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lienet kertomukset.
Wiisas kuningas Salomon sanoo, cttä cläimct csinicr-

killään woiwat ihmisille opettaa, miten heidän tulee täyttää
wclwollisuutensa. Sen wuoksi un lapsille warsin hyödyllistä,
että he seurustelemat eläinten kanssa ja tuttiwat niiden tapoja
ja taipumuksia; mutta luonnollista on, että heitä sellaisen seu-
rustelun ohella »vanhemmat henkilöt pitäwät silmällä, kään-
täen huomionsa siihen, ctteiwät lapset saa tilaisuutta ärsytcllä
tai kiusata eläimiä, sillä muutoin siitä woi olla seurauksena,
että eläimet »vuorostaan käyttämät niitä aseita, joita niillä on,
nimittäin hampaitaan ja kynsiään, niillä wahinguittaaksensa
lapsia. Jos niin tapahtuu, niin pitää kuitenkin lapsille huo-
mauttaa, että eläimet tekcwät sillä tawoiu ainoastaan itsensä
puulustukscksi ja että siis un lapsen oma syy kuu se un saa-
nut naarmuja ja että eläimellä yhtähywiu kuiu ihmiselläkin,
ou tunto, ja on siis kohdcltawa lempeästi.

Lapselle un wielä teroitcttawa eläinten hywiä ominai-
suuksia, niinkuin esim. niiden toimellisuutta, luotcltawaisuutta
ja uskollisuutta, sekä sitä hyötyä, jota ne tckewät ihmiselle ja
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AMsruus jet uutteruus.

että juuri eläimet ci ainoastaan suuressa määrässä auta ih-
misen waatettamista ja rawitsemista, waan myöskin ottawat
osaa ja suorittawat raskaimman osan ihmisen työstä, niin että
ihminen ilman eläinten apua tuskin woisi elää maan päällä,
jonka wnoksi on suurinta wääryytta ja kiittämättömyyttä kun
ihminen, niinkuin sen pahempi usein tapahtuu, rääkkää eläi-
miä sen sijaan että hän niitä hoitaisi ja säästäisi, kuten sekä
welwollisuus että wiisaus waatii.

Lasten tulee mainitulla tawalla oppia jo aikaisin rakas-
tamaan eläimiä ja tuntea myötätuntoisuutta niitä kohtaan
sekä ymmärtämään, että niitä on kohteleminen hywyydellä,
Sen kautta lapset itsekin jalostuivat, jotawastoin jos päin-
wastoin tapahtuu ja lapset rankaisematta saamat eläimiä rää-
kätä, jopa oppia ja esimerkkiä noudattaen tottua ja siihen mie-
listyä, heistä tulee kowasydämmisiä ja ilkeitä ihmisiä lähim-
mäistäänkin kohtaan.

Alempana olewat wähäiset kertomukset eläimistä ja piir-
teistä niiden elämässä owat kirjoitetut jotta ne, jos mahdol-
lista, olisiwat ei ainoastaan hyödyksi ja huwiksi lapsille it-
selleen, waan myöskin jossakin määrässä hyödyksi ja ohjauk-
seksi niille, joilla on wastnnnalaincn lasten kaswatus toimena.

Edellä mainitut awut owat yhtä tarpeelliset yhteiskun
nan ylläpitämiseksi kuin jokaisen yksilönkin onnelle, terweydellc
ja menestymiselle. Olipa ihminen kuinka rikas hywänsä, niin
hän on kuitenkin onneton, jollei hän ymmärrä kuluttaa ai-
kaansa hyödyllisellä työllä. Ainoastaan työhalu elähyttää
sekä sielun että ruumiin woimia ja antaa kummallekin niiden
oikean jäntewyyden, kun taas laiskuus ja toimettomuus wai-
kuttawat ainoastaan haluttomuutta ja ikäwää. Uutteruus on
tarpeen kaiken tiedon >ja taidon hankkimisessa. Sen muoksi ei
woida koskaan kylliksi muistuttaa vuoria, miten hyödyllistä
on käyttää oikein aikaansa, koska juuri nuoret suuremmassa
määrässä kuin wanhemmat ihmiset owat taipuwaiset tuhlaa-



maan aikaansa, joka M kalloin kaikista lahjoista, kun ci sitäsaa takaisin ostetuksi miötäkään hinnasta.
Sekä ihminen, että eläimet omat syntyneet työtä tckc

maan ja tässä alempana osoitamme muutamia esimerkkejä siitä,
unten eläimet tässä kohden täyttämät Luojan niille määrää-
mät tarkoitukset.

Mehiläiset. Pesiinsä sulkeutuneina mehiläiset
ahkeroimat täyttääkseen welwollisuutensa. Jo päiwän «Mkoitteessa ne alkawat työnsä ja jatkamat sitä kunnes «.

yö tnlce. Sen mehiläisen, joka ci tahdo tehdä työtä,
pakuittamat toiset työhön tai ajawat sen pois. Työ»-
teko on elämä ja henki mehiläisten pienissä yhteiskunnissa,
Senpätähden siellä kaikki on asianomaisessa järjestyksessä.

Ei Moida ihmettelemättä katsellen seurata niitä mehiläis-
parmia, jotka hajantuwat ympäri ketoja ja palajawat tnoden
mukanansa kukkaisten mehua siitä walmistaakseen wahaa ja
hunajaa.

Kerrotaan, että Pariisin yliopiston professori, kuuluisa
Hersant eräänä päiwänä kannatti oppisaliinsa lasista teh-
dyn mehiläispesän ja katsellessa mehiläisiä, jotka lakkaamatta
tckiwät työtä hunajan ja Mahan malmistamiscssa oli hän kään-
tynyt oppilastcnsa puolecu kehoittacn heitä olemaan yhtä uut-
terat kuin mehiläisetkin, joiden ahkeruus ansaitsi meidän ih
mcttelymmnc ja suurinta kiitosta. Miten hyödylliset omat-
kaan niiden maiwannäöt ja kuinka mouct waiwat ne omat-
kaan nähneet, knn ajatellaan sitä tawatuuta wahan paljoutta,
jota käytetään nscimmissa osissa maailmaa.

Maj awat. Mitä nntteruntta osoittamatkaan maja-
wat rakentaessa» asuntojansa, joita Möisi luulla ihmissukuuu
kuulumien rakennusmestarien tekcmiksi, Majamat kokoontumat
usein kesä- ja heinäkuussa mutta »viimeistäänkin elokuussa eri
haaroilta, joskus sadottani. Kokouspaikka on aina asumaton
tienoo, jossa ne luulemat saamansa olla rauhassa ihmisiltä
ja jossa ne löytämät kylliksi ruokaa ja mettä. Jos mesi aina
pysyy yhtä korkealla, niin ne rakentamat rannoille pieniä huo-
neita, mutta jos wesi on juoksemaa ja joskus nousee tai las-
kehtii, niin ne rakentamat sulun estäätsensä meden tuimille.



nousua. Hampaincnsa ne näct jyrsiwät puikki inclkoiscn pak.
suja puita ja wicwät ne suurcmpine oksineen wetccn. Siellä
muntainat hampaincnsa ja käpälöincnsn pitäluät puita pys-
tyssä wcdcssä, sillä wälin kuin niiden kumppanit sowittawat
puut edeltäpäin sitä tarkoitusta wartcn wcdcn pohjaan kai-
Nuttuihin reikiin, Nämä paalut yhdistetään sitte oksilla ja
wälipnikat täytetään mudalla ja sawclla, Sulk» on nsein
pohjasta !l tai 4 metrin wahwuincn, mutta kapenee sitte wä-
hitellen ylöspäin, niin että sen päällimmäinen osa ci ole enää
kuin noin '/, metrin paksuinen.

Sen jälkeen majawat punhaawat pcsiensä rakentamista,
jotka tawalliscsti perustetaan paalutuksen päälle aiwa» liki
snlkna. Ne owat joko pyöreät tai soikean pyöreät, katto hol-
wattu sa useamnnten kaksikerroksiset. Toinen kerros on wc-
denpintaa ylempänä, toinen alempana, Mcmmässä on maja-
wain lepopaikka, koska ne aina tahtowat kuiwan nmkunsijan.
Joskus ne tyytywät pesiin, jotka owat Pclkkiä maahan kai
wcttuja koloja.

Kaksi sa joskus kolme aukkoa wicpi pesään. Toisesta
kuljetetaan sisälle pnita, juuria ja oksia, jotka owat ruokana
talwcn aikana: toisista majawat knlkcwat sisälle tai nlos.

Kinnnt. Kukapa ci tun-
tisi lintujen uutteruutta ja ah-

keruutta? Ne eiwät ole milloinkaan
jouten, Aamusta warhain myöhään
chtooscci! asti owat ne alituisessa toi-
messa »varsinkin kcwätpnolclla, jolloin

ne rakentamat pesänsä, jotka waihettclcwat yk-
sinkertaisimmasta taidollisinipaan saakka. Kun
sitte pesä on walmis ja naaras on muninut
munansa, niin se tosin hautomisajan lepää nii-
den päällä, mutta silloin koiras tawalliscsli on
sitä liuttemmpi, sillä sen täytyy nyt ei ainoas

taan hakea ruokaa itselleen ja naaralscllc, waa» wicläpä
lnllaan huwittaa naaraksen mnntoiu tähän aitaan hywin yk
sitoikkoista elämää. Gen wuotsi kuullaankin kcwänllä will-
kaiuta lintujen laulua. Kun munat owat knoritnt, pitää koi



raksen wielä alussa syöttää poikasia, kunnes emä joskus woi
jättää poikaset ollakseen syöttämisessä koimtsen apuna.

Syksyllä muuttolinnut jättä-
wät kylmän Pohjolan, Niiden
muutto lämpöisempiin maihin on
niille kyllä waiwaloinen, mutta ne
linnut, jotka jääwät talwen yli mci- v
dan maahamme, saawat kyllä olla
uutterassa toimessa, etteiwät kyl-
»län talloen ajalla kuolisi nälkään.

Koirat. Naikka meillä koiralta har-
woin puuttuu omistajaa ja koiran siis ci ole
pakko itsensä hankkia elatustansa, niin se
kuitenkin, ainakin nuoremmalla ijällä, osoittaa halua toimelli-
suuteen ja työhön joko seuraten peninkulmittain isäntäänsä
matkoilla, tai kultien hänen mukanaan metsästämässä jos se
on metsästykseen opetettu, taikka myöskin, kuten useassa Eu-
roopan maassa vv tawallista, käytetään sitä weto-eläimenä.

Hewoset. Hewoseu uupumatto-
mastatyöstä ihnnseupalweluksessa ei meidän
taiwitse paljua puhua. Heluonen on ih
miscn tunliaisin ja tottelewin palwelija,
waikka se palkakseen siitä usein saa ainoas-
taan kiittamättumyyttä. Se olisi wiclä
halullisempi työhön, jos sitä kohdeltaisiin enemmän hywyy
della ja ynmlärtän,'äisemmin knin tawallista on.
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Mndot, Madot syöwät koko jonton ihmisen lerwey-
delle wahiugollisia sieniä, daltenoita tai mätäueunsen tilassa
olewia aineita, jutta mato sitte ruumiissaan »valmistaa liha-
wimmatsi ruokamullaksi. Entäs silkkimato, kuinka ahkerasti
ja uupumattomalla työllä se kehrää silkkiä, jota sitte täyte-
tään kallisarwoisimmiksi silkkikankaiksi.

Muurahaiset. Miten ahkera muurahainen on
kaau! Se ei milloinkaan uuwu korttansa wetämästä kekoon,
jonka se suknlaisinensa on waliunut pesäkscen.

Hiirkii. Kuinka
härkä ponnisteleekin tyy-
dyttääkseen kaikki ne liial-
liset waatimuksct, joita
ihminen työssä siltä
waatii, ja kuinka ar-
mottomat ajajat sitä
usein mäkkääwät!

Siitä, mitä edellä ou mainittu,
wuimme huomata, että eläimet
ylipäänsä esimerkillänsä kehoit-
tawat ihmistä työhön. Jos me

tässä suhteessa jäämme niistä jäljelle,
niin sen seikan täytyy olla meille ha-

peäksi. Päiwä, joka kuluu ilman että toimitetaan mitään hywää
tai hyödyllistä, un tuhlattu armupäiwä, joka ei palaja koskaan.
Ottakaamme siis ajasta waarin ja käyttäkäämme se hywin,
hyödyksi itsellemme ja lähimmäisillemme!


