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Kirjavia kuvia eläimien elämästä

1. Merileijona ja kalalokki. 
Taistelu saaliista.

Merileijona on iso ja voimakas, 
notkea ja ahnas peto. Tappaa 
kaloja kuin huvikseen vain. Sen 
tapana on, kala suussa, nostaa 
päänsä merestä ja huiskutella

saalistansa, ikäänkuin ylpeillen 
taitavuudestaan.

Silloin kun kalaparvet ovat 
rannikolla, leijailee lähitienoilla 
joukottain kalalokkeja. Jolloin
kin ne iskevät veteen ja onnis
tuvat sieppaamaan kalan läheltä 
vedenpintaa. Mutta verraten har
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voin näet lokin itsensä pyydys
tävän kaloja, sillä se on huono 
sukeltaja. Enimmäkseen se vah- 
tailee sorsien ja muitten hyvien 
sukeltajien kalastoina, ryöstäen 
saaliin heikommiltaan.

Merileijonalta lokki et kyke
ne koko saalista viemään. Mut
ta usein se siitäkin ottaa osan
sa. Lokki syö kalasta aina en- 
simäiseksi silmät, sillä niitä se 
pitää parhaana herkkuna. Mo
nasti lokki, oivalliseen lentotai
toonsa luottaen, uskaltaa lähes
tyä merileijonaa ja iskeä sen 
suussa vielä olevalta kalalta sil
mät, ennenkuin merileijona ehtii 
uudestaan sukeltaa veteen.

*

Eläinten kesken vallitsee sääli
mätön taistelu ja hävytön ryös
tö.

Ahneet kapitalistit samaten 
koettavat toisiltaan anastaa sitä 
saalista, minkä ensin ovat riis
täneet työväen työstä. Sellais
ta heidän menettely ään sanotaan 
“ kilpailuksi” ja “keinotteluksi”. 
Joskus heidän saalistatnishalun- 
sa johtaa verisiin taisteluihin ja 
suuriin sotiin.

Ihmiselämästä tuollainen ei al
in eli in en ahneus voidaan poistaa 
viisaan yhteiskuntajärjestelmän 
avulla: niin että tuotetaan tava
roita ainoastaan kaikkien kus
sakin yhteiskunnassa asuvien 
tarpeeksi, eikä kenenkään yksi
tyiseksi voitoksi.

L
2, Kotka ja varikset.

Yhteenliittyminen.
Vanhalle varisperheelle —  ko

ko paikkakunnan vanhimmalle ■— 
oli tapahtunut vahinko, josta sil
lä oli suuri suru ja joka oli saat- 
:aaut kalkki naapurit jalkeille.

tahi oikeammin sanoen “siivil
le”. Olivat menettäneet yhden 
poikasistaan —  tosin vielä höy* 
henettömän, mutta isoimman, li
havimman ja pulskimman kai
kista. Siitä oli toivottu tulevan 
ihan isänsä poika —  niin se oli 
ollut hyvä syömään —■ ja jo sen
kin tähden se oli äidin erityi
nen lemmikki. Mutta nyt se oli 
joutunut surman suuhun.

Suuri kotka oli löytänyt hei
dän pesänsä puusta ja siepannut 
poikasen. Laskeutui meren ran
nalle, syödäkseen sen siellä.

Mutta vilauksessa -oli kotkan 
ympärille kerääntynyt variksia 
koko liuta. Vanha äiti-varis, jol
ta poikanen oli viety, oli kaikkia 
muita uskaliaampi. Ei näyttä
nyt välittävän hengestään. Otti 
vauhtia ylhäältä, iskeäksensä 
kotkan niskaan. Mutta silloin 
kotka käänsi hirveän nokkansa 
sitä kohden . . .  varis väisti, ko
hosi uudelleen korkealle ja koetti 
iskeä toiselta suunnalta. Kun se 
näytti alkavan väsyä, ryhtyi vuo
rostaan isä-väri s taisteluun, teh
den samat temput; senkin vä
syttyä, jatkoivat toiset toverit, 
yksi kerrallaan, kotkan ahdiste
lua. Sitä ne tekivät tuntikausia, 
hellittämättä ja antamatta kot
kalle tilaisuutta tappaa ja syödä 
saalistansa.

Kotka olisi helposti voinut saa
da nujerretuksi yhden variksen, 
jos olisi kaapannut sen kouriin
sa. Mutta se ei uskaltanut. Ym
pärillä vartova varisparvi odotti 
juuri sitä, hyökätäksensä sil
loin joukolla kotkan kimppuun, 
joka taholta. Yksi varis siinä 
varmasti olisi menettänyt hen
kensä, ehkä useampikin, mutta 
kylläpä olisi myös kotkaa höy- 
hennettv!.

Vihdoin kotka väsyi tähän är
sytykseen, väsyi puolusta utu-
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maan aina uusilla voimilla uh
kaavilta kiusaajilta. Lensi mat
koihinsa, jätettyään siihen ran
nalle tuon sieppaamansa varik
sen poikasen puolikuolleena, sen 
äiti heti lähti sitä viemään ta
kaisin pesäänsä, jossa se lienee 
vironnut taikka kuollut haavoi
hinsa —  en tiedä, sillä pesä oli 
niin korkealla, etten viitsinyt sin
ne kiivetä. Katselin tätä näy
telmää Pulteney Pointin maja
kalla Kanadassa muutamia vuo
sia takaperin. Näin, kuinka 
sankka varisparvi, ilkeästi raak
kuen, vielä saatteli pakenevaa 
rosvoa kauas merelle.

*
j

Kotkaa usein pidetään voiman 
ja mukamas urhoollisuuden ver
tauskuvana. Niinpä on kotkan

«#Sr

kuva otettu eräitten suurvalto
jen vaakunaan. Mutta tosrtc- 
ossa kotka on pelkuri ryostölin- 
tu. joka harvoin rohkenee käydä 
heikommankaan otuksen kimp
puun. jos tämä vaan uskaltaa 
tehdä vastarintaa. Arkoja jä
niksen poikasia ja pieniä, lam
paan vuonia se kylläkin urheasti 
ahdistelee, kun nämä eivät mil
lään voi puolustaa itseänsä.

Niin ollen sen kuva siis mai
niosti soveltuu saalista aina vaa
nivien. mutta raukkamaisten so
tilasvaltojen vaakunaan —  vaik
ka sitä ei ole siinä mielessä tar- 
kotettu. On vahingossa osuttu 
ihan oikeaan.

Mutta eipäs kotka ryhdy tais
teluun variksien kanssa, vaikka 
ne ovat sitä monin verroin hei
kommat. Se tietää, että varik
set ovat kaikki yhdestä puolin.

A. R. M.
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Kielellisiä huomioita

“Aamulla” ja “aamusella”; “il
lalla” ja “iltasella”.

Onko niillä mitään eroa? Tois
ten seutujen puhekielessä ja vä
hemmän huolellisessa kirjakie
lessäkin niitä käytetään seka- 
sin, erotuksetta. Mutta parhail
la Itä-Suomen murrealueilla, joi
den vaikutus on yhä enemmän 
alkanut vakaantua uudemmassa 
kirjakielessämme, tehdään noi
den sanojen käyttämisessä tark
ka ero. Jos siellä taloon tul
tuasi sanot: “Läksin jo varhain

aamulla kaupungista” —  niin pi
ankin naurahtaen lisäävät: “ei
liseksi päiväksi vainuiksi”. Ja 
sinä jäät suu auki ihmettele
mään. mitä he tuolla huomau
tuksellaan tarkoittivat. Mutta 
kuunteleppa tarkemmin, kuinka 
he itse puhuvat. Esim. näin: 

“Illalla lähdettiin Kuopiosta; 
sitte aamusella oltiin Taipaleen 
kanavalla; jos tuuli pysyy täl
lään. ollaan iltasella Savonlin
nassa, ja niin päästään jo aamul
la aikasin Saimaalle.”


