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Nirkosta tultuansa ja.päästyänsä puoliselta, nakkasi
Mikko) paikkakunnassa Leppälän maisteriksi kutsuttu, lak-
kinsa koukusta, pisti tupakkaa piippuunsa ja meni, niin-
kuin aina sunnuntai-iltapuolell» oli tapansa, suuren
wahteran alle, jonka jo isänsä isän-isä sanottiin Lep-
pälän pihalle istuttaneen, heittihe pilkaksensa mihan-
tawalle kedolle, kuunnellen lintujen sata-äänistä wiser-
tämää lähellä olemassa lehdikössä ja nauru-suin kat-
sellen kuinka lapsensa leikkiä löiwiit ruohokossa. Ilma
oli sangen lämmin ja näännyttäwä, auringon säteet oi-
kein hohtiwat. Näin maatessaan, katsellessaan ja kuun-
nellessaan Mikko maisteri pian uupui unen makeaan
huomaan. Waan ei kauan saanutkaan nauttia tätä
wirwoittawaistll lepoa. Kowa kiljaus herätti hänen
pian. Hän hyppäsi seisaalle ja näki Aino tyttärensä
aiwan pelästyneenä juokseman kohtaansa miten parhain
pääsi, poraten ja lyöden hamettansa pienoisilla käsillään.

Millo. Jumala paratkoon! mikä sinua nyt, Ai-
noseni?

Aino. Isä, auta! Isä ot» pois pian
mato ennenkuin pistää.

. Mikko. Mikä? mato? missä?
Juho. Aino siskoseni, älä enää pelkää! Tänne

mato jäi; ei hän sinulle enää pahaa tee, kyllä minä
hänelle jo seipäällä annoin ansaitun palkkansa.

Mikko. Missä poikaseni? näytäppäs minulleki
mimmoinen hän oli. Lieneekö ollut peräti myrkyllinen
kyykärme.

Juho. Täällä Isä, täällä hän on!
Matti. Kyllä hän mahtoi olla kyy-kärmeen Poi-

ka: julma, ruskea, lähes waalsan pituinen ja karwai-
nenti, että oikein hirwisti.
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Mikko. Ei lapseni, ei tuo ole kiirme; on ivaan
itikan alku, jota ei milloinkaan ihmiselle pahaa tee.
Sinäki Juho poikani, jota jo olet kahdentoista muotias
ja kyllä olet karmeita nähnyt, olisipa sinunki pitänyt
tunteman, ettei tuo pieni elämä kärme ollut.

Juho. Mutta hän oli niin hirweän näköinen.
Milto. Ei juuri hirweä, maikka wähä julma;

mutta, niinkuin jo sanoin, aiwan wahingoittamaton.
Näettehän että hänellä on jaltojaki kärmcellä taas
emme ensinkään jalkoja näe ja karwainen; tärmcen
ruumis sitä wastaan on suomuksinen, paitsi muita
wielä suurempia eroituksia heidän Malillansa. Tuo on
waan itikan alku, perhon taikka muun sellaisen pienen
itikan.

Aino. Perhon alku, kauniin perhon? tuo ilkeä
eliiwä? Isä, mitä sanotte? Onko mahdollista?

Juho. Eikö perholla ole kaksi paria siipiäki, waan
en tällä moinut nähdä yhtäkään.

Mikko. Ei hän wielä perho ollutkaan, mutta olisi
hänestä saattanut tulla, ellet sinä, Juho, häntä noin
pahoin olisi ruhtonut.

Juho. Mutta kuinka tuosta perho olisi tullut?
Matti. Ah, isä! puhu meille siitä.
Mit to. Aiwan mieluiscsti. Istukaamme tähän

kedolle, niin tahdon teille siitä wähäisen jutella. Tie-
dättehän, lapseni, kuinka kanan poika tulee muuasta,
jonka emänsä on muninut ja hautonut.

Juho. Eimätto laitti linnut munasta tule?
Mikko. Tosin tulewat, eikä yksinänsä linnut, waan

myös kaikki muutti elämät: koirat, kissat, hewoset j. n. e.
Lapset (yhdellä äänellä) Hewosetki?
Juho. Waan en ikänä ole kuullut, että hewoset

munimat.
Mikko. En minäkään sitä sano, sanon maan, että

laiNi elämät omat alluperäisesti munana olleet ja wielä
kasmutti, mailla kasmujen munat tmvallisesti lui-

sutaan siemeneksi. Mainio luonnontieteen tutkija,
nimeltä Linnö, sanoi jo noin sata muotta takaperin:
~unm6 vivum ex avo" eli suomeksi: millä henki on,
sy,ntyy munasta, maikka muutamat ennen maail-



7

maan tultuansa jo owat käyneet munasta ulos, niin-
kuin neljä-jalkaiset elämät, joidenka scntähden sanotaanti
synnyttämän elämiä sikiöitä; toiset taas syntymät mu-
nana, niinkuin linnut. Näin on myös ititkain laita.

Selittääksemme ititkain syntyä ja muuttumista ot-
takaamme joku esimerkki, ja koska juuri perhoista sa-
tuimme puhumaan, esimerkiksi kaali-perho, jonka jo-
kainen kyllä hymin tunnemme. Tämä kaali-perho munii
kaalin eli juurikkaan lehdelle muutamia aiman pienoi-
sia munia, jotka tosin omat niin pieniä, että heitä tus-
kin paljaalla silmällä Moi nähdäkään. Jonkun ajan
kuluttua koska auringon lempeät säteet omat ehtineet
nämät munat hymin hautomaan, käy niistä kustaki
»viheriän- ja mustan-kirjama madon mukainen elämä,
jonka kutsumme kaali-madoksi.

Matti. Kummallista! munasta, pienoisesta mu-
nasta tulee siis suuri kaali-mato.

Mikko. Tuommoinen madon mukainen itikan
poika eli toukka oli tuoki, jonka sinä, Juho, tässä äs-
ken tapoit, ja jota Aino niin komasti pelkäsi, ettei sa-
naa enää tahtonut suustansa saada; maikka aiman il-
man syyttä.

Aino. Mutta niin riettaan näköinen, ui! minua
mie.läki pelottaa, kun häntä muistelen.

Mikko. Rietas kyllä oliki näöltänsä, ja juuri sen-
tcihdcn moni täysi ihminenki tämmöisiä toukkia wähnn
pelkää, ja moniuita ne ilkistämät, maan niinkuin olen
sanonut: ihmisen ruumista eimät he mähintäkään moi
loukata. Ainoastaan hänen ruoka-aineillensa, »vaatteil-
lensa ja kaluillensa tekemät he Malista mahinkoa, niin-
kuin koi-mato, joka on kylläki ikämä micras Milla-kan-
taillcmme, joihinka on tapansa syödä läpiä, tehden sitte
näistä poitti-purruista langan päistä itsellensä pienen
pitulaiscn ja aiman pehmoisen asunnon; kaali-mato,
jauho-mato, juusto-mato ja liha-mato, jotka myös
omat toukkia, pilaamat taas ruoka-aineitamme, moni-
oitll mu.ita mainitsematta.

Aino. Tuleeko noistaki perhoja, noista Meistä
madoista, joita on juustossa ja mädänneessä lihassa?

Mitto. Eipä Perhoja, mutta kärpäsiä. Etkös ole
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nähnyt, että suuria harmaita ja sinisiä kärpäsiä aina
kotountnu lihaan, joka ei enää ole tuoretta? Siihen
koettamat he saada laskea munansa, joista sitte touk-
kansa, liha-madot, haudotaan. Juusto-mato taas on
»vähäisemmän kärpäsen toukka.

Aino. Ai! noitten tumallisten kärpästen, joita on
tuolla tumassa?

Mikko. Ei, maan toisenlaisen, mielä »vähemmän
ka mustemman kärpäsen. Se laji kärpäsiä, joista sinä
puhut, elää toukkana tunkioissa.

Aino. Hyh! Minä en enää ensinkään pidä iti-
joista, kun omat niin ilkeitä ja mahingollisia!

Mikko. Malta mieltäsi, Ainoseni! Äsken mainit-
sin muutamista »vahingollisista itikoista, mutta

Aino. Kah, tuolla tulee äitiki. Tulkaa tänne
äiti istumaan, isä puhuu meille itikoista.

Mikko. Mutta jos meil
Siiri (istuu kedolle ja ottaa pienen Ainonsa sy-

liin). No mistä nyt puhelet ukkoseni? ehkä mintiki
»vähä kuuntelen; mutta en mahtanut maan keskeyttää
puhettasi?

Mikko. Aioin »vaan sanoa, että jos meillä muu-
tamista itikoista on »vahinkoa, on meillä taas toisista
hyötyäki, jos muutamat raiskaamat ruoka-aineitamme,
maatteitllinme j. n. e., niin toiset taas antamat meille
joko samanlaisia, taikka muita tarpeellisia aineita.

Siiri. Esimerkiksi?
Mikko. Muutamasta esimerkiksi saadaan »väri-

ainetta, niinkuin eräästä kaskaasta, josta Meksikossa
»valmistetaan aiwan kaunista ja pysymää punasta »vä-
riä, Coccinell'iffi kutsuttua, ja jota saadaan niin pal-
joki, että »vuotinen tulo tästä siellä sanotaan nouse-
man aina miljooniin markkoihin meidän rahaa.

Siiri. Oh! ei mähä ollutkaan.
Mikko. Hänen likimäinen sukulaisensa, joka elää

etelä Europassa, ja erittäin Kreikan maalla, antaa
myös purpura-Märiä, maan tämä on huonompaa, kuin
edellä mainittu. Kolmas itikka samasta sumusta asuu
Itä-Indian »viikunapuissa, joista pistämällä saattaa
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nesteen »vuotamaan, josta tuiwuneena saadaan seilat-
kaa (schellack).

Wäri-pistiäisillä on taas tapana, että nais-itikka
munii kewäällä munansa kaswujen solu-Verkkoihin,
joissa sikiö oleskelee osan suwcsta. Tähän paikkaan
kaswua, kussa hän oleskelee, nousee nyt pieni marja,
joka kutsutaan wäri-omenaksi eli kalleppelitsi. Täm-
möisiä wäri-omenoita näemme useinki tammen ja or-
jantappuran lehdillä; mutta nämät, joita täällä ta-
paamme, eiwiit kuitenkaan ole noita warsinaisia, mä-
riksi, kirjoitus-musteen tekoon, nahan Valmistukseen
y. m. tarpeellisia wäri-omenoita, joita tuodaan tänne
länsi Asiasta ja owat tammi-pistiäisen saattamia muu-
taman tammen lehdille.

Muutamat itikat owat myös hyödyllisiä lääkityt'
siin, niinkuin muuan towa-tuoriainen, jonka »viheliäi-
sillä kuorilla on se omaisuus, että wetiiä ihon wesi-
tellolle.

Juho. Mitä hyötyä siitä on, että iho wesi-tel-
loille käy?

Matti. Eiwättö nuot wesi-lellot ole kipeätki?
Mikko. Kaiketi owat lvtihän, ivaan etkö ole näh-

nyt, kuinka täti usein panee wiheriän muotoista Voi-
detta korwiensa takapuolelle, josta kehuu luulonsa tu-
lewan paremmaksi? Tämä woide on juuri tehty mai-
nitun itikan kuorista.

Matti. Puuskan pluukako?
Mikko. Aiwan oikein! Lenninläisestä myös saa-

daan warsin hywää hammas-taudin lääkettä. Sano-
taan, että kun waan lenninliiisen ottaa hyppysiensä
wäliin, nutistaa hänen rikki ja pitelee näillä sormilla
kipeätä hammasta, loppuu kohta särky.

Aino. Oi, tuta olisi niin ilkeä, että tahtoisi tap-
paa näin kauniin ja siiwon eläwän, kun tuo pieni
lennintäinen!

Siiri. Ia kuka jultenisi semmoisia sormia suu-
hunsa pistää ja niillä pidellä hammasta?

Mit to. Ellei sitä tahdo tehdä, sopii kuitenki koota
lenninläisestä sitä keltaista nestettä, joka tiukkuu hä-
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nen pulmistansa ja joka on juuri sitä ainetta, jota ta-
wallisesti aina löytyy hammastaudin lääkkeissä.

Siiri. Niin täwisi laatuun tehdä.
Mikko. Muutamat itikat taas tehrääwät silttiä:

niinkutsutut silkki-madot.
Matti. Onko tuoli silkti-huiwi maammon päässä

ititkain tekemää? ,

Mikko. Ei totonaan heidän tekemäänsä. He owat
waan antaneet aineen, josta ihmiset owat huiwin wal-
mistllneet; he owat kehränneet langan.

Aino. Kuinka? Owat kehränneet langan? Mutta
kuinka owat taitaneet noin pientä lankaa tehdä? epäi-
len, tainneeko äitikään noin pientä tehdä. ,

Mikko. Tuskin taitaisitaan.
Aino. Mahtaa heidän ruttinsaki olla aiwan pie-

noinen ja siewä! lieneekö peräti kultainen? ja mistä
saawat niin pehmoisia ja hienoja willojataan?

Mikko (nauraen). He eiwät tarwitse rutkia eitä
willoja siltki-lantaa tehdessään.

Aino. Ei rukkia, ei willoja!
Mikko. Ei lumpuistakaan, waan tästä saamme

wielä edespäin puhua.
Siiri. Mutta mesiäiset, kun peräti olet unhot-

tanut.
Mikko. Aioin niistä juuri ruweta puhelemaan.
Juho. Eikö niistä saada waksiaki?
Matti. Ia mettä?
Aino. Makeata mettä! ah!
Juho. Ainon jo näkyy wesi suuhun walowan,

kun kuulee nimenti mainittawan.
Mikko. Kun ei olisi waan samoin sinunki laita.
Siiri. Mutta, Mikkoseni! Olen monta kertaa

miettinyt ja aikonut sinultati kysyä, mistä nuot kima-
laiset tätä mettä ja waksia tekewät.

Mikko. Kimalainen imee kulista tuon makean
nesteen, jonka mcki monessa tukassa olemme hawnin-
neet löytywän, niinkuin apiloissa esimerkiksi. Tämän
nesteen säilyttää hän muutamassa kurtussansa löyty-
mässä säiliössä, jota kutsutaan haimaksi; tästä hän sitte
ylkee tämän »valmistetun hunajan pieniin kuusi-tay-
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toisiitt kennoihin, jotka toiset pesäläiset, niin kutsutut
waha-kimalaiset jo edeltäpäin owat tätä warten raken-
taneet wahasta eli waksista.

Siixi. Waan kuinka saawat nuot pienet, turhan
näköiset itikat niin paljon tätä ainetta kokoon? Olen
kuullut, että yhdestä ainoasta pesästä useinki wuosit-
tain saadaan pari leiwiskää mettä.

Mikko. Monesta wesi-pisarasta pian tulee allikko
ja monesta allikosta meri. Niin tässäki. Kimalaiset
asuwat, niinkuin tiedämme, suurissa perheissä, ja kun
joku perheen jäsen, joita, (paitsi koiras-kimalaisia, jotka
eiwät milloinkaan ota osaa työhön), on noin kymme-
nestä aina neljään kymmeneen tuhanteen yhdessä kima-
laispcsässä, sanon, tun jokainen heistä ahkerasti kokoo
ja aina wie saaliinsa yhteen, täytyy sitä sentähden ke-
sän kuluessa jotaki kokouutua.

Aino. Kuinka malttawat sitä tallessa pitää? eikö
heidän mielensä sentään wälistii mahda tehdä »vähäisen
sitä maistella?

Matti. Jos minä olisin heidän siassansa, en suin-
kaan hunajatani kauan tallettaisi; kyllä sen lohta mel-
kein söisin.

Juho. Sinä oletki aina ollut niin makean perso,
että söisit kaikki, mitä waan saisit käsiisi, mutta

Mikko. Mutta, aioit sanoa, minä en ikänä ole
hunajaa maistanut; eikö niin?

Juho (punastuen). En juuri sitä tahtonut sanoa,
mutta

Siiri. Pata kattilaa soimaa, Juho! Mutta Mikko,
miksipä ei miehis-kimalaistcn sopisi yhtä hywin työtä
tehdä kuin naistenki?

Mikko. He eiwät taida mitään tehdä, owat waan
kuin naisen palwelioita.

Siiri. Naisen?
Mikko. Joka pesässä on kolmenlaista wäkeä, ni-

mittäin yksi nais-itikka,
Siiri. Kuinka? Mi, waan yksi?
Mikko. Ainoastaan yksi. Hän on koko perheen

emäntä ja pää; sitte löytyy noin 600—800 miehistä,
jotka, niinkuin äsken sanoimme, owat emännän palwc-
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lioita ja lopullisesti työ-kimalaiset, jotka owat hedel-
mättömiä naisia, ja joidenka »virkana on ruokkia ja
hoitaa sikiöitä, koota hunajaa ja rakentaa pesä.

Aino. Mistä aineesta he tämän pesänsä tekemät?
Mikko. He rakentamat sen waksista.
Aino. Mistä tätä sitte saawat?
Mikko. Työ-kimalaisia on kahdenlaisin: »varsinai-

sia työ-kimalaisia ja waha-kimalaisia. Nämät wiimein
mainitut ciwät taida rakentaa kennoja, waan ainoas-
taan tehdä perustuksen waksista, jota »valmistamat hän-
nässänsä löytywissa säiliöissä, joista sen hikoowat pie-
ninä lehtinä häntä-jäsenien »välistä. Nämät lehdet
Pyhkii nyt itikka taka-jaloillansa hännältä, pureskelee
ja sekoittaa muutamalla sitkeällä aineella ja laskee tästä
perustuksen, jolle rakennus-kimalaiset rakentuivat ken-
not. Kennot taas, jotka sanoimme oleman tuusitah-
koisill, rakennetaan seinä seinään noin puolen kyynä-
rän pituisiksi ja lcmeiksi kaluiksi ja kahden puolen kak-
kua niin, että kennojen pohjat owat »vastatusten. Ka-
kut, joita on eri pesissä eriulaiscsti, maan useinki ?

—9, omat killutetut pesän katosta vitoseen alas niin,
että kennojen suut omat ulospäin; melkein niinkuu»
latoisimme kylellään olemia silakkarullia toinen toi-
sensa päälle kahdelle rimille, niin että pohjat olisimat
»vastatusten, sillä croituksella »vaan, että silakka-Pullit
omat ympyriäisiä, kennot limalaispesässä taas tuusi-
tahtoisia ja toisiinsa yhdistettyjä pesän katosta alas-
päin riippumiksi kakuiksi.

Siiri. Mutta jos kennot omat näin poikki-päin,
pitäisi niistä hunajan »vuotaman ulos.

Mikko. Niille kennoille, joissa säilyttälvät huna-
jaa, tekemät he pienet matsi-kannet niin pian kuin nä-
mät omat tulleet täyteen hunajaa.

Siiri. Sanoit: niille kennoille, joissa säilyttä-
»vät hunajaa; eikö kaikissa kennoissa sitä säilytetä?

Mitto. Ci. Kennoja on timalais-pesässä kolmen-
laisia; pesän ylimmäisissä maksi-ratennutsissa on ensin
muutamia suuria pullon mutaisia kennoja, jotka riip-
pumat katkujen syrjissä ja omat naisen ja nais-siti-
öitten asunnoiksi tehdyt; sitte löytyy kennoja, jotta
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omat' noin kaksi-kolmannesta tawallisia suuremmat.
Niimät omat miehis-sikiöitä warten. Viimeiseksi näh-
dään nuot tumallisen pienet kennot, joissa kimalaiset
tallettamat ruoka-aineensa j. n. e. Mutta näitä Mii-
mein mainittuja on taas kolmenlaisia, ellei juuri suu-
ruutensa ja luontonsa puolesta, niin luitenki aineen,
jota niissä pidetään, nimittäin: mesi-, sikiö- ja jauho-
kennoja. Mesi-kenno-kakut, jotka owat waalean keltai-
sia ja muita wähää paksumpia, sisältäwät, niinkuin
nimensäki antaa tietää, mettä ja löytywnt yli-ympäri
noita ruskean näköistä, ohuempia sikiö- ja jauho-kenno-
kakkuja, jotka owat määrätyt sikiöille asunnoiksi taikka
jauhon säilytys-huoneiksi.

Siiri. Jauhon? minkä jauhon?
Mikko. Kimalaiset ottawat kukista ei ainoastaan

mesi-nestettä, maan myös kukkien siemen-jauhoja, joista
walmistllwllt sikiöille ruokaa, ja näitä siemen jauhoja
säilyttämät he niin kutsutuissa jauho-kennoissa.

Matti. Mutta, isä, millä tapaa tätä mettä heiltä
saadaan otetuksi, ciwättö he ule nuhaisia ja pure, kun
sitä mentäisiin ottamaan?

Mikko. Kyllä sitä saadaan monella tapaa: muu-
tamat kimalais-hoitajat rummuttawat heidät ulos wan-
hasta pesästä uuteen tyhjään pesään, sillä tawoin, että
uusi pannaan wanhan eteen niin, että molempien owen
läwet joutumat Vastatusten. Nyt rumetaan noputte-
lemaan Manhan pesää juuri aika tamalla. Tämän
panemat kimalaiset niin pahaksensa, että pian jättämät
pesänsä ja menemät uuteen. Toisilla kimalais-hoita-
joilla taas on puusta tehtyjä pesin, joista nimnn hel-
posti moiwnt ottaa mettä, koska tahansa. Mutta tämä
niin kutsuttu Dzierzon'in tapa on mieln mnhemmin tuttu
jn sen sinan seuraa suurin osa kimalais-hoitajoistammc
mielii tuotn Manhan tapan, että nimittäin tappamat
kimalaiset tulilimen taikka tupakan sumulla, ennenkuin
menemät mettä ottamaan.

Aino. Mutta mista sitte enää toisia saadaan?
Mikko. Kimalaisilla on se tapa, etteimät ikänä

salli kahta emäntää, Maan jos niin tapahtuu, että yhtä
aikaa tulee kaksi, nousee kohta tappelu näiden Malilla
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sillä seuraamuksella, että tahi tapetaan toinen tahi jät-
tää unsi emäntä miikinensä pesän ja lähtee hakemaan
itsellensä uutta asuinsiaa. Näitä noudattaa nyt kima-
lms-hoitllja, sillä tawallisesti leutäwät he waan muu-
taman limen -heiton pesästä ja laskeumat killumaan
soturi-topan kaltaiseen ryppääscn jonkun puun tahipensaan oksalle, josta kimalais-hoitaja helposti saa hei-
dät uuteen pesään. Näin on uusi pesä walmis, jossa
jo parin päiwän kuluttua rumetaan yhtä ahkerasti työtä
tekemään, tuin wanhassaki. Tällä muotoa woi yh-
destä emä-pesästä kesän kuluessa tulla pari kolme uut-
ta pesää.

Siiri. Sanoit äsken, Mikko, että joka pesässä
on ainoastaan yksi hedelmällinen nais-kimalainen, waan
Mistä kaikki nämät kymmen kunnat tuhannet kimalai-
set tulemat, tun kesäkaudessa sanoit yhdestä emä-pe-
sästä tuleman pari kolme uutta? Ei heidän kuitenkaan
kaikkien sopi olla tämän ainoan naisen sikiöitä.

Mikko. Ihmcteltämä on tosin hänen suuri he-
delmällisyytensä ja melkein mahdottomana sen pitäisi,
mutta niin sentään on asian laita.

Siiri. Kummalliselta maan marsinkin kuulun.
Mikko. Mutta kummallisemmalta minusta mielii

näyttää näiden kimalaisten taiteliaisuus, jonka näyttä-
mät pesänsä rakennuksessa, josta äsken jo puhuimme,
heidän sopunsa ja yksimielisyytensä ja tämä puhtaus,
siisteys ja toimeliaisuus, joka loistaa koko heidän elä-
mässänsä.

Waan eimät he ole ne ainoat itikat, joissa näitä
omaisuuksia ihmetellä taidamme. Niitä on mielii moni-
oita muitaki. Muuriaiset (kusiaiset) esimerkiksi, joista
tiedämme saataman muuriais-etikkaa, muuriais-saunaa
j. n. e., näyttämät myös aiman ihmeteltiimiii tapoja
ja omaisuuksia elämässään.

Matti. Nuo pienet itikatko, jotka metsissä teke-
mät suuria kökköjä haon-nculafista ja niin ilkeästi polt-
tamat ihoa, kun heidän pariinsa joutuu?

Mikko. Ellei heidän tiellänsä olla, eikä heitä kiu-
sata työnsä toimissa, liencmiittö hekään mitään pahaa
tehdä?
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Siiri. Mutta missä suhteessa he niin ihmetel-
täwiä olisiwat?

Mikko. Samoin kuin kimalaisetki asuwat he per-
heissä, »vaan heillä ei ole, niinkuin näillä, mitään eri-
näistä emäntää eikä isäntää, jota takaisimme sanoa
perheen haltiaksi; heillä on päin mastoin monta nais-
ititlaa, joita samoin tuin kimalaisetki holhowat, ruok-
kimat ja korjaamat miten parahiten maan taitamat.

Siiri. No! kuinka woiwat nämät monet emän-
nät sominnossa elää?

Mikko. Naiset muuriaispesässä eimät ole emän-
tiä siinä merkityksessä, tuin nais-ititta timalaispesiissä.
Tämä jälkimäinen on pesässänsä, niin sanoakseni, kuin
kuningatar ytsi-wallassa; miehiset omat hänen ministce-
rinsä ja työmäti hänen kuuliaiset alammaisensa. Muu-
riaispesä tätä wastaan on wapaa-walta, jossa naiset
tosin omat kuin jonkunlaisia hallitstoita sen suhteen,
että perheen lisäyminen ja niinmuodoin myös sen tu-
lewaisuus tulee heihin. Mutta niinkuin pian saadaan
nähdä, on tämä heidän maltansa aimcm kehno, niin
kehno, että hymät alammaisensa, työ-muuriaiset, roh-
tenemat näitä emäntiänsä panna mankeuteenki. Mie-
hiset muuriais-pesässä taas omat samoin kuin tima-
lais-pesässäti naisten palmelioita.

S iiri. Onko muuriais-pesässä myös kolmenlaista
kansaa?

Mikko. On, kumminki osan muodesta; niinkauan
nimittäin, että tiima-aika alkaa. Waan nyt lentämät
niinhymin naiset tuin miehiset pesästä ja liimailemat
ilmassa, jonka jälkeen miehiset pian kuolemat, naiset
pudottamat siipensä ja työ-muuriaiset tuomat heidät
takaisin pesään, jossa he sitte pidetään mankiudessa sen
ajan, kun munimat.

Juho. Eimätkö nuot pienet harmaan näköiset tyn-
nyrit, joita munriaisten niin nopeasti näkee piilotta-
Man, tun heidän pesäänsä menee katsomaan, eimätlö
ne ole muuriais-munia?

Mikko. Kyllä niitä niin kutsutaan, mutta eimät
he sentään munia ole, maan omat munasta jo käy-
neitä ja koppa-madoiksi muuttuneita toukkia.
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Juho. Koppa-mato? mitä se on?
Mikko. Kun »vaan pikkaisen marrot, saat, pian

kuulla, mikä se on.
Kummallista on myös, etteiwät he pidä yksinään

omista sikiöistä niin tarkkaa huolta, waan heillä on
myös muita pieniä itikoita pesässään, joista yhtä pal-
jon pitäwiit murhetta kuin sikiöistäki.

Siiri. Kuinka he niitä kärsiwät?
Mikko. Muuriaiset rakastamat erittäin makeita

aineita rimaksensa, niinkuin mesi-nestettä j. n. e. Nyt
löytyy muutamia itikoita, nimittäin kaskaita, (joista
jo olemme wähän jutellectki), joidenka hännällä olewasta
kahdesta pilliscstä silloin tällöin tipahtaa pieni pisara
makeata nestettä. Tämä neste on muuriaisille oikein
herkku-ruokaa ja tätä saaduksensa wiewät he koko iti-
kan pesäänsä, ruoNiwat ja holhowat häntä siellä, mi-
ten parahiten taitawat ja pitäwät häntä melkein niin-
kuin me pidämme karjaamme.

Siiri. Tuo onki aittmn kummallista.
Mikko. Eikä siinä kyllä, että heillä on karjaa,

muutamilla on wieläki orjiaki.
Siiri. Orjia? mistä he niitä saawat, ja mitä

hulluutta he niillä tekewät?
Mikko. Näillä muuriaisilla, jotka orjia pitäwät,

ei ole laisinkaan työwäkeä; sen siaan on heillä sotilaita,
jotka usein suurissa joukoissa käymät toisia lähellä ole-
Mllisia pesiä malloittamassa ja ryöstämässä. Näiltä
sota-retkiltä tuomat he kotiin paitsi muuta saalista
myös työ-muuriais-sikiöitä, joita omassa pesässänsä
ruokkimat ja holhowat siksi, että nämät omat ehtineet
kasmamaan täydellisiksi työ-muuriaisiksi, jolloin joutu-
mat orjiksi. Nyt heidän täytyy pitää huolta laiskojeu
herrojensa sikiöistä, ruokkia ja korjata mielii näitä isän-
tiänsäki ja tehdä kaikki työt pesässä.

Aino. Oi, heitä ilkeitä! kun julkcnematki kiusata
niin noita pieniä orpoja, orjiansa!

Matti. EiMättä häpee itse laiskoina olla!
Siiri. Pian tulen siihen uskoon, että näillä pie-

nillä elämillä on yhtä paljo järkeä luin meilläki.
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Mikko. Tosin todistaaki moni heidän wehkeensäja koko heidän olemisensa jostakusta omaisuudesta, joka
paljo muistuttaa järjestä, ja useinki olisin walmis us-
komaan, että heillä olisi aiwanki hywä järki; mutta
jos taas tarkemmin tutkin heitä, hawaitscn pian, että
kaikki heidän työnsä sentään owat konemaiset. He teke-
wät jokainen työnsä aiwan yhtäläisesti, he eiwät kai-
paa mitään oppia, he owat jo syntyissänsä yhtä tai-
tamat ja tottuneet kuin kuollessansaki; mitä hywänsci
tekemät, sitä tekemät sen Muoksi, että näin on heidän
omituinen luontonsa tehdä ja kummoiset tahansa owat
olennossansa ja elämässään, semmoiset owat aiwan sen
tähden, että heidän luontonsa niin mantu.

Aino. Mihin menet, Äiti?
Siiri. Menen teille illallista laittamaan.
Matti. Täällä, maammo, on huiwinne, jonka

pudotitte.
Aino. Ah! silkti-madosta, lupasitte hänestä wiela

wähäu puhua, isä!
Matti. Ia kaali-madosta, josta sanoitte tuleman

kaali-perhon.
Juho. Lupasitte myös selittää, mikä koppa-ma-

to on.
Mikko. No saadaan hcistäki puhua!
Puhuimme jo äsken, kuinka munasta tulee toukka.

Tämä toukka tulee päimä päimältä suuremmaksi siksi,
että ehtii täysikaswuiseksi, maan jos hänestä nyt pi-
tää tarkkaa Maaria, näkee pian, kuinka hän rupee ikään
kuin sairastamaan, ruoka ei hänelle enää näytä mais-
tuman ja wähitellen nousee hänen ruumiillensa ikään-
kuin paisumia; hän muuttaa joulun kerran nahkaa ja
rupee wiimein kehräämään itsellensä pienoista ja aiwan
siewää arkkua.

Matti. Mitä hän arkulla tekee?
Mikko. Kuulet pian. Tämän arkun eli koteron

tekee hän muutamasta sitkeästä aineesta, jota hikoo
ruumiistaan, kiinnittää sen sitte useinli akkunan posti-
puihin, sllmmalmarhoihin j. n. e. taikka piiloo itsensä
jonkun puun tahi timen alle, taikka kaimaa itsensä maa-
han. Tähän koteroon metäilsc hän nyt niin sisälle,
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että tuskin woi sanoa, onko elämä wai eikö. Usein
luulisi, nähdessään tuommoisen eläwän, näkemänsä jon-
kun lehden, jonka syrjät olisiwat kimartunect »vasta-
tusten, tahi jonkun muun hengettömän kappaleen. Tässä
tilassa ollessansa häntä kutsumme koppa-madoksi. Näin
kuolleen näköisenä pysyy hän nyt jonkun ajan, wälistä
koko talwenki.

Matti. Kummoiseksi sitte taas muuttuu?
Mikko. Kotcrosta käytyänsä on hän täydellinen

itikka ja juuri samanlainen, kuin emänsäki oli.
Aino, Matti, Juho. Kummallista!
Mikko. Koko tämän muuttumisen aiwan selwästi

saatte nähdä, jos otatte jonkun tonkan, panette hänenlasi-astiaan ja annatte hänelle samanlaista ainetta
ruuaksi, jolla hän oli ottaissanne.

Juho. Kun »aan näkisin tuommoisen toukan,
heti kohta hänen ottaisin, saadakseni nähdä tämän ih-
metyttämän muuttumisen.Matti. Tässä on onkimato. Jonkunlaiseksi iti-
kaksi sekin kaiketi muuttuu?

Mikko. Ei Mattiseni! Onkimato on ja pysyy
matona. Tawallisella madolla ja tonkalla on suuri
eroitus, maikka kyllä muikeata on luetella tuntomerk-
kiä, joidenka kautta ne eroiltaisi toisistansa. Jos sinä
esimerkiksi löydät jonkun pienen mateleman elämän, jolla
on jalat, niin moit Marinaan sanoa sen toukaksi, sillä
tumallisella madolla ei milloinkaan ole jalkoja; mutta
scntääntaän et saa päättää kaikkia jalattomia tumalli-
siksi madoiksi, sillä esimerkiksi noilla yllämainituilla
lihllmadoillll ei ole jalkoja, mutta omat kuitenkin touk-
kia. Meidän tllMallisimmat madot omat: onkimadot,
iilimadot ja nuot hoikat jouhimadot, joita sinäkin pel-
käät joessa uidcssllsi, ja paitsi näitä ne madot, jotka
elämät ihmisten ja eläinten sisälmyksissä.

Aino. Mutta silkki-madosta, kun lupasitte puhua.
Kuinka hän silkkiä kehrää aiwan rukitta ja Milloitta?

Mikko. Kuulillehan kuinka kaali-mato tekee itsel-
lensä loteron. Samoin tekee myös silM-matoki. Suun-
sa lähellä olemasta kahdesta pienestä kuopasta muodot-
taa hän pari tipausta nestettä, jolla kiinnittäikse jo-
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honkuhun oksaan; sitte rupee »vääntelemään päätänsä
edestakaisin ja kiertoo ympärillensä kaksi aiwan pientä
lankaa, jotka etu-jaloillansa yhdistää. Kotero, joka
on pittän-pyöreä ja usein keltainen, harwemmin wal-
toinen, on walmis neljän tai wiiden Päiwän kuluessa,
ja noin kymmenen päiwäa tästä tapetaan mato kiehu-massa wedessä.

Aino. Tapetaan? miksi ei hän elää saa?Mikko. Ellei häntä tapettaisi, ei hänestä mitään
hyötyä olisi, sillä koterosta päästäksensä täytyisi hänen

-tehdä läpi koteroon ja sillä tapaa raiskaisi hän koko
silkki-langan.

Aino. Waan jos hän tapetaan, mistä sitte enää
uusi mato saadaan?

Mikko. Silkki-matojen wiljeliöillä on monia täm-
möisiä matoja, eilvätkä he ikänä tapa kaikkia yhtä ai-
taa, waan heittämät aina osan perhoiksi tulemaan.
Näin sallivat taas uusia matoja.

Aino. Kuitenki on tylyä tappaa näitä pimiä »vi-
attomia eläwiä, jotk' emät ihmiselle, mitään pahaa tee,
waan päin mastoin tuottamat hänelle hyötyä.

Mikko. Ihmisen täytyy »välistä olla tyly, saa-
duksensa aineita, joista hänellä on tarwes; näin on
luouto itse asettanut, waan hänen ei ikänä pidä sitä
tekemän turhaan, niinkuin sentään walitettawasti useinti
näemme tapahtuman.

Aino. Ah!^
Mikko. Warissa, jossa äsken sanoimme koppa-

madon tapettaman, latoo se liima, joka pitää langat
yhdessä; nyt puhdistetaan kotero, langan pää haetaan
ja kahdeksan tai yhdeksän tämmöistä lankaa, jotta tu-
tin owat noin 1200 kyynärän pituisia, kierretään yh-
teen. Tästä saadaan noin hiwulscu paksuinen silkki-
lanka, josta sitte »valmistetaan monenlaltaisia ja »vär-
jäämällä monen karwaisia silkki-kankaita j. n. e. Tässä
olemme nyt lyhyesti nähneet, mistä silkki-kangasta ku-
dotaan ja kuinka sillti-mato woi silttiä kehrätä ilman
rukitta ja »villoitta.

Matti. Miksipä ette te, isä, ole tämmöisiä ma-
toja ruwennut Viljelemään ? Olispa hauskaa, kun tai-
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taisimme maammolle jouluksi antaa oma-tekoisen siltki-
huiwin.

Mikko. Silkki-madot owat lämpymien etelä-mai-
den asukkaita, jotka tuskin täällä kylmässä Suomes-samme säilyisiwät.

Matti. Jos pitäisimme heitä lämpyisessä huo-neessa?
Mikko. Huoneessa kaiketi heitä pitäisimmeki; waan

mitä antaisimme heille ruuaksi, täällä lun ei silkkiäis-
puu laswa, jonka lehtiä he syöwät, monta muuta was-
tusta mainitsematta.

Inho. Kyllä omassa maassammeki löytynee iti-
koita, jotka taitaisiwat silkkiä tehdä.

Mikko. Kyllä niitä löytyyki, mutta heidän sill-
kinsä on niin epätasaista ja sekaista, ettei siitä mi-
tään ole.

Aino (huoaten). Oi, kuinka hauskaa olisi ollut
noita pieniä eliiwiä ruokkia ja korjata, ja nähdä heitä
silkin lehränncissä!

Mtkko. Olemme tässä nyt nähneet, kuinka kaali-
madosta tulee kaali-perho ja silkki-madosta silkti-perho,
waan ei ainoastaan nämät eläwät, waan kaikki itikat
muuttumat: kowa-kuoriaiset, korennot, pistiäiset, hyt-
tyiset, kärpäset, sanalla sanoen kaikki; waikk'ei heidän
kaikkein muuttuminen ole juuri yhtäläinen. Sentäh-
den puhummeki täydellisestä ja wajawcnsesta muuttu-
misesta. Perhojen muuttuminen oli täydellinen, sa-
moin kowa-kuoriaistenki ja osittain korentojen. Waja-
wainen tätä ivastaan on suora-siipiäisten ja nahka-kuo-
riaisten, niinkuin heinä-sirkkojen j. n. e. Heidän muut-
tumisensa on wajawainen siinä suhteessa, ett'eiwät tee
itsellensä mitään kotcroa, waan owat koko aitansa lii-
kunnossa, kaipaamat ruokaa j. n. e. Mutta heidän
ruumiinsa on sentään pikkaisen erilainen koppa-matona,
kuin toukkana tahi täysikaswuisina ollessaan.

Tämä muuttuminen, josta tähän asti olemme pu-
huneet, on tawallisin, mutta löytyy wielä muitaki iti-
koita, esimerkiksi nuot kaskaat, joista jo äsken puhuim-
me ja sanoimme muuriaisten pitämän lypsin-lehmi-
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nänsä. Heidän muuttumisensa on wieläki kummalli-
sempi.

Aino. Ah, woi, kummoinen siis lieneekään?
Matti. Puhu isä! puhu!
Mikko. Heidän muuttumisensa tapahtuu näin:

nais-itikka synnyttää elämiä sikiöitä, jotka kaikki owat
naisia. Hän ei muni niinkuin muut itikat. Nämät
sikiöt owat jo jonkun päiwcin kuluttua täysi-kaswaneita
itikoita ja synnyttäwät taas Vuorostansa uuden pol-
wen. Näin syntyy polwi polwelta aiwan myöhäiseen
syksyyn. Nyt nousee polwi, joista muutamat owat
naisia, toiset miehisiä. Nämät muniwat niinkuin muutti
itikat; munasta tulee toukka ja toukasta koppa-mato,
joka koko talwen Pysyy semmoisena ja »vasta seuraa-
mana kewäänä ehtii täysi-taswuisetsi. Silloin rupee
se wuorostaan synnyttämään eläwiä sikiöitä, aiwan
niinkuin edelliswuotisetki. Tällä tapaa woi yhdestä
ainoasta itikasta syntyä polwi, joka ennen kesän ku-
luttua saattaa noustaa miljooniin luwultansa.

Juho. Miljooniin? Ihden ainoan itikan kesäiset
sikiöt? on aiwan kummallista!

Mikko. Kummalliset tosin owat luonnon tiet ja
hauskaa on heitä tutkia!

Siiri (huutaa auki olemasta akkunasta): Mikko,
lapset, illallinen on walmis; tulkaa syömään!

Kohta lähti pieni seura tupaan Päin pyrkimään.

K. A. C.




