jälleen isänmaa-
hansa masta Syyskuussa m. 1499, siis 2 ivuotta ja 2 kuukaut-
ta lähdettyänsä Europasta.

108 miehestä, jotka oliwat lähteneet hänen kanssansa, toi
hän ainoastaan 50 takaisin Portugaliin. Muuten hän kunnioi-
tettiin sangen loistalvalla ivastaan-otolla , ehkä niin monellaisia
mastuksia häntä oli matkalla kohdannut. Kuningas lähetti ho-
lvistansa herran isolla seuralla häntä wastaanottamaan. Gaman
tultu Lissaboniin oli riemukulun kaltainen, seurattuna rahmaan
ihastushuudoilla, jotta eiwät ensinkään tahtoneet loppua. Myös
sai hän itsellensä ja jälkeisillensä kunnia-nimen Don ja »vuotui-
sen 3000 tutaattia ison eläkkeen, sekä myös tulvan »vaakunaansa
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pannu taksi naarasta sarwasta, jotka portugaliksi kutsutaan ga
maiksi.

Coelho nostettiin aateliseen säätyyn ja sai 1000 lukaalin
eläkkeen.

Portugalin kuningas puolestansa lisäsi itsellensä tästä a-
justu lähtein urwonimen: Herra »valloitukselle ja luimankululle
Aithiopiassu, Arabiassa, Persiassa ju Intiassa; siihen aitaan
mielä liian aikuinen ja liian ylpeä nimi, jota masta myöhäi-
sempien moittojen kautta näkyi tuleman jotenkin toteutuneeksi.


