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Ensimmäinen luku.

Hewostansa itkewä.
Martinkylä on eräs rantakylä N:n pitäjässä. Talot

siellä oivat pieniä ja niitten »viljelysmaat wähäisiä; sillä ky-
län talonpoikien tulee turwata mctsänpalstoihinsa kylän saa-
rilla ynnä mereen, sanoaksensa kalastamisella ja metsäntuot»
teitten myymisellä palkituksi sen, mitä heidän pienien talon-
osien wiljelys ci woi heidän elatukseksensa antaa. Tässä nyt
tahdomme tutustuttaa rakasta tukinamme kahden tämän kylän
talonpojan kanssa, jotta owat likimmäiset naapurit. Se,
jota meillä on heistä kertomista, ei ole mitään merkillistä
tai tawatonta, sillä kaikkialla armaassa isänmaassamme war-
maan woidaan löytää näitten molempien naapurien wertai-
sia sekä mielenlaadun että omaisuuksien ja elämän «aiheitten
puolesta. Waan eipä löydy ainoatakaan ihmistä, jonka elä-
mänwaiheista ei olisi paljon oppimista miettiwälle ihmiselle,
joka muistaa, että yhden ihmisen aina saattaa ja tulee jos-
sakin suhteessa olla toiselle esimerkkinä hywässä ja warotuk-
sena kaikessa, joka on pahaa, hyljättämää ja turmiollista.
Scntähdm me nyt pyydämme lukiaa tekemään tuttawuutta
Eerik Abrahaminpoika Back'in ja Martti Mar-
jinpoika Nygrann'in kanssa.

Tässä lunnissa ensin esittelemme tuttawaksi Eerik Back'in.
Hän se oli, josta soimaamalla sanottiin: "se itkee he-
wostansa", jonka soimauksen olemme panneet tämän luwun
nimitykseksi, koska sitä pidämme kunnianimenä tälle hywälle
miehelle.



Back'in talo oli ainoastaan kahdestoista osa mant-
taalia pienellä kotipellolla ja muutamalla pienellä niit-
tymaalla, joista osa oli kaukana talosta ja hajullansa, niin-
kuin laita on niillä seuduin, joissa isojako jo aika päiwiä
on päättynyt. Kun hänellä wielä sitte oli tupa täynnä ~köyh-
än särnnmä", noita lapsia, jotta wielä oliwat pienoisia
ja siis monta suuta oli ruokittawcma, mutta heistä wielä
hywin wähän apua tiedossa maan wiljclyksessä ja kalas-
tusmatkoilla, oli hänen toimeentulonsa sangen työlästä.
Mutta hänellä oli kolme aarretta, joita ei woi kullalla kor-
ivata: ahkeruus, jumalanpelko ja kelpo talon-
emäntä waimona. Sen lisäksi oli molemmat awio«
puolet koonneet köyhyyden koulussa kalliin säästdrahan, jonka
nimenä on: hiljainen tytywaisyys, jota he ciwät kätke-
neet arkkuun, otettawaksi näytteelle juhlatiloissa, waan se oli
aina käsillä käytetläwänä arkielämässä. Ia olihanmerkillistä,
että se ci ollut pido pahempi, sillä se on sitä jaloa metallia,
jota ei ruoste raiskaa eitä koi syö.

Kun Back'in talo oli noin pieni, siinä ei woinut olla
suurta karjaakaan. Ainoastaan neljä lypsäwää lehmää oli
kytkettynä waloisassa ja puhtaassa nawctossa, joitten lisäksi
»vuosittain tuli joku nuori, jota elätettiin. Monella muulla
kyläläisellä, joka ci omistanut suureinpa taloa, oli kaksi »vertaa
enämmän lehmiä, tungettuina pimeässä nawetossa; mutta
kuinka mahtoi ollakaan, semmoisien talojen emännillä Har-
moin oli niin monta "wiilipunkkaa" siiwilöittyna hyl-
lyillä, kuin Back'in muorilla tuolla pienassa, siistissä maito-
kamarissa.

Asian laita oli se, ettei Backin emäntä näännyttänyt
elukoitaan kitumalla, waan piti juuri niin paljon lehmiä,
kuin hän tiesi woiwansa hywin elättää. Semmoinen komento,
kun pidetään niin monta elukkaa, että niitä täytyy kewät-
talwella pysyttää hengissä »vanhoilla olkikaton jäänöksillä,



sammaleilla ja muulla sopimattomalla rawinnolla, kunnes ne
käywät niin kurjiksi, että täytyy nostaa hännästä ylös ja
töin tuskin jaksawat kämpiä kewäällä laitumelle, se semmoi-
nen menettely oli hänen mielestänsä ei ainoastaan armo-
tont acl ai nr aa k käy st a, waan myös huo noi nta
talouden hoitoa ja tyhmyyttä mitä olla taitaa.

Isämics Backilla oli tallissa yksi ainoa hcwonen waan,
joka teki hänelle mitä parahinta palwelusta. Sillä hän
kynti peltonsa, ajoi puunsa ja hirtensä metsästä, sonnan
pellolle, weti hakoja ja pehkuja tarhaan, teki tarpeelliset
matkansa kaupunkiin y. m. Kiitollinen tästä kaikesta hywästä,
ota hänen rakas "Ruunansa" hänelle teki, kohteli hän sitä
kuin " silmäter a äns a" . Ajatellessaan hewoscnsa hy-
wiä töitä, kuinka nöyrä se oli, ja nähdessään kuinka hywa
luonto tällä niin kutsutulla järjettömällä luontokappaleella
oli, ymmärsi hän, että wähin asia, jolla hän tämän kaiken
taisi palkita, oli se etta hän parahimmalla tawalla koetti
ruokkia ja hoitaa hewostansa ja kohdella sitä ys täwälli-
si m mäs ti . Hauskaa ja hupaista olikin katsella, kuinka
Back Ruunaansa hoiti. Waikka hän olisi ollut kuinka wäsy-
nyt hywänsa tullessaan kotio työstänsä, hän ei koskaan
laiminlyönyt uhrata monta monista minuuttia hewosensa
puokaan ja juomaan, ruokkoon ja hoitoon, ja hän ikäänkuin
piti pientä keskustelua tämän uskollissen palweliansa kanssa.
Palwelia taas puolestansa palkilsi herransa rakkauden-osoi-
tuksia sillä, että hän aina oli kiiltämässä lihassa, hilpeä
ja nöyrä, waikka hän tosin kyllä sai "pitää päälle", niinkuin
sanotaan. Mutta Back ei koskaan waiwannut hewostansa
ylen määrin; hän ei koskaan taipunut oman woiton tähden
rasittamaan hewostansa liian kowalla päiwätyöllä.

Sunnuntaisina emäntä ja hän, rinnatusten ja iloisasti
jutellen mielellään käweliwät tuon kolme neljänneksen
penikulmaa kirkkoon, että Ruuna saisi nauttia sapattilepoansa.



Eikä tullut koskaan kysymykseenkään, että Bach maikka hän
kyllä oli markkojen tarpeessa, olisi antanut hcwostansa kai-
ken mllilman "Pekoille ja Paawoillc" laahattawalsi öisin
ja muuhun moiseen, ainoastaan ansaitakseen muutaman pen-
nin. Ei; siksi hän oli liian arka omalle edullensa ja, lisät-
käämme se, liian hento rakastettua työkumppaniansa kohtaan.
Se oli tämän hänen rakkautensa tähden jaloa työetiikkaansa
kohtaan, kuin Backista kylässä sanottiin: "se itkee hewos-
tansa". Sillä semmoinen kohtelu, jonka Back'in hewonen
sai, oli walitettawa kyllä! outo asia niillä seuduin, jossa
Back asui. Siitä rakas tukiamme huomannee, että hänen
kotipaikkansa ei ollut Sawon maassa eikä Karjalassa, jotka
maakunnat wanhastaan owat tunnetut hywästä hewoshoi-
dostansa, ja sen wuoksi siellä parhaita hewosia löytyykin.

Back'in kotipaikalla on hewosen rääkkäys otet-
tu liikamaiseksi maan tawaksi, sen sanomme inholla ja mie-
likarwaudella. Siellä on monen hewos-omistajan wiaksi
lucttawa hewosten jokapäiwäinen ruoskiminen, rääk-
kääminen, ylellinen waiwaus, herjaus, ärjyminen ja räysk-
limincn. Ilen kauhistuttawaksi käniisi ja sen tähden onkin
wastahakoista kertoa, kuinka sielläpäin noitten eläinraukkojen
kanssa (joille on luotu tunteita yhtä hywin kuin niitten kiu-
saajillekin) menetellään markkinoilla, hewostorcillaja monessa
muussa tilassa, jolloin omistajat owat upottaneet järkensä
ja kaikki ihmistunteensa wiinapikariin. Nuo umpisokcat ih-
miset joilta puuttui järkeä ymmärtämään omaa parastansa
ja ihmisyyttä ajattelemaan, kuinka hirweästi he hewostensa
rääkkäyksellä ritkoiwat niitten ja kaikkein Luojaa mustaan,
pilkkasiwat Back'ia hänen ainoan, rakkaan hcwosensa jcilosta
ja järjellisestä kohtelemisesta ja haukkuiwat häntä itkemän
hemostansa. Mutta Back antoi heidän haukkua ja jatkoi
Ruunalle uskollista hoitoansa. Suojelluksensa sitä rääk-
käyksestä ja liiallisesta rasituksesta, oli hänellä se tapa, että



hän, kun oli nmoronsa mennä holliin likimmäiseen keskiewa»
rim, palkkasi lähimmäisiltä naapureilta hewosen ja miehen,
waitka hän siitä sai maksaa monta markkaa päiwältä. Mut-
ta tuon hän kernaasti teki, koska hän oli luonnoltaan hil-
jainenmies, joka ci rohjennut ryhtyä kinaamaan järjettömien
matkustajain kanssa, jotka ehtiäksensä hiukan pikemmin en-
simmäiseen keskiewariin, julkenewat pilata kyytimiehcn ken-
tiesi kalliinta «maisuutta, eikä hän liioin raskinnut katsella
Ruunaansa matkustajain ruoskan kiusattawana ja ajettawana.
Waan lukia kyllä huomaa, että tämä Back'in niin kutsuttu
lllpsimaisnus hewosensa suhteen tuotti hänelle wielä enem»
män iwaa ymmärtämättömiltä.

Mutta mies se, joka antaa mailman jaaritella mitä
hywänsä ja huuletonna kaikesta sen arwusteluista tekee ja
toimii parahimman taitonsa, makuutuksensa ja omantuntonsa
mukaan. Semmoinen mies Back oli ja seniähden jokainen
oikeamielinen ihminen piti hänet suuressa armossa. Ia Ju-
mala palkitsee niitä, jotka tottelemat Hänen sanaansa, jossa
ei järjettömiä luontokappaleitakaan ole unohdettu, waan
nekin saamat osansa mailman hallitsian armeliaasta huolen-
pidosta. Siinä seisoo muun muassa: ~Wanhurskas armah-
taa juhtaansa."

Samaa mieltä oli Eerik Back, joka hewostansa itki.

HewttKkuijari.

Toinen luku.

Se nimitys, jonka tälle lumulle olemme antaneet, on
omansa Back'in naapurille, Martti Nygrann'ille. Tosi kyllä
on, ettei tätä nimeä hänelle yleisemmin annettu, taikka lum-



minkin ei likiipitämkään niin yleisesti kuin tuota kunnollista
Back'ia kutsuttiin hewositkiäksi. Mutta syynä siihen oli se,
että kylän talonpojissa löytyi enemmänkin Nygrann'in wer-
tllisia, jotta heidän nähden olisi hänen käytöksessään ollut
mitään niin moitittaman kuin todellakin oli. Me puoles-
tamme, jotka mielellämme annamme joka asialle oikean ni-
mensä, pidämme itsemme oikeuden mukaan wclwoitcttuna
puhumaan Nygrann'ista sillä nimityksellä, joka hänelle paikka
paikoin annettiin.

Muutoin Nygrann oli etewin talonpoika Martinky-
lässä, mitä talon suuruuteen tuli. Hänen isänsä oli aika-
naan ollut arwossa pidetty ja rikas mies, joka ainoalle
pojallensa jätti suurimman talon kylässä. Tämä sitte oli
talonsa emännäksi tuonut erään talon tyttären eräästä pitä-
jän ylikylistä, ja niillä rahoilla, jotka hän myötänsä toi,
oli pariskunta wiclä ostanut toisen talonosan, joka oli alai-
käisten periosaa, joten Nygrann omisti koko puolen manttaa-
lia, ja se pidettiin näillä tienoin suurena omaisuutena. Hän
oli myös kaunistanut kotitalonsa suurella kahdenkertaisella
asuinrakennuksella, jossa ylikerta oli »varustettu erittäin »vie-
rashuoneiksi kylän herraswäelle, jotka hywinkin usein Ny-
grann'in ensimmäisinä naimawuosina käwiwat rikkaassa talon-
pojan talossa »vieraissa.

Mutta tähän aikaan, kun lukia tekee Nygrann'in kanssa
tuttawuutta, on jo sekä rakennus että itse tilakin rappiolla.
Nygrann'in pariskunnalla on jo monta täysikaswanutta
lasta, »vaan heidän muassaan ei ole mitään siunausta per-
heesen tullut. Asian laita on se, että Martti Nygrann
ylpeillessään rikkaudestansa, rupesi kohta naimisensa jälkeen
laiminlyömään talonpojan ja isännyyden welwollisuuksia
sekä elämään herramaisesti, niinkuin sanotaan. Hän oli
"hewosystäwä" hänkin, omaan tapansa, oikein suuressa mää-

rässä. Hän alkoi kaswattamaan hewosia ja niillä "huijaa-



maan". Ei niitä suurempia markkinoita Suomessa, ettei
hän niille matkustanut heittämään ja huijaamaan. Maan-
wiljelys jäi palweluswäen käsiin, ja isäntä kulki markki'
noilta markkinoille, kuljettaen muassaan huonosti ruokitutta,
huonosti rnokotuita, ja ainoastaan liian paljon ruoskitulta ja
pahasti rääkätyitä hewosia. Sillä lailla kuin hän helvo-
siansa ruokki ja rääkkäsi, hän ei hewoskaupoistansa woinut
saada muuta kuin wahinkoa, mutta se ei häntä saattanut
lakkaamaan huijauksestansa, waan imelä yllytti häntä pur-
kaamaan pahaa mieltänsä hakkaamalla, lyömällä ja kaikin
tawoin rääkkäämällä niitä eläinraukkoja, jotka joutuiwat hä-
nen käsiinsä.

Tiettyä se on itsestäänkin, että Nygrann markkina-
matkoillansa oli oppinut ahkerasti pikaria kallistamaan, ja
ne monet "harjakannut", jotka hän yhdessä muitten hewos«
waihettajain kanssa tyhjensi, tekiwät hänet wähässä ajassa
kohtuullisesta nauttiasta täysi juomariksi. Siihen tuli wielä,
että nuo alituiset wahingot, joita hän sai hewoskaupois-
tansa kärsiä, pahoittiwat hänen mieltänsä siihen määrään,
että hänellä juopuneena oli hurja »viinapää ja usein hän antoi
aihetta riitoihin ja toraan, jotka päättyiwät »verisillä tap-
peluilla. Eikä siis isoa aikaa »viipynytkään cnnenkun tuo

surkuteltawa mies oli saanut monta juopuneen sakkoa, ynnä
sakoitettu tappeluksesta ja eläinrääkkäyksestä. Kuinka monta
hewosraukkaa hänen räätätessään oli kaatunut, taikka kum-
minkin käyneet kelwottomiksi ja saaneet paranemattomia
»vammoja, tiesi ainoastaan Jumala, joka kyllä lukee eläin-
parkojen kärsimykset ja niistä kerran on eläinrääkkääjältä
»vaatima tilintekoa.

Surkeata on kertoa, miten Nygrann'in perimä omai-
suus oli kutistunut ja perimysmaat joutuneet rappiotilaan
hänen turmiollisesta hewoshuijaukscstansa. Ulkoa nähden piti
kuitenkin kaikki Nygrann'in talossa oleman niinkuin ennenkin.



Palweluspiikoja ja trenkiä pidettiin edelleen hoitamassa
noita monta, liiaksikin monta hewosta ja lehmää, joita ta«
louden ensi ajoilta oli totuttu pitämään isossa talossa.
Mutta siellä, missä isännän silmä ei ole walwomassa
palweluswakeä, käy tawallisesti päin mäntyä; sillä noita
uskollisia ja tunnollisia palwelioita on tässä mailmassa
yhtä Harmassa kuin hywää ja jumalata pelkäämäa isäntä-
wäkeä. Kun isäntä Harmoin tuli talliin kiiroomatta ja ärjy-
mättä ja Harmoin miljeli hcmosta, pakoittamatta sitä ruos-
kalla yli woimainsa, ei ollut odottamistakaan, että palmc-
liat toisin kohtelisimat eläinparkoja, joitten menestys niin
suuresti riippuu siitä hywyyoestä jaystävällisyydestä, jolla
hoitajat niitä kohtelemat.

Nygrann'in monet hewosct oliwat tätä nykyä yhtä
monta laihtunutta, huonoruokkoista, pelkurimaista ja nuloa
~hewosluuskaa", surullinen asia sanoakin, sillä jos joku hymii
hemonen joskus poikkeemalla joutui hänen haltuuna, ci
kauankaan miipynyt, ennenkun se pilaantui siitä epähoidosta
ja rääkkäyksestä, joka Nygrann'in tallissa oli kaikkein hc-
mosien jokapäimäinen leipä.

Sama kuin isännän hewosien, oli myöskin emännän
lehmien laita. Nygrann'in emäntä oli lapsena ollut man-
hempainsa hemmoteltu, ja ollen rikkaan talontytär saanut
sen harhaluulon, ett'ei hänen tarwinnut pystyä minkään-
laisiin täysitotisiin askareisin. Mikään ilkeä mainio hän ei
ollut, ja sydämestään hän suri miehensä säännötöntä elämää;
mutta hän oli ajattelematon ja huoleton, ja hänellä ci ollut
"tointa", niinkuin ihmiset sanoimat; hän oli, niinkuin sano-
taan "laakottelia" ja "lääppä". Hän kyllä koetti katsoa
piikojensa perään, mutta mitäpä siinä kohden moikaan emäntä,
joka ei itse mitään ymmärrä? Aina siitä saakka tuin hän
peljästyksellä huomasi, kuinka talouden asiat meniwät myötä-
luisua, kuinka peltoja Harmoin kynnettiin, kylmettiin tai lei-



kattiin oikealla ajalla, kuinka niityt pelehtyimät, kuinka rehu-
warat käwiwät riittämättömiksi j. n. e., hän kyllä koetti
emännän silmällä palkita isännän silmän, mutta hän ei
päässyt pitkälle hymällä tahdollaan, kun hän kaipasi kykyä
ja tottumusta.

Sentähden nekin talouden haarat, jotka lähinnä hä-
nelle kuuluiwat, oliwat huonolla kannalla. Nawetto kyllä
wielä «li täynnä lehmiä ja nuoria, mutta edelliset lypsiwät
huonosti, kärsimät mitä määrällistä tipua milloinkin, ja
jälkimmäisistä ei koskaan tullut hymiä lypsylehmiä. Ia
kuitenkin koki hän pitää murhetta siitä, että lehmät saisimat
sekä heiniä että apetta, sekä potaatin, että — trankkia.
Mutta kun tämä kaikki toimitettiin palkatulla mäellä, oli
asian laita yhtäläinen sekä ennen että jälkeen emännän
herättyä suruttomasta huolimattomuudestansa: iso karja ja
hiukan karjan-antimia, monta lehmää, mutta mahan maitoa
kiulussa, ja sekin maha oli halpaa ja ylen määrin meden-
sekaista. Woita ei paljon kirnuttu tuossa suuressa talossa,
ja kun tvoita sieltä joskus mietiin kaupungin torille, inttai?
limat ostajat ison aikaa, cnnenkun he, paloiteltuna hätä-
tarpeesta, halusimat ryhtyä kaupan tekoon, kun tawara
näytti niin maistmnattomalta, oli ruokotonta ja niin huo-
nosti waiwattull kuin suinkin. Mutta hymä lutia, tuskin
löytyykään mitään elukkaa, joka niin suuressa määrässä
kysyy tasaista, hymää ja huolellista hoitoa 'kuin
juuri lehmä. Nuo karjapihan sarmelliset "daamit" omat
erinomaisen närkit ja oikulliset, ja se joka tahtoo niitä hy-
win antamiksi, saa luwan pitää niitä hymässä ruokossa
ja siimosti niitä kohdella. Wähempään ne eimat tydy ja
siinä ne tekemät oikein. Se tosin on omistajan oma ehto
pitää niitä huolimattomasti ja tehdä niitten elämä ras-
kaaksi ja maimalloiseksi puuttumalla hoidolla, ruokottomuu-
della, riittämättömällä ja huonalla ruolla, pahalla ja lomalla



kohtelulla ja monella muulla rääkkäyksellä. Mutta se, joka
ei paremmin tunne omaa hyötyänsä, waan Mö tawoin
laiminlyö ihmiswelwollisuutmsa eläimiänsä kohtaan, syyttä-
köön myös itseänsä, jos se hywä tulonlähde ehtyy, jonka
hywin hoidettu karjatalous woi antaa ja hän sen siacm saa
karjastansa laskea rahatappion toisensa perään.

Noin Nygrann'illa käwi, ja niin kaikkialla käy, jossa
waan kotieläimiä huonosti pidetään ja pahasti kohdellaan
sekä maitotalous on puhtautta wailla. Se on talouden
tuhlausta ja sinänsä se Pysyy; häpeää ja kirousta se tuottaa
lisäksi. Se on yhtä surettaman kuin tottakin. Ia siihen
nyt jätämme hewoshuijarin, altaaksemme uutta lukua.

Kakäen talonemännän K6«kn«t6lua.

Kolmas luku.

Nyt aikoomme pyytää lukillamme astumaan eräänä
aamuna Back'in puhtaasen ja »valoisaan tupan, jossa ta-
paamme iloisan emännän paraikaa Maamassa äsköin lyp-
settyä maitoa läkkiastioihin, jotka hän ali saanut läänin
macmwiljelysseuralta palkinnoksi hywästa karjanhoidosta.
Sillä waikka hänen karjansa oli wähäinm, hoiti hän maito-
talouttansa Schwarz'in hywäksi tunnettuun tapaan. Hänen
»vieressänsä istuu »vanhanpuolinen »vaimoihminen, jonka
kaswmlle murhc jo näkyy tehneen monta ryppyä. Se on
Nygrann'iin emäntä, joka tänä aamuna oli harwoin nähden
tullut naapuritaloon terwehtimään. Kumpikin emäntä oli
eri ikää, ja sitä paitsi oli Nygrann'in emäntä hywinä
paiwinänsä kyllä liiaksi haaveksinut köyhää naapuriansa.



Nyt oli molempien Varallisuuden ehdot jotenkin mukaan-
tiineet, mutta minkäänlaista likeisempää kanssakäymistä siitä
ci syntynyt. Kuullelkaamme nyt heidän keskusteluansa.

"Onhan teillä erinomaisen »voimallista maitoa tuolla
pytyssänne, hywä Mari", sanoo Nyarann'in emäntä, "ja
sitte noin paljon; minä en käsitä, kuinka Te neljästä leh-
mästänne saatte enemmän kuin minä koko tusinasta. Sitä
minä en saa päähäni".

"Minun kokemuksestani se käy hoidosta", wastasi
Back'm emäntä. "Olen monesti kuullut ihmisten matitta-
wan, ettei lehmät menesty, ja silloin arwellaan jonkun
noituneen lehmät, taikka päässeen karsain silmin kurkistele-
maan karjaa. Mutta minä en, suoraan sanoen, semmoista
lorua ollenkaan usko".

"Sitä Mari ei saa sanoa", katkasi toinen innokkaasti.
"Kun useampi meidän lehmistämme oli köhässä ja öisin
wapisiwat ja hikoiliwat, lähetin hakemaan erästä takamaan
noita-akkaa ja hän sanoi minulle suoraan, että se oli "pa-
ncntlltautia", ja tuhmistakin hän näki sen, että joku meidän
wanha wihamies oli "noitunut" elukkamme. Sentähden hän
niille luki "Apusanojakin".

~Noh siitähän ne warmaantin paramwat"? kysyi
Mari Back pilkallisella äänellä.

~Wiclä ci lukeminen ole onnistanut, mutta hän lupasi
tulla toistamiseen, sitte kun hän oli noukkinut muutamia
lääkcyrttiä kolmena tuorstai-iltana perätysten", kuului was-
taus.

~Alkaät naapurin emäntä kulta uskoko semmoista
joutaman, waan katsokaat että cläinraukat saawat parem-
man hoidon, niin kyllä pahat puhditkin katoownt".

~Minä luulisin", ivastasi toinen närkästyneenä, "että
meidän lehmämme saamat tarpeeksensa sekä ruokaa että
juomaa. Totta kyllä on, että rehu on tcwätpuolclla alkanut



hiukan wähetä, mutta nälkää ne emät ole nähneet ja trankkia
olemme joka päiwä niille tuottaneet kaupungin polttimosta".

"Jos ette panisi pahaksenne, hywä naapurin emäntä,
niin minä tahdon teille sanoa tässä asiassa ajatukseni lehmien
menestymisestä. Minä sen teen mielelläni, jos minun
pieni kokemukseni olisi teille, joka olette wanhempi, joksikin
hyödyksi. Ia sitä paitsi minä katson sen welwollisuudekseni;
sillä minun mielestäni on se anteeksi antamatontakin, jos
ei joka tilassa wastusta eläin parkain huonoa hoitoa. Ette-
hän pane pahaksenne, wai kuinka"?

"Puhukaatte waan, Mari!" wastasi wanhempi emäntä
nyykäten olkapäitään. ~En juuri luulisi minulla oleman
mitään oppimista nuoremmalta, kuinka karja on hoidettawa,
mutta olen kaiketi minäkin, kuin muut Viheliäiset syntiset
monessa kohden erehtynyt. Niin kauan oppia kuin itääkin".

"Minä pidän siis welwollisuutenuni ensiksi mainita,
että pelkään teidän tulossanne meneteltäwän samoin kuin
näillä seuduin on tumallista, ettei ollenkaan oteta lukuun,
kuinka monta elukkaa »voidaan elättää niillä ruokawaroilla
kuin tiedossa on. Moni pitää useasti enemmän elukoita tal-
wen yli kuin rehut sictäwät. Siten eläinraukat saamat
nähdä nälkää ja kärsiä paljon, ja seuraus tänkaltaisesta eläin-
rääkkäyksestä näkyy siinä tyhjyydessä, joka pian ilmestyy
kiulussa ja maitopytyssä. Me teemme eläimille määrin,
kun emme anna niille tarpeeksi ruokaa, ja samassa teemme
tyhmästi itseämme kohtaan. Semmoinen on minun ajatukseni".

"Mutta tiedänhän minä, kuinka monta lehmää minulle
on talwcn yli tarpeen sekä maitoa että teurastusta warten",
keskeytti Nygrann'in emäntä innokkaasti. "Jos minulla ei
koko talwen yli ole tarpeeksi niittyheinää, olkia ja potaatia,
ei meidän lehmämme sentään nälkää näe, kun saamat sara-
ja suoheinää, knnerwia, lehtiä ja muita ravintoaineita, joita
tawallisesti rehun puutteessa annetaan".



"Mutta sehän on erehdys, jota maidon-tulo todeksi
näyttää. Kuinka saattaa mitään maitoa herua huonosti
ruokitusta, laihtuneesta lehmästä, joka kuuknusia on ollut
pakotettu syömään »voimatonta ruokaa? Se on luotu syö-
mään ruohoa, joka nousee maasta, waan ei hcwoscn lantaa,
niinkuin tapana lienee Sawon maakunnassa lehmille syöttää,
eitä kuiwia oksia taikka lehtiä, ei muutoin kuin suurimmassa
hätätilassa. Ei, emäntä kulta! 6, 8, 10, ja 15 lehmää,
sillä tawoin elätettynä talwen yli, antawat tuskin niin pal-
jon maitoa kuin yksi ainoa hywin ruokittu lehmä. Wä-
hentäkäät lehmienne luku puolta, maikkapa kaksi kolmatta
osaa wähemmäksi, mutta antakaat niille koko talwena heiniä
ja apetta, antakaat niille runsaasti, hywän täysinäisen mitan,
ja ne antamat maitoa samassa määrässä. Mutta jos ne
saamat kärsiä nälkää, janoa ja nauttia luonnotonta ruokaa,
ne semmoisen rääkkäyksen kostamat ehtymisellä, kimulia ja
kurjuudella. Tuo liian monen lehmän pitäminen on mai-
malloista ja määrällistä taikauskoa". —

"Mutta", mäitti Riitta Nygrann, "jos mähentäisimmc
lehmäin lukua, eihän meillä koskaan olisi mitään teuras-
taa kotitarpeeksi tai myytämäksi, jos niinkin olisi, että mai-
toa sillä tamoin tulisi runsaammin hywin hoidetuista leh-
mistä".

"Woi olla niin", myönsi Mari Back, "mutta kuinka
suuren armon luulette oleman huonosti ruokitun lehmän
lihalla ja pienellä nahalla? Minä olen marinaa siitä, että,
jos tarkoin laskette, semmoinen huono teuraslehmä ei mil-
lään muotoa maksa saatua ruokaansa eikä sitä waiwaa, jota
olette siitä nähneet. Kokemuksen kautta todistettu asia on,
että kaksi lehmää, jotka saamat syödä yhtä paljon heiniä
kuin kolme tai neljä samanrotuista, lypsämät paljon enem«
män kuin enempi luku. Wähmtäkäät lehmänne luku puo-
leksi, mutta antakaat niitten syödä kahta mertaa enemmän



heiniä ja olkia, niin teillä pitää pitkin wuotta oleman pal-
jon enemmän maitoa, tuin teillä nyt on. Kun teillä niin
muodoin olisi hywää maitoa ja runsaasti, wähän kaipaisitte
lihaa, taikka saisitte karjantuotteistanne maidossa ja ivoissa
ostaa lihatarpeenne muilta".

„Mutta jos syynä meidän maitomme »vähyyteen on
riittämätön ja sopimaton rawinto lehmiä ruoti-
tcssa sisällä, niin pitäisihän meidän lehmämme suwella he»
ruman yhtä hywin kuin teidänkin, koska meillä on yhtä
hywä ja laaja karjalaidun, kuin teidän lehmillä. Enhän
minä siinä kohden woi erehtyä".

~Siinäkään ei teillä, emäntä hywä, ole ihan oikein.
Ensin on huomattawa, että olette pakotettu pitämään leh-
männe kauemmin syksyllä käymässä ja laskemaan ne kcwäallä
ulos aikaisemmin kuin me, joilla on tarpeeksi rehua pienelle
karjallemme. Mutta kylmät tuulet kewäällä, kylmyys ja
syyssatcct owat elukoille lomin haitalliset, samoin kuin se
on tunnotonta ajaa eläinparkoja käymään semmoisena wuo-
den aikana, jolloin niillä ei ole melkein mitään syötäwänä.
Ia toiseksi ei semmoinen eläin, joka on laihtunut niin, että
se tuskin jaksaa täwellä, woi herua yhtä paljon kuin hywin
ruokittu, waitka se on päässyt lihawnlle laitumelle. Eläi°
men on luonnon wiisain lain mutaan, ensiksi parantaminen
kuihtunutta ruumistansa nauttimallansa rualla, ennenkun se
alkaa maitoansa tartuttaa ja lihoa. Wasta sitte kun eläin on
jälleen päässyt täysiin woimiinsa, se woi antaa hywää ja
»voimallista maitoa runsain määrin. Talwella ja kewäällä
huonosti ruokittu eläin saattaa wasta heinä- ja elokuussa
ruweta antamaan maitoa jotenkin hywin. Niin muodoin
olisi lehmän määrä kahdessa tai kolmessa kuukaudessa pal-
kita koko wuodcn ruokansa ja hoitonsa, joka on mahdotonta.
Niin huonolle talouden kannalle asettu ylen monen lehmän
huono ruokinta. Mutta, suoraan sanoen, minä en surtut-



tele niin paljon omistajan harhalaskua ja pettyneitä toi-
weita, kuin minua surettaa se rääkkäys, jota semmoiset elu-
kat saawat kärsiä. Se on häpeäksi kristityille ihmisille".

Mari Back, tuo muutoin laupias ihminen, oli kiiwas-
tunut niin, että hän kohta katui immuuttaan ja lisäsi, ikään»
kuin anoen anteksi: ~Mntta minä olen makuutettu siitä, että
teidän lehmänne, naapuri hywä, ei suinkaan saa kowaa ruan
puutetta kärsiä".

~Niin minäkin toiwoisin", wastasi Nygrann'in emäntä,
jotenkin kirpeällä äänellä, „ »varsinkin kun ostamme monta

heinäkrinniä wuodeösa, waikka se ei Mekään tahdo yhtä
pitää".

~Sitte minä pelkään", jatkoi Mari Back, ~ettei tei-
dän karjapiikanne anna lehmille ruokaa oikeaan aikaan.
Jos kortteeksi menisitte nawcttoon niinä aikoina, jolloin leh-
mien pitäisi saada tawallisen rehunsa, saisitte niitten koko
olennosta nähdä owatko ne aikanaan saaneet osansa. Ne
kyllä selwästi osottawat lewattomuuttansa, jos piika siinä
asiassa on huolimaton ja säännötön. Nälkä kyllä niitten»
kin sisälmyksiä kalmaa yhtä ankarasti kuin ihmistä, ja ellei
lehmät saa ruokaansa oikealla ajalla, se kohta näkyy mai-
don wahenimisestä. Lehmät, niinkuin muutkin märchtiwäi»
set eläimet, tahtomat mielellään ruokansa harwemmin, mutta
isommassa määrässä, saadaksensa sitte huoata ja ruokaansa
sulattaa. Ensin pitää tutkiman eläinten luontoa ja sitte
sowittaman niitten kohtelua sen mukaan, jos muutoin tah-
too karjastansa hyötyä eikä koota itselleen ankaraa edeswas»
tausta sev huolimattomasta hoidosta".

Wanhempi emäntä sanoi hämillänsä: Minä todella pel-
kään, että minuu piikani eiwät aina pidä oikeata järjestystä,
antaessaan lehmille ruokaa aikanansa, eikä juomankaan
laita liene niin säännöllinen".



~Siinll tapauksessa teidän tulee katsoa perään, että
muutos tapahtuu, samoin kuin sekin asia an tärkeä huo°
mioon ottaa, ettei elukkojen käy ikäwaksi puhtauden ja tar-
peellisen ruokon puutteesta, ja teidän iso nawettonne tah-
tookin minusta pitäen olla liian pimeä ja ikäwä. Lehmiä
pitää ahkerasti su'ittamcm, harjattaman ja puhtaina pidtt-
täman, että ottaisiwnt hywin wiihtyäksensä. Myöskin täy-
tyy sen, jota elukoita hoitaa, tarkasti pitämän niistä »vaa-
rin, sillä totieläunet owat monen taudin alaisia, joita aika-
naan on järjen mukaisesti paranmltawn. Jos ei itse tar°
pccllisesti tunne elukan tautia taikka ei ole tarkkaa tietoa
asiassa, täytyy aikanansa turwaia toisen kokemukseen ja
parasta on hakea eläinlääkäri. Kipeitä lehmiään ei saa
uskoa huusarien ja noitaämmäin käsiin, sillä ne usein saat«
talvat eläinparoille suurempia tuskia uskotelluilla lääkkeillänsä
luin tauti itse tuottaa. Kirjakaupoissa löytyy hywiä kirja-
sia, joissa puhutaan eläinten hoidosta sekä terweinä että
laudillisina, ja minulla on niitten neuwoista ollut paljon
apua hädässä; mutta noitaämmät cnvät koskaan ole astuneet
nawettoni kynnyksen yli eiwätkä tule sitä tekemään. Jos
minusta on mahdotonta saada lääkärin apua, taikka joö
näen, että ne lääkkeet, joita lääkärinkirjan mukaan hätätilassa
käytän, ciwat muutosta waikuta eikä pahaa paranna,
niin mielulkaammin teen piinasta lopun ja teurastan elukun
tuin uskon sen turmcltawaksi ymmärtämättömien huusaricn
luulotellulle taidolle, joka enintään on pelkkää eläinrääkkäystä,
ja hywin käydessä waituttaa samaa kuin "«valkoinen laas-
tari".

"Kaikki, mitä nyt olette sanoneet, Mari hywä", ar»
weli Riitta Nygrann, "saattaa kyllä olla perustettu hywiin
syihin, waikkei tahtoisikaan kaikin puolin sitä hywäksyä
Minun tosin täytyy myöntää, etten itse ole laivaksi ottanut
tarkastaa karjanhoitoa niin tyystin, »vaan kentiesi liian



paljon luottanut piikoihini. Tähän aitaan on, herra näy»
koon, komin muikeaa saada luotettamaa mäkeä. Mutta
minä en tahtoisi uskoa, että meidän lehmiä sittenkään on
niin perin huonosti hoidettu, mitä tulee sekä ruan riit»
tämäisyytecn, että sen antiin maaräaikoina ja
laatuun. Minulla oli tässä yhtenä muonna yksi oikein
täsmälleen luotettama karjapiika, jota piti lehmäin puolta
niin, että hän alituisesti torui niille heiniä ja apetta, jotta
emme koskaan yhteen muoteen ole ostaneet niin paljon hei»
nm, kuin silloin. Mutta siitä lehmät eimät sen paremmin
lypsäneet, ja kun hänellä sitä paitsi oli niin onnettomasti
tuima luonto, että hän aina puheessaan sätitti ja torui,
täytyi minun antaa hänet mennä palkkamuoden lopussa".

"Kentiesi oli hän yhtä rajumainen lehmien parissa?"
kysyi Mari AaÄ.

"Oli kuin olikin. Kun minä joskus menin nawettoon
katsomaan, hänen siellä ollessa, kuulin hänen ärjymän ja
kirooman lehmiä ja hosuman niitä warwuilla, että oikein
iletti sitä tuulella. Ia kun hänen joskus täytyi mennä
hakemaan niitä laitumelta, tuli hän kotiin ajaen niitä täyttä
laukkaa, että eläin raukat oikein hengistyimät ja mapisimat".

Siinähän selitys onkin, hymä naapurinemäntä, min-
kätähden karjataloutenne niin huonosti menestyi hänen lat»
santonsa ja hoitonsa alla, maikka hän runsaasti lehmille
antoikin ruokaa ja juomaa oikealla ajalla. Lehmät omat
sangen arkaluontoisia ja närkkia eläimiä. Monesti ei mi-
nulla ole niille niin paljon antamista, luin tahtoisin, mutta
se on marinaa, että ne huomaamat minun hymäntahtoi»
suuteni ja haluni kohdella niitä hymin, kun minä aina puhut-
telen, taputtelen ja stlittelen niitä. Minä olen sitä uskoa,
että luotokappaleetlin ymmärtämät antaa armon ystämälli»
sille sanoille ja ystämallisellc kohtelulle, ja että se losee mi»
hm hymin. Ia minun lehmäni omatkin minuun niin



mieltyneet, että ne tullessani nawettoon ikäänkuin ilosta
hypähtäwät. Kun minä päästän ne kytkyestä ja Wien ne
uloÄ, seuraa ne minua luin koirat, mihin waan menen
etxllä. Paljon pettyisin, ellei semmoinen ystäwällinm me<
nettely antaisi puhdasta tuloa runsaammassa maitomäärässä.
Paljon olisi myös sanomista wasitkojeu taswattamisesta,
jossa ylimalkaan maalla menetellään siten, että ne liian
wähän saawat juoda maitoa ja liian aikasin pannaan syö-
mään ruohoja ja heiniä, jonka tähden niistä ei koskaan
woi tulla hywiä lypsylehmiä. Mutta minä olm jo liiak-
sikin jutellut pienestä kokemuksestani karjanhoidossa".

~Kiitoksia, Mari hywä, hywistä nemvoistanne", sanoi
Riitta Nygrann jotenkin epätietoisella äänellä, sillä moni
häpcc oppia toisilta, mitä itsestään pitäisi tietämän, waikla
semmoinen häpy on walehäpyä, olletikin kun ei milloinkaan
»le myöhäistä koettaa parantaa laiminlyötyjä welwollisuuk-
fia. ~Kuka ei pitäisi arwossa saada kuulla sen kokemuksia,
joka on niin liitetty larjantuotteistansa kuin te. Pitäähän
prowastikin aina ylöskannoissa kiitospuheita teidän ivois-
tanne ja juustostanne ja olettehan saaneet palkinnonkin
maitotaloudestamme. Tunnettu asia sekin on, kuinka kau-
pungin frouwat kilpailewat saada teidän maitoanne, josta saa
niin paljon taaletta. Kun kaupunkilaisia tulee Martinky>
lään wiiliä syömään, ne aina ensin poilteewat Back'in
emännälle. Ia nyt kiitos kaunis »valaisemista tiedoistanne.
Minun täytyy nyt mennä totiin".

,M mitään kiittämistä, emäntä hywä! Mutta koska
nyt olen saanut niin hanvinaiscn »vieraan, en laske teitä
ilman juomatta kupin kahweeta. Sen juomme tuolla ulkona
yrttitarhassamme, ja minä käyn katsomaan eikö mieheni jo
ole tullut kotiin metsästä suurukselle, niin hänkin saa kupin
kuumaa".



Waikka Nygrann'in Riitta kursaili, mentiin luin men-
tiinkin lahmipannullo yrttitarhaan, johon mekin teemme emän-
nille seuraa, mutta wasta uudessa luwussa, koska tämä
on tullut niin pitkäksi.

Back'm pienessä yrttitarhassa, joka mi»spiha«ta oli
erotettu siistillä, wihcriäiscksi maalatulla säleaidalla, isän-
nän omaa työtä j« hänen maalaamaansa, oli marjosa leh-
timaja, jossa nyt tapaamme molemmat emännät sukankuti»
millään ynnä Back'in, weistellen jotakin huonekalua, pohja»
laisten tapaan, jotka harwoin nähdään joutilaina istuman.
Kahweeta juodessaan he juttelemat yhtä ja toista, joka
ainoastaan saattaa hauskuttaa niitä, jotka liiemmin tunb>
mat Martinkyla» oloja. Mutta miten olikaan, rumettiin
keskustelemaan eräästä aineesta, josta woi odottaa jokaisen
kuulian osanottoa.

~Minä oikein kadehdin teitä, hywät naapurit", sanoi
Nygrann'in emäntä, katsellen ympärillensä pienessä yrttitar»
hassa. "Teillä wasta on kaikissa hymä onni! Kuinka wi-
hannat ja madoista mapaat teidän karmiaispcusaantN owat,
kun meidän sitä mastoin omat madon syömiä ja
Kaikki täällä niin rehottaa. Teidän papunm näyttämät
lupaaman hymää satoa. Me taas olemmt tykkänään lakan»
neet papuja istuttamasta, kun joukko raiskalintuja söimät
kaikki, mitä piti korjattaman. Meidän pojat owat kyllä
ahkerasti kokeneet hämittää noita »vahingollisia pikkulintuja,
mutta niistä pahuksista ei koskaan loppu» saa".

Neljäs lulu.

Prttitarkassll.
»Siinä hymin taittamattomaiti teette", keskeytti Bn<



innokkaasti. Pikkulintujahan juuri pitäisi suojeltaman ja
hoidettaman, jotta ne wielä enemmän lisääntyisiwät".

»Teillä, hywä naapuri, on jota asiassa oma kum<
mallinen päänne", arweli Nygrannin Riitta, ~onhan se laissa
säädetty, mitkä linnut owat määrättyinä wuoden aikoina
suojeltawat, mutta ei kukaan ole kuullut semmoisien pikkulintu-
jen rauhoittamisesta, joita äsköin mainitsin. Jos niistä
mitään hyötyä olisi, kyllä netin, jotta noita monta lakia
laatimat wapaan tahdon wahingoksi, olisiwat, tiemmä, kek-
sineet niitäkin rauhoitetuiksi julistaa".

"Niin pitäisi ollakin, mutta meillä ei wiclä ole päästy
niin pitkälle. Minulla kuitenkin o« se warma toiwo, että
me siinäkin kohden pian saamme tarpeellisen lain".

"Olisipa hauskaa kuulla, mitä se hyödyttäisi", mir-
lahti Riitta Nygrann nauraen täyttä kurkkua.

"Minä koetan lyhyesti sclwittää asian", sanoi Back,
"mutta älläät käykö levottomaksi, jos selitykseni »venyy
pitkäksi".

"Se joka waan", alkoi Eerik Back, "litemmin tarkas-
taa lintujen elämää ja tointa, huomaa niistä oleman ihmi-
sille suuren hyödyn. Oppineet miehet, jotka luontoa tutkimat,
omat huomanneet täällä pohjoismaissa oleskeleman joko pysy-
mäiseSti tai lyhyemmän aikaa niinkuin matka- eli muutto-
lintuina kolmattasataa lintulaija. Niistä lukuisin luokka
on hyönteisien surma. Kaikista maassamme elämistä lin°
nuiSta hakee ainoastaan kahdestoista osa ramintonsa kas-
meiSta; kaikki muut saamat sen joko yksinomaisesti tai isoin-
malsi osaksi eläinkunnasta. Kun sitte tutkii, minkälaista se
raminto on, saadaan se käsitys, että näitten lintujen Luojan
antama mirka on suojella tasmien eloa ja marjella
meille ihmisille tärteänarwoista kaswikuntaa. Ellei pik'
tulintuja olisi, niin hyönteiset ja muut lukemattomat nimel-
slsiwstt — — «-



Tässä keskeytti Riitta Nygrann puhujaa näillä sa-
noilla: ~Älkäät paheksuko, naapuri hywä, jos koulun käy-
mätön waimo kuin minä kysyy teiltä,'joka olette nitn monta

kirjaa lukenut, mitä ne niwel-eläwät oikein omat?"

~Niwel°eläwiä oivat hyönteiset, hämähäkit, matoset,
kärpäset, faskat, heinäsirkat ynnä monta muuta siiwellistä
ja siiwetöntä itikkaa, jotka kaswia wahingoittawat. Olette-
han pyhästä raamatusta lukenut heinäsirkkojen häwi-
tyksestä, jotka itämailla häwittäwät kaikkia kasweja. Sem-
moiset tuhoeläwät lisääutywät sanomattomasti, jotta luulisi
tiedot niistä oleman sulaa walhctta ja luottelemista. Waan
niin ei ole. Kaikista hyönteisistä, joita pohjaismailla löytyy
kymmenen tuhatta, on noin tuhat laija w a h in g ol lis ia .

Useimmat niistä panewat wuosittaisin sata, monet tuhan»
ncnkin munaa, ja heidän sikiönsä kaswaa niin pikaa, että
setin wähän ajan kuluessa on wuorossaan walmis munimaan,
ja yksi pari semmoisia karttuu äkkiä moneksi tuhanneksi.
Hyönteisillä tosin kyllä on lähimmät ja lukuisimmat wiholli-
sensa omassa keskuudessaan, silla heidän joukossa löytyy
monta laija, jotka syöwät tai muulla tawalla hawittäwai
toisia hyönteisiä. Mutta yksin siinä seikassa ei ole kyllin
apua noita lukemattomia tohoeläwia wastaan. Meidän
hyödyllisinunät apujoukkomme sodassa niitä wastaan owat
juuri pikkulinnut, mutta walitettawasti on huomattu,
että hyönteisiä häwittäwien liutujm luku tähän aikaan yhä
enemmän wähenee".

Back waikeni tähän, koska hänen waimonsa tarjosi
hänelle kupin kahweeta. Hänen juodessaan,Riitta ihmetteli,
kuinka sopi sanoa niin, että pikkulintujen luku olisi »vähen-
nyt, kun ne päin wastoin hänen mielestänsä joka wuosi
tawallisesti ylenmäärinkin wcrottiwat istutuksia. Hän ei
kuitenkaan tätä asiaa epäillyt, koska Back, joka kaikkia tiesi,



oli niin sanonut; mutta sanoi olewansa utelias saamaan
kuulla, mikä syynä oli tuohon lintujen wähencmiseen.

Back pian tyydyttikin hänen tiedon-halunsa siinäkohden.
..Maamme karttuwa wiljclys", sanoi hän, ~on yli»

malkaan haitallinentaiwasalla elämälle cläinlunnalle. Lintu»
jen salaiset turwapaikat wähenewät wuosi wuodelta. Noita
korkeita, luonnon istuttamia puita, jotka yksinäisinä kas-
woiwat mäkimailla ja niityillä, suwaittiin kauan ja ne tarjo-
siwat linnuille tyyssiaa, mutta nyt niitä korjataan pois ja
kaadetaan, »viljelykselle siaa antamaan; pensaita puhdistetaan
pois, soita ja rämeitä kuiwataan. Monessa paikoin on
warsin järjettömästi menetelty, kun on metsissäkin kaadettu
kaikki wanhat puut monella maahan langenneen oksan rcijällä,
ja samassa on monelle wikkelimmälle hyönteisten wainoo-
jalle tullut mahdottomaksi pesiä ja lisääntyä. Mutta nai.

hm pikkulintujen wähentymis-syihin, tulee lisäksi muitakin,
jotka wielä tehokkaammin owat niitä häwittäneet. Siinä
kohden on erittäin huomattawa lintujen pyynti pau-
loilla ja kurittomien poikien tapa ampua
niitä ja niitten poikasia tappaa. Sillä tawoin
summissa pyydetään noita juuri hyodyllisimpiä wahingolli-
sien itikoitten wainoojia, niinkuin t iiti li ntu ja, peip-
posia ja kaikenlaisia laululintuja. Moni
meidän hyödyllisimmistä laululinnuistamme muuttaa syk»
syllä Itaaliaan, mutta sen maan asujamet, olkoot mitä sääty-
luokkaa hywänsä, owat mitä raiwoisimpia niitä wainoo-
maan ja tappamaan sukupuuttoon, ainoastaan järjettömäksi
huwiksensa. Eihän meidän woimassamme ole pidättää
Itaalialaisia heidän kewytmielisestä surmanhalusta armaita
laululintuja kohtaan, niitä, jotka meitä hauskuttawat sulo-
säwelillään, mutta meidän welwollisuutemme on koettaa
heikontua etclämaalaisien julmuuden seurauksia siten, että täällä
uomme rakkaitten lintujen saawan nauttia sitä suurempaa



huolta, jota pahemmin niitä siellä »vainotaan. Me saatam-
me monella tawalla edistää hyödyllisien lintu-
jen lisääntymistä, miten, jotka wuodet umpeen
meillä wiihtywät, ja me kyllä osaamme muuttolinnuil»
leki n tarjota paremman turwapa ik a n yn «

nä riittämän s n ojeluks e n heidän su wi '

oloilla n sa meidän maass n".
~Minä puolestani", naurahti Riitta Nygrann, ~suos"

tun siihen asiaan, kun maan te, naapuri hywä, annatte
minun tietää, omatko pikkulinnut niin suuren hoidon ansain-
neet. Siinä minä olen epäilemä Tuomas".

~Los maan tahdotte kuulla, naapurin emäntä hywä,
minä koetan selittää sen asian muutamilla tiedoilla eräästä
kirjasesta, jonka nykyisin olen lukenut ja jossa tästä asi-
aSta puhutaan. Useimmat pikkulinnut elämät eläimellisistä
aineista. Ne nielemät lukemattomia hyönteisnumia, toukkia,
kärpäsiä, hyttysiä, muurahaisia, etanoita, kaskoja ja ylimal»
kaan mahingallisia matosia. Ne omat ikäänkuin jaetut eri
osiin toimimaan tässä yämitystyössä. Muutamilla on
maikutusalansa mailla ja metsillä, toisilla ruohostossa ja
pensastoissa, toisilla taas kallioilla ia medessä; yksi laji
mainoo yhtä, toinen toista tuhoeläintä. Muutamat linnut
puhdistamat lehdet ja oksat hyönteisistä, toiset pyytämät
niitä ilmassa, mielä toiset laimamat niitä maasta ja toiset
taas pistäwät niitä kuoliaaksi parkin rcijissä j. n. p. Jo-
kainen lintu tarmitsce jokapäimäiseksi ruaksmsa mähintänsä
yhtä monta itikkaa kuin mastan sen omaa painoa. Sillä
tamoin saa suuri joukko itikoita surmansa. Eräs nälkäinen
leppälintu korjasi kerran eräässä tumassa mahassa ajassa
noin 600 kärpästä. Pääskyset syömät joka päimä hyttysiä
summittain.

Muutamat isommat linnut auttamat pikkulintuja tuossa
iitten meille niin hyödyllisessä hämittämissodass a. Niistä



tahdon cnsimmäismä mainita käen; tämä merkillinen lintu
elättää itseään semmoisilla karwaisilla toukilla, joita Harmat
muista linnuista saattamat syödä. Sitä warten on käen
watsa ihmeellisesti luotu. Se syö melkein pitkin koko päimää
syystä että toukissa on paljon mettä ja hiukan ramintoai-
netta. Joka käki sanotaan syömän yhden toukan joka »vii-
des minuutti eli päiwässä 170 kapft. Jos puolet näistä
toukista arwataan naaraiksi, joista jokainen tamallisesti sisäl-
tää 500 munaa, yksi käki siis yhtenä päimänä estää 42 tul)-
500 mahingolliscn toukan sikiytymistä pnijiksi. Kuinka monta
ihmistä tarmittaisiinkaan samaan hyödylliseen työhön yhtenä
päimänä!?! Eräs toinen lintulaji kilpailee käen kanssa tässä
hyödyllisessä toimituksessa ja ne omat ti kn t , jotka monella
tamalla turmaamat metsiemme säilymistä. Itsekin ne häwit<
tämät »vahingollisia hyönteisiä joukottain, mutta omat sitä
paitsi pikkulintujen salmomiehiä. Jokainen tikka komcrtaa
joka muosi 10 tai 12 läpeä puihin, johon tekoonsa se tamal-
lisesti malitsee ainoastansa pilaantuneita puita. Näissä
lamissä löytää suuri joukko hyöntcissyumia pikkulintuja mal-
miit pesät itsellensä.

Siitä asiasta on jo päästy selwille, että nscammat
lintulajit owat erinomaiseksi hyödyksi maanmiljelykscllc, jotta
toden mukaan moi sanoa, ettei m a a n wi ljelys olisi
mahdolli sta eikä knsmik un ta pysyisi m ui-
ma ss a ilman näitä eläimiä. Ne tekemät
semmoista tthtämää, jota ei ihmiskädet
miljoonittain »voisi ni i n h ym in ja juurt a
jaksain toimittaa.

Kim Eerik Back tähän lopetti selityksensä, sanoi Riitta
Nygrann: „Minun täytyy tunnustaa, että kaikki tämä oli
fnngcn hupaista kuulclla. Onpa niillä ollut paljon maimaa,

tuota kaikkea omat tutkineet, ja hymin heillä on mah-
annt olla aitaa! Mutta hyötyä ihmisille siitä totisesti on



jos waan st kaikki on totta: Mutta joS Back nyt ei ole
aiwan mäsynyt taikka ci jaksaisi enempää puhua, pitäisi mi-
nun mälttämättömästi saada kuulla millä tawoin saattai-
simme suojella noita hyödyllisiä lintujamme ja edistää hei-
dän karttumista ja menestymistä".

~Mielelläni minä tahtoisin noutaa mieltänne siinä suh-
teessa", wastasi Back, ~mutta sitä asiaa ei santa lyhyesti
esitellä, Iksinkertaisimmin käy se päinsä si-
ten, ctte in m e ainoastaan ol e hyödyl l i s i a
lintuja häiritsemättä, »vaan myös teemme

heidät tnttawi k s e m m e ja kaikin »voimin
edistämme heidän lisääntymistä ja heitä
suojelemme. — Mutta mariksia ja harakoita saa mai-
nota ja hawittää, sillä ne syömät hyödyllisien pikkulintujen
munia ja poikasia".

Tähän Eerik Back lopetti esitelmänsä. Molempia
emäntiä näytti hänen selityksensä hywin huwittawan ja
Riitta Nygrnnn'ikin näytti päättäneensä niitä »vastedes nou-
dattaa. loska maan kaikki meidän maanwiljeliäuuue ynnä
heidän waimonsa ja lapsensa ja sitä paitsi kaikki ihmiset
muiswisiwat. kuinka hywä Jumala ou asettanut niin monta
apujoukkoa ilmaan, maan pinnalle ja maan sisääntin maan-
wiljeliän waraksi edistämään mannwilj e l y s t a, sitä
elinkeinoa, joka on tähdellisin kaikista loska me kokisimme
kaikin woimin suojella pieniä ystawiämme ja
eläinkunnassa, joitten suuret ansiot Back tässä lyhyesti on
esittänyt! Sillä toiwolla tämän lumun lopetamme.

Wiides luku.

Kuinka R«ek tuli eliNnuKtämäksi.
Samana päimanä kuin ison nnapurintalon emäntä oli

käynyt Mari Back'ia tmvehtämässä, tuli Backin tawallinen



~Saadakseni sinua leppymään tähän haukuntanimeen
ja hiukan unhottamaan kipuasi ja kirwelystäsi, tahdon sinulle
ja lapseksille tänä ehtoona kertoa, mitä tapausta minun
tulee kiittää siitä, että rakastan eläimiä ylimalkaan, niinkuin
teen, ja sen perästä aiwon teille eräästä kirjasta lukea yhtä
ja toista tuosta meidän jalosta eläimestä, hewosesta, jolle
ihminen on niin suuressa wclassa kaikesta palweluksesta,
kuin se meille tekee".

Lapset, jotka eiwät tietäneet mitään hauskempaa kuin
tuulella isän heille kertoman yhtä ja toista elämästänsä ja
tehdyistä kokemuksistansa, taikka jotain kirjoista, joita hän
oli lukenut ja wahwassa muistossa säilytti, kokoontuiwat
ilomielin hänen ympärilleen, samassa kun äitikin kudin ka»
dessä istui omaistensa joukkoon ja antoi kipeän KuStawin
nojata särkemän päätään hänen helmaansa.

Isä sitte kertoi seuraawasti:

kotirauha häirityksi siitä, että yksi perheen nuorimmista poi»
jista, pikku Kustawi, tuli kylästä kotiin itkien ja huutaen.
Kun äiti kiiruhti tutkimaan syytä siihen, näki hän pojan
toisen silmän umpi ajettuneena ja nenän ynnä suun pahasti
»verisenä. Äiti kysyi hautocssaan pojan kaswoja, kuinka hän
oli saanut nämät näkywäisct merkit tapahtuneesta tappelusta.
Saineesti itkien poika sitte kertoi erään kylän poijista hauk-
kuneen häntä hewositkiän penikaksi, ja kun hän ei saanut
kärsityksi kuulla isäänsä solwattawan, oli hän pohjalaisen
syntyperäisellä tulilnonnolla karannut solwajaan päälle, joka
oli häntä Paljon wanhempi, ja siten tullut näin pahoin pidel-
lyksi. Kertomus tästä rakastetun isän tunniankorwaus<koet'
teestä oli ensimmäinen asia, jonka hän sai kuulla tullessansa
ehtooinmalla kotiin työstä. Sitte kun hän oli näyttänyt
poikansa erehtyneen siinä että hän oli tuimistmmt ja nyrkki»
sille rumennut niin pienestä syystä, kuin hauktunimestä
olletikin kun isä piti sitä kunnianimenä, lisäsi hän:



~Niinkuin luultawasti ennen olette kuulleet kertoneeni,
tapahtui minun lapsuudessani, että tuli katowuosi toisensa
takaa. Meidän kylässämme, joka on meren rannikolla, halla
ei joka wuosi wiljaa wienyt mutta sato oli kuitenkin kehno.
Minä muistan wieläkin elawästi erään näistä syksyistä
ollessani noin Kustawin iässä. Kerran yhtenä päiwänä,
kun käniin kylässä, ajoi eräs outo mies kylän kautta. Minä
jo kaukaa koko hänen käytöksestään huomasin hänen pahasti
juopuneeksi; hän ruoski armottomasti jo selwästi perin wäsy-
nyttä hewostansa. Kun hän ehtimiseen ajoi yhdeltä tien
puolelta toiselle, minä, omaksi turmakseni, hyppäsin yli tien-
ojan. Kun hän ajoi ohitseni, näin, että rattaita seurasi

koira, joka ontuen ja hengähtäen ulwoi ja koetti hypätä
rattaille, muttei ounistmmt. Juuri kun koira taas uudisti
koctteensa, käänsi ajaja nupilla »varustetun piiskansa ja
päästäen julman kirouksen siwalsi hän eläinparkaa päähän,
että se winkuen kaatui ja jäi maantielle makaamaan. Sitte °

kun tuo raju ihmispeto oli ajanut tiehensä, minä menin
koiran luo, joka ei näyttänyt jaksawan liikkua ja rauteemin
silmin katseli minua. Säälistä liikutettuna minä hywäillen
silittelin raukkaa; siitä koira liikutti päätänsä sen wcrran,
että sai nuolluksi kättäni ja samassa sen wetistyncet silmät
ikäänkuin rukoiliwat apua. Minä sitte juoksin kotiin ja sain
isäni tulemaan kanssani kipeän eläimen luo. Hän katsoi
parhaaksi kerrassaan tehdä sen tuskista lopun ja aikoi sen
wuotsi upottaa se. Mutta sääli ja rakkaus eläimeen oli
niin kumman tawalla tarttunut minuun, että niinä itkin ja
pyysin saadakseni ottaa sen mukaani totiin, koettaakseni hoi-
taa sitä. Kuinka iloinen minä olin, kun isäni siihen suos-
tui!

Minä en saata teille luetella kaikkia huolia, joita potc°
walleni jakelin. Tietysti minä en itse ymmärtänyt, miten
menettelistn, ellei minun hywä äitini, joka usein oli hoitanut



susien ja koirien «pimiä lampaita ynnä muita kituwia clv»
koita, olisi minua auttanut ja neuwonut. Monta päiwää
koira tuskin antoi muita elon merkkiä, kuin että se hiljaa
imu, mutta aina se tyyntyi ja nuoli kättäni, kun waan
istuin sen wieressä ja pitelin sen tipcätä päätä polwellani.
Minulla tuskin oli lepoa maata yöni, saadakseni alati olla
koirani kanssa, jolle tein sian omani wiercen.

Wähitellen koira tointuikin, ja pian se taisi syödä ja
juoda setä mapaasti liikkua huoneessa.

Ei ole tarpeen teille makuuttaa, kuinka uskollinen koira
oli minulle! Tunnettuahan se on, kuinka uskollisesti koira
seuraa isäntäänsä, waikta hän olisi julmakin sitä kohtaan ja
antaisi sille enemmän ruoskaa kuin ruokaa. Tämä kiitollinen
eläin näytti kaikin tatuoin tahtomansa osottaa, että se kyllä
tiesi olemansa minulle kiitollisuuden melassa hengestänsä.

Koira oli suurta ulkomaan rotua. Kun se tuli ter<
weeksi, makasi se mielukkaimmin ulkona öisin ja wartioitsi
taloa uskollisesti eikä sallinut yhtäkään wierasta lähestyä,
haukkumatta lujasti. Mutta nuhainen se ei ollut eikä kos-
kaan purrut ketään, joka maan ei sitä ärsyttänyt taikka
muutoin epäluuloisella käytöksellä sitä pahottanut.

Eräänä ehtoona hämyssä — se tapahtui syyskuussa
— saapui taloomme lcrjäläispcrhc, johon kuului sairastunut
waimo monella lapsella. Kun juuri olimme panneet riihen
lämpimään, jossa oli paras osa peltojcmmc sen »vuotisesta
mukasta ruissadosta, joka seuraamana päimänä oli tapettawa,
antoi isäni maimollc ja lapsille yösian riihessä, sitte kuu oli-
wat sammuttaneet nälkänsä auliilla aterialla.

Jolla minä heräsin siihen, että Kranssi — siksi oli
juopunut mies nimittänyt koiraansa — hirmuisesti ulwoen
hyppäsi päin luhdin owea, jossa makasin yhdessä kahden
lapseksen kanssa. Peljästykstssäni syöksi» ulos katsomaan
mitä se oli, waitka minä olin niin peloissani, että tuskin



uskalsin awata owen. Luhti oli silloin kauempana nykyi»
sestä tuparakennuksesta, joka on rakennettu sittemmin. Niin-
pian kuin Krcmssi minun näki, hypähti se ensin minua koh-
den osottacn kaiken ilonsa ja rupesi sitte juutscmaan riihtä
päin. Minä seurasin häntä, mutta tultuani riihelle en ha-
wainnut mitään, joka olisi selittänyt minulle syyn. minkä<
tähden Kranssi, tuskissansa ja innokkaasti nousi seisoalleen
riihen owea päin ulwoen. Minä juoksin sitte tupaan, herä<
tm »vanhempani, ja he scurasiwat minua ynnä Kranssia, joka
yhä edelleen menetteli tuin jokin lewottommuudesta »vimmas»
tunut. Kun isäni awasi riihen owen, löi sakea sawu »vas-
taamme. Nyt oli asia selwä. Hienolla Halstillaan oli
Kranssi tuntenut käryn, ja tuo uMniincn koira oli scntähden
ensiksi tahtonut antaa minulle, herrallensa, tieto maarasta.
Minun isäni oli saapunut hywänn aikaan pelastaaksensa
köyhää perhettä tukehtumasta kuoliaaksi ynnä kallista riih-
tänsä, jossa oli meidän koko talwen wiljawarammc, sekä
tappamatonta että tapettua. Walkea oli jo tarttunut seinään,
ja jos se olisi päässyt oltiin, jotta eiwät olleet kaukana
uunista, ci olisi woitu pelastaa ihmisia eikä wiljaa. Wan-
hempani ja koko huoneen mäen ponnistuksilla onnistui sam-
muttaa walkea, kun riihi on likellä rantaa, että »vettä huo-
keasti saatiin. Köyhä waimoriepu oli isäni tietämättä pan-
nut riiheu-uuuin toisen kerran lämpimään ja sitte »väsyneenä
mennyt leivolle; sillä tawalla oli wnlkeanwaara päässyt
»vallalleen uunista, kun ei sitä kukaan kaitsenut.

Täten palkitsi Kranssi, maistonsa ja kiitollisen uskolli-
suutensa johdattamana, sen hoidon, jonka ininä olin hänelle
antanut. Jumala »varmaankin tahtoi meille näin näyttää,
kuinka ylenpalttisesti hän tahtoo kostaa kaiken hywyyden,
joka osotetaan eläimille, jotka owat niin kalliita esineitä
hänen kaitselmuksellensa, että, niinkuin raamattu sanoo, ei
edes »varpunenlaan lankee maahan ilman Jumalaa salli-



musta. Ennen minä en suinkaan ollut tyly eläimiä kohtaan,
waan en pitänyt niistä suurta mätiäkään enkä ollut koskaan
tullut ajatelleeksi, kuinka uskollisia palwelioita Jumalan an°

tamat kotieläimet meille etupäässä omat. Kranssin kautta
minä nyt olin oppinut rakastamaan eläimiä ylimalkaan, ja
minä olen sitä uskoa, että tämä rakkaus on tuottanut mi-
nulle enemmän hywää, kuin edes woin käsittää ja armossa
pitää. Sillä rakkaus, sehän on korkein ja paras lahja, ja
kun se waan asuu meidän sydämissämme ja me sitä woimi-
emme mukaan osotamme luontokappaleille tässä mailmassa,
meitä ei mailman synti ja turmelus moi suurta Vahingoit-
taa. Sentähden mielelläni kannan nimeä,
kun tiedän siksi kutsuttawan niitä, jotka pitämät hemosta
sen arwoiscna, että se on kaikin tawoin isäntänsä säälittämä,
hoidettawa ja hywin kohdeltawa, tuhansien arwaamatto-
mien palweluksiensa tähden".

Isän kertomus, niin yksinkertainen kuin se olikin, oli
niin metänyt pikku KuStawin huomion puoleensa, että hän
tuskin mää tunsikaan päätänsä särkemän. Nyt hän kiiruhti
kysymään: ~Minkä lopun uskollinen Kranssi sai?"

Isä wastasi: ~Se kuoli kyllästyneenä »vuosiinsa ja
uskollisiin waiwoihinsa, kymmenen wuotta sen jälkeen kuin
oli taloomme tullut. Wiimeisimpinä wuosina se tuskin enää
jaksoi jättää pienen koppinsa, jonka sille olin rakentanut ja
jossa sen oli niin mukawa olla kuin koiran toiwoa sopii.
Mutta kun sillä oli riittämän tarpeeksi ruokaa, juomaa ja
näki ystäwällistä kohtelua, se aina oli hilpeä ja hywillaän.
Monta kertaa oli puhe pelastaa sitä elämästä, joka nähtä-
wästi wiime aikoina oli sille rasitukseksi, mutta minä pu-
huin sen puolesta, ja eräänä suwipäiwänä, kun tulin sen
kopille, makasi se siellä kuolleena, pää nojattuna tröijylleni,
jonka ehtoolla olin päältäni riisunut päänaluseksi wäsyneelle.
Muistona siltä minulla wielä on koirankarwalaktini".



Tämän kertomuksen perästä lapset muistuttiwat hänen
luwannccn lukea heille jotain hewoset<ta. Mntla kun ehtoo
jo oli pitkälle jolitinuit, ei hän tällä erää taitanut noutaa

heidän pyyntöänsä, waan lulcmincn iätcttiin ensi sunnuntai-
ehdoksi. Siitä tulemme kertomaan seuraamassa luwussa.

K l! v d e tz luku.

Mtii j« toista K6wns6«ta.
Näytti siltä kuin Backin lupaus lapsillensa seuraa,

mana sunnuntaina lutca jotain hcwoscsta ei toteentuisi.
Lauantaina sai ha», joka nyt sattui olemaan kylän olter-
manni eli wanhin, pitäjän nimismichcltä lirjotukscn lutsua
kylän miehet kotoon antamaan muutamia tietoja. Back tii»
ruhti scntähken lähettämään arpakapulaa talosta taloon
käskyllä lylänmichille kokoontumaan sunnuntaina jälteen puo-
len päiwän.

Kun kylän ukot silte koloontuiwat Back'in wiheriään
micspihaan, näytti sille, kuin heidän kokouksensa sysäisi luwa«
tun lukemisen syrjälle.

Waan niin ci kuitenkaan käynyt. Nimismiehen pyytä»
mät tiedot, jolkn paraasta päästä koSkiwat wuoden tulon
loiwcita kyläkunnassa, oliwnt pian suoritut. Kun sitte asiat
oliwat päätetyt, jäi kuitenkin enin osa talonpoijista paikalle
piippuansa polttamaan ja keskenänsä juttelemaan tänä suo»
peana snnmmtai-iltana.

Heille Back nyt lausui: ~bywät naapurit ja arwosat
kylän miehet! Minä olen lapsilleni liimannut tänä iltana
lukea hewosesta ja koöka minä en miclisurmillani purkaa
annettua lupausta, paitsi suurimmassa hätätilassa, kysyn
nyt teiltä ystäwälliscsti, eikö tenä tenticsi huwittaisi kuulla
luettaman eräästä hiljakkoin painetusta kirjasta yhtä ja toista



hewosesta, waikka kyllä suurin osa, mitä hcwoscsta on sanot-
tawaa, un tcillc tunnettua, Te tiedätte läikin (tässä Back
wcti smmsn leikilliseen nauruun), etta mina olen wanha,
paatunut hcwosyötäwä, ja sanoohan wnnha sananlasku'
~sydämmensä kyllyydestä suu puhuu". Miuä uskon jokaisen
teistä myöntäwän, että hewonen ruumiin »voimansa ja
muotonsa puolesta on yksi kauniimmista eläimistä ja että
se ou ihmiselle hyödyllinen auttaja janöyrä palwclia. Mutta
kuinka monesti hcwoncn ihmisim tylyyden tähdcu alentuu
uljaasta ja jalosta eläimestä turjimmaksi, niin kutsutuksi
~hewostoniksi", »vanhaksi, raatolaihaksi, elämäänsä wäsynccksi
olennoksi, omistajansa komista sanoista, tuimista piiskan
siwalluksista ja kaikin tawoin tylypäiscstä pitelemisestä!
Ei yksikään eläin ole niin suurin määrin jumalattomien
ihmisten raakkaama, kuin hcwoncn, eikä yhdellä ainoallakaan
ole niin surullista kohtaloa kuin tällä eläimellä, joka kuiten«
lin niin nöyrästi ihmistä palwclce. Ihminen »sein käyttää
woiion himosta hewoseu woimia siksi, että se kaatuu, ja moni
hewonen on kuollut liiallisiin ponnistuksiin. Oi, sitä elä-
mää! Aiiinla useasti on nähty wauhoja watuncitn hcwosia,
jotka töin tuskin jakscnvat paikaltaan liikahtaa, asetettawan
raskaitten kuormien eteen, ja naarmut selässä näyttämät
niitä sen lisäksi julmasti pideltäwän. Pilkkahinnasta uc sitte
tnwalliscsti kultewat kädestä toiseen, kunnes niistä ci ole
jälellä muuta luin luuta ja nahkaa ja wihdoin wiimein ne

kaatuu jollakin waihctuspaikalla ja siinä sitte wctäwät wii-
mcisen hengähdykscnsä juopuncittcn ajajien ruoskan alla".

Tämän kaiken tiedätte ja tunnette, rakkaat ystäwät!
yhtähywin kuin minäkin, mutta minä muistutan siitä aino-
astaan sen wuotsi, että tietäisitte syyn, minkätähdcn huoleni
on antaa lapsiilcm tietoja hewoseSta. Minä, näette, uston
ja toiwon, että sen kuin oikccn tuntee, siihen myös rakas-
tuu, ja hcwouen kyllä ansaitsee tunnetuksi tulla; siksi sillä



on monta hywää omaisuutta. Kun oikccn tuntee minkä
asian tai eläimen hymänsä, niin yunuärtää sitä paremmin
läyttäätin. Mitä siitä nyt sanotte, ukot, tahdotteko jonkun
aitaa tuulella sitä, mitä hcwosesta aitoisin lukea"?

Back'in kysymykseen kaikki wastasiwat myöntymällä.
Kun Väck sitte meni kirjaansa noutamaan ja lapsiansa

lntsunnan, pisliwät »kot piippuihinsa, paniwat niihin wal«
teetä ja istuiwat tai lnökiwat pitkäkseen pihan rnohostoon
lainaamaan cfittcliäile cncuimän tai wähcmmän tavkkaawaista
kovwa.

BaÄ luki:
Hewosen ruumiin rakennuksessa yhdistyy kcstäwä woi-

ma ja pulska kauneus. Sillä un kauniiksi luot» pää lewc«
ällä otsalla ja pienillä korwilla, silmät owat suuret, älykkäät,
kaula kauniin kaarcwa, harjalla »varustettu, rinta leweä,
jalat kauniit, kawicm suoielcmat, häntä tuuhea.

Hewosella on t eräwä näkö ja s a n g e n t a r k-
k a kuulo. Sen punct korwat owat erinomaisen liikku-
waisct; se ilmottaa sielunsa liikutukset nostamalla korwiansa.
Ne owat tawallisesti pystyssä, kun hcwonen on tywcn ja
»välinpitämätön. Mutta niin pian kuin joku ääni herättää
sen huomiota, se silmän räpäykscssa panee kormunsa pystyyn,
eli toisin sanoen, se korotta ne eteenpäin jakuullatscnsa pa-
remmin se kääntää päänsä sinnepäin, josta ääni tulee.
Sillä tawoin saattaa ratsastaja mahtina ollessaan yön
pimeydessä saada hewoscnsa torwien liikututsesta tiedon
wihollisen lähestymiscölä, waikka se wielä kantanakin on.

Waan on muutoiulin kuin sodan aikana hyödyllistä,
että ratsastaja ottaa »vaarin hcwosmsa korwiSta. Kaikki
mitä hcwoscn mielessä liikkuu, ilmestyy korwien liikunnoissa.
Mikä lewoltomuus tai mikä hätä hywänsä, joka hcwoscen
tulee ja sitä peljästyttää, ilmaantnn kurwien eri liikkeissä.
Jos se peltiiä rankaistusta, se kääntää korwat taappäin.



Saman tekee wihaincn hewonen, kun se yrittää takapotkua.
Sentähden aina on paras pitää hcwosm korwivta waaria.

Hcwcmen on hywin oppiwaincn ia wahä?sä ajassa
se oppii ymmärtämään, milä sen tehdä tnlcc, warsinkin jos
sitä kohtelee tyy n ees t i , hellästi ja y s täwätli -

ses t i . Ajajansa käskyjä se pian hywin tarkoin ymmärtää,
jotta se hänen käskiessä lähtee liikkeelle ja merkin annettua
pysähtää. Kun waan ohjaksia hiukankin nytkähtää, se muut-
taa kulkunsa herransa tahdon mukaan. Oikein ihmetellään
semmoisen hewoscn taitoa, joka ratsustajan opettamana
liikkuu musiikin tahdin mukaan ja tekee muita kummallisia
harjotuksia ja konstia.

Hewosella on oi w al linenm nis t o . Ne tiet,
joita se terran on kulkenut, tuntee se tarkoin. Moni ratsas-
taja ja matkamies on pilkko-pimcänä yönä, kun ei ole kät»
tänsä erottanut eikä tuntenut tietä, luottanut hcwoscnsa
tarkkuuteen ja päässyt tcrwcenä ja ilman tapaturmaa perille.
Siinä hyödyttää hewusta sen hywät silmät, joilla se yöllä
näkee paremmin tuin ihminen. Jos hewoncn saapuu wahti-
huonecllc, jolle hänen isäntänsä joskus on pysähtänyt maksa-
maan silta- tai ticrahoja, se itsestään menee päin huoneen
kuistia ja pysähtyy siinä, sillä hän muistaa sen ennenkin
tehneensä. Erinomaisen hywin hcwoncn muistaa keskic-
waritaloja, joihin ennen on poikettu ja siellä syötetty. Odot-
tamatta ajajansa manausta, se pysähtyy eikä mielellään
jatka menoansa, jos ei sillä kertaa ulisi sihen paikkaan poi-
kettuinakaan. Tämä oiwallinen pailallis-muisto saattoi eräällä
kerralla murhan ilmi. Eräs matkuötawaincn willakanppias
tull yhtenä pimeänä yönä maantiellä murhatuksi, ja murha-
mies otti hcwosen ja rattaat ja lähti ajamaan toisaalle päin.
Mutta hewonen tunsi senkin tien, ja kun se monen tunnin
waiwalloisen kulun perästä sai pysähtyä kesliewariösa ja
laskettiin ascisla, se kohta tunsi paikan ja meni päin tuttua



tallia. Tämä tcto weti tallitrmgin huomiota puoleensa;
hän tunsi myös rattaat ja sanoi tcSkicmarillc, että hänen
mielestänsä oli hymiu epäluulon alaista nähdä hewoscn ja
rattaat ilman wanhaa omistajaansa. Ruwcttiin miestä
tarkemmin tiedustelemaan, epäluuloja karttui enemmänkin, ja
lähetettiin hakemaan likellä asumaa nimismiestä. Murha-
mies, jonka rohkeus tykkänään katosi näistä hcwosen alkuun-
panemista tapauksista, tunnusti rikoksensa, pantiin kiini ja
sai ansaiiun rankaistuksensa.

Hewonen muistaa paikalla millä hywänsä kokemat
ivaimansa ja waötuksensa kuin myöskin hauskuutensa. Edelli-
sessä tapauksessa se ilmaisee mielipahaansa, jälkimmäisessä
miclihywääusä. Ahtä wastahakoiscsti kuin se tahtoo mennä
takasin paikalle, jossa se on saanut kokea jotakin raskasta,
yhtä mieluisasti se käy niissä paikoissa, joissa sillä on ollut
iloa ja hauskuutta.

Todistukseksi jälkimmäisestä tahdomme kertoa erään
lapaulscn mcnlman historiasta. Kun eräs mies, joka petok-

sen kautta oli anastanut Persian kuningasistumcn, oli
saanut surmansa seitsemältä ylhäiseltä persialaiselta, sopimat
nämät keskenänsä, että se heistä tulisi kuninkaaksi, jonka
hemuncn ensiksi hirnuisi heidän yhdessä ratsastaessansa.
Ihdcllä heistä, jonka nimi oli Darius Hystaspcs, oli sukkela
tallimestari, joka edellisenä päimänä mci herransa hcwosen
yhdessä toisien hemosicn kanssa eräälle paikalle, jonka ohitse
hän tiesi herrojen scurawana päimänä ratsastaman. Täällä
hän antoi hewosillc erinomaisen hymää syöttiä. Kun hcwoncn
sitte seuraamana päimäuä saapui sille paikalle, jossa oli
ollut niin hauskaa kumppanien parissa, rupesi se ilosta
hirnumaan muistacssansa ciliöpäimän hupaa. Kaikki muut
ratsumiehet astumat alas hcmosicnsa selästä ja tcrwchtiwät
DariuSta kuuinlaatsi.

Waitta hcwoncn ci liittäydy herraansa yhtä ystäwälli»



sesti kuin koira, löytyy kuitenkin esimerkkiä, että hcmosct
monta w>wtta jälkcnpäinkin omat tnntencet herransa ia hoit»'
jansa heidän maatteistaan tai äänestään, juosseet heidän
luoksensa ja ystäwälliscsti hirnuneet tui nuolleet heitä.
Mutta hcwonm on tamallansa herkkätuntoinen uskollisuudes-
saan eikä osota samunlaista uskollisuutta jokaiselle hoitaa
jalle, maikka hoito yliuialtnan olisikin säännöllinen, Hcwo»
ncn näyttää tallanansa huomata, tekeekö hoitaja »virkaansa
mielellään ja rakastaako hän eläintä, wai cilö. Jos hcmo-
nen huomaa ratlautta hoitajassaan, sekin tekee wastawuoroa
ja palkitsee rakkauden Nllutcliaalta tuulinisuudclla ja yötä-
Mällisellä nökollisuudella. Hcwoncn näyttää yuuiiänuioänsä
lohduttamaa p»huttclua, jos se joskus sattumalta saa Miras-
sansa odottaa liian kauan, taikka jos silla ou lähdcttämä
ajoon pahalla ilmalla. Se on herkkätuntoinen ja kiitollinen
jokaisesta hymäntahtoisesta sanasta, jonka hoitaja sille sanoo
tuodessaan rehua tai wcttä, taikka lemittäcn waiftpaa sen
selkään, taikka sitä mnntoin hoitaessaan. Semmoisella kohte-
lulla se moi hymin ja »viihtyy silminnähtämästi paremmin.
On nähty hcwosicn laihtuman ilman että niitten hoilaiin
olisi woitn soimata mistään erityisestä mclwollisuutcusn

laiminlyönnistä. Niin pian kuin on saatu toinen hoitaja
siaan, joka ou ymmärtänyt woittaa hcwosicn yStämyyden,
on huomattu hcwosien jälleen saaman cutiscn terweytcnsä
ja hywän lihansa. Waan että hywäntahtoisuus hksistänsä
olisi tarpeeksi, ellei samassa ole tietoa siitä, mitä hcwoscu
hoitoon kuuluu, on itsestään arwattawn asia. Hemofilia
on hymin erilaatuinen luonto. Muutamat omat komin
liiwaita ja rupecmat siitä syystä pikaa hikoilemaan. Mutta
liiallinen hikoileminen heikentää. Sen tähden on katsottama,
että semmoinen hemoncn ci saisi wetäessä tni juostessa
kiiwastua. Kun hcmoncn tulee hicötä märäksi, täytyy sitä
warota kylmettymisestä, muutoin eläin helposti tänvcltyy.



Alunaltaan hcmosct näyttämät pitämän tyyuccstä,

tasaisesta kohtelusta, sillä ne tallitrcngit, jotka räyskimät
ja ärjymät, eimät tawallisesti tule hcwosicu kanssa toimeen.
Hemosia myös inhotan semmoiset hoitajat, joilla on wäkcwä
ihohiti.

Tunnettu asia un, että moni wetohcwonen, joka nöy-
rästi antaa itsensä '.valjastaa ja »valjaista riisua tumalli-
selta ajajaltansa, tawattoman tuimasti potkaisee taaksensa,
kun joku toinen yrittää samaa tekoa. Miinaltaan ci ole
harminaista, että hcmoset osottamat sangen elämää arkuutta,
jos jalka on noslettawn taikka jos maan niitten jalkaan
mahankin 'oskc. Syynä siihen un monesti kaiketi se, eltä
niitten mieleen muisnui ennen karsimansa tuskat. Usein
kyllä tapahtuu, hewusia kengitcttäiösä, että taitamaton tai
huolimaton sepuä saattaa hemosclle tuntuman tuslan. Jos-
kus on esim. naula ylen pitkä, mmcc kamion läpi, joka on
turtana, ja tunkee hcmoscn lihaan niinkuin sanotaan. Se
mahtaa tehdä towin kipcätä, jolta se elämästi painuu hcmo-
sen mieleen. Kun sitte tnrtlnu sen jalkaan samalla tnwoin
luin seppäkin, pcltliä hcmoncn saamansa taas kärsiä samaa,
ja siitä se koettaa pääslä taaksensa potkaisemalla.

Usein nähdään, että hcwunen ja koira, joilla on sama
isäntä, omat erinomaisen hywät ystämät. Koira on silloin
hcmoscn tawallinm kumppani, johonkin mcmnessä. Koira
puolestansa ilmaisee ilon «imtccnsa lujasti haukkumalla ja
hyppimällä hcwoöla päin, jota siitä ci »vähintäkään hätäile.

Se terämä tarkkuus, jolla hcwoncn pitää Maaria
kaikista, mitä sen ympärillä tapahtuu, ja sen kyky erottua
tunnettua tuntemattomasta, tumallista tumattomasta, sclitlää
syyn, inistä se tulee, että hemosella on mauhko ja pelto
luonto.' Joku tamaton ääni, joku tumaton näkö, joku äkki-
näinen liikahdus, esim. salccnMurjo, joka pannaan lcwcelleen
sen silmäin edessä, saattaa tehdä sen komin lemottomaksi.



Tuo peljästyS, tuommoinen tuskallisuus, johon se on kykene-
wäincn, todistaa, että se mietiskelee tapahtumia. Ripustettu
walkonen waatc, tien wicrcssa seisowa mulkaistu kiwi panee
sm pelkäämään. Mutta hcmosen »viisautta todistaa se, että se
huokeasti ottaa »valautuakscnsa siitä, että tuo pelottama esine
ti ole mitään »vaarallista, jos sen waan wic sitä likcmmätsi
ja samassa puheella sitä rauhottaa. Tämän todisteeksi
tahdomme kertoa seuraaman tapauksen. Eräänä aamuna lähti
eräs ratsupäällikkö miehineen eräälle paikalle, jossa höyry-
juna paraikaa ensi kerran ajan suhisi rautatiellä, joka
«vastikään oli rakennettu seudulle, jossa niitä ci ennen ollut.
Junan suhisemasta äänestä hemosct säpsähtimät. Päällikkö
komensi: ~älkäät lyöko hcwosia"! Ei yksikään ratsumiehistä
saanut käyttää piiskaa eikä kannusta, maan piti rauhottaa
hcmostansa ystäwällisellä puheella, taputtamalla ja silitteli
mällä. Se onnistuikin. Höyrymä »veturi kulki nopiaSti
ohitse pitkine maunujuninccn eikä ollut »vaikuttanut hcmosissa
mitään pahaa. Eläimillä oli niinmuodoin ollut tilaisuus
»vakautua luulotellun kummituksen »vaarattomuudesta, ja
seuraus siitä «li, ettei n: enää olleet huoliminansa, ollessaan
suhiseman junan likiticnoilla. Niin täydellisen menestyksen
sai järkewä tyyneys jo ystämällinen säälimäisyys aikaan.
Warmaa on, että malttamaton tuimuus ja hcmosicn ankara
rääkkäys ci olisi »vaikuttanut samaa. Jos »neidän hcwos-
rääktääjämme ottaisiivat tämän seikan huomatakscnsa ja
tottuisiwat hädän hetkellä yStämälliseSti ja tyynceSti kohtele-
maan hcmostansa, ci niin moni ajaisi itseään kuoliaaksi ja
monta onnettomuutta ja mahintoa »vältettäisiin.

Miinaltaan tunnettu asia on, että ratsumies, joka
tuntee hcwoscnsa omaisuudet, moi edellä kättä hcwoscnsa
pelosta aamislaa »vaaran ja sitä malttaa kehotuksella ja
YStälvälliscllä puheella. Siitä hemoncn tuntee itsensä niin-
luin rauhotetutsi eikä mikään taivaton ilmaus kohtaa sitä



walmistumllttmnanll. Muutuin hewunen oitis täydellisesti
rcmhottim, jos esineen pikaa saa poistetuksi.

Parasta ylimalkaan on »välttää niin paljon kuin mah-
dollista on kaikkea hewosellc äkki°arwacunatonta, crinomattain
semmoisille hewosille, joihin ci ole aiwcm luottamista.
Wähintänsä niitä saa salaa tc.kanpäin lähestyä, ja wicläpä
semmoisien hcwosien omistajakin tekee wiisnasti, jos hän
jollakin tapaa ilmaisee tulleensa talliin, joko lujaa puhu-
malla, yskimällä taikka hyräilemällä, cuueukun hän menee
ihan likelle hewosta.

Hcwoncn wälttää mielellään wcsilätätköä tiellä; eihän
sillä ole tietoa, onko se sywä, ja se astuu wnrowasli kautta
medellä täytetyn ojan, koettaen ensiksi lyhyillä askeleilla,
lieneekö se waan liian sywä. Mutta toisaalta katsoen on
hcwoncn urhoollinen eläin, Muuloin ci siitä olisi suta-
palwcliiksecn. Se tottuu hywiu painctticn wälktymisccn,
kiwäärien pauiauksccu ja tanuunain jyrinään ja ryntää
urhoollisesti eteenpäin, kun hyökkäys on tehläwä. Komento-
sanat ja crinomattain torwcn toitotokscn hän usein oppii
nopeammin jn paremmin kliin joku kowapäincu nahkapoika.
Monta kertaa on ratsuwäcu harjotuksilla tapahtunut, että
joku ratsastaja, joka on harjotuksia katsellut wauhnu,
määräaitansu palwcllccn sotahcwoscn selästä, ou mastoin
tahtoansa muitten katscliain huwitutsclsi hcwosinccn
nut ratsuwäen liikkeisin, kun hcwoncn ou kuullut nuo tun-
temansa torwcn merkit.

Myöskin rauhan oloissa woi samanlaista huumata
hcwosicn järjestä. Niin on tunnettua että ajurien asemilla,
eli semmoisilla paikoilla, joissa ajurien on määrä olla alal-
lansa yleisön käytcttäwitsi, niin piian kun yhdet ajokalut
owat riwistä ajaneet, kaikki muut hcwosct owut itsestään
käyneet täyttämään juutopaikkaa. Eta hcwosct ylwästclc-
wät, kun owat muhkeasti satuloitut ja koristetut, sen näkee



siitä, mitenkä ne menettelewät rikkaitten wnunujen wuljaissa.
Kuu ne sitä wastoin yksinkertaisissa ajokaluissa wetäwät
puukuoriuia, santaa, sontaa y. m,, astumat ne tietänsä nöy-
rästi, katselemat alaspäin ja näyttämät hiukan ujosteleman
wirlaansa.

Tahdomme tässä kertoa erään tapauksen, jota on
omansa näyttämään, kuinka järkcwä taju hemosclln on.
Eräs tilanomistaja, joka oli kelpo hewosmics, ratsasti
poikki ketoa. Kun hän luotti hcmoseensa, istui hän suru-
tonna satulassa ja maipui symiin ajatuksiin, pää hiukan
alaspäin painuneena. Silloin lensi joukko pyitä ylös ilmaan
ihan hcwuscn jaloilta. Näitten lintujen omituisesta sipien
suhinasta hcmonen säitähtyi ja nosti pelossaan päätänsä
taappäin niin äkisti, että hewusen pää sattui ratsastajan
päähän, ja mies putosi tninnoksissn maahan. Täten hän
jäi tainnoksiin hcmoscn wicrcen. Kun se näki herransa pitkä-
nääu, se kämi surulliseksi. Siinä silmänräpäyksessä se un-
hotti pelkonsa pyistä ja seisoi liikkumatta paikallaan. Se
oli sentään tulincen eläin ja olisi mnrmaau, päästyänsä
painosta wapaatsi, woinut saada halun wapauttausa käyt-
tää ja rientää tiehensä. Mutta uskollisuuden ja säälimytsen
tunteet herraansa kohtaan eiwät saaneet sitä paikaltaan lii-
kahtamaan. Tässä tilassa muutamat talonpojat tapas!wat
ycwoscn hcrroinensa ia heidän onnistui saada henki ratsas
tajnan wnluttamalln mettä hänen kasluoillcusa. Tuo uskol-
linen eläin näytti täs:a ulewa:> Sylvin iloiseksi, ja kun
ratsastaja taas oli satulassa, hemouen hänet kantoi sangen
warowaisilla askeleilla kotiin, Nann senkaltaista sääliä ci
suinkaan lcnenkään hewcsrääkkääjän ia rnoslinn ole hewo°
scltaan odottamista. Sen mitä kylwä mm e, saa m -

mc myös niittää.
Hewoscn i u i ti°t a r p c cllisu>l d e s t a ihmi-

selle ci ole tarpeen puhua. Jokainen mnanwiljclia sen
»varsin hywin itsestäänkin kyllin ymmärtää.



Hcwoncn on Aasiasta kotopcrää. Amerikassa ja
Austrnaliassa hewosia ci löytynyt ennen eurooppalaisien
sinne muuttoa. Etelä Amerikan aawoissa aromaissa ja
Aaasian Tartariassa elää willihcmosia laumottain, joita
wäkcwin oris johtaa. Ne oivat rauhallisia, ellei niitä häN)y<-
tetä; uc puolustawat itseänsä kawioilla ja wahwoilla ham-
paillansa, ja ne sanotaan ascttuwan yhteen päin toisiansa
ja potknisclvan takajaloillansa, jos mihollincn on määrällinen.
Mutta hewonen saattaa kcsynecnätin joskus käyttää samaan
tarkoitukseen kawioitansa ja hampaitaan. On terrott», että
hewoset owat hampain käyneet kiini hewosmarkaisin,
jotka yönä oliwat hiiuinect snluniihkaa talliin, ja
sitte niin tallanneet heitä kamioillaan, että he aamulla löy-
dettiin kuolleina piltuissa. On huomattu sitäkin,
ncn, jos se on tehnyt jutatin pahaa, ottaa kurituksen ivas-
taan liman wnötnsta ja taipuu ansaitun rangaistuksen
nlllisclji. Mutta toiselta puolen katsoen, hcwosclla on arka
oitcudcu tunto, ja kaikin wolminsa se koettaa torjua pääl<
tänsä kaikkea pahaa, jota sille tehdään.

Parahinnnat ja jaloimmat hcwosct owat arnaftialais-
ten. Ne owlu mainioita uilisuudcltansa j,a norcudcltnnsa,
niinkuin nopeudeltansa, lcstäwyydeltänsä ja hiljaisuudeltansa.
Satulastansa riisumalta ne saattamat kulkea I!) pcuiknlmaa
korwessa, ja cläwät juomatta koko pitkän päiwän tniwista
yrtistä. Araapialaiset kohtelemat hcwosinnfn erinomaisen
ystämällisesti, eiwät k o s k a an lyö niitä ciwätkä anna niita-
ten luulla towaa sanna. Ne eläwät ja makaamat yhdessä
herransa kanssa samassa teltissä, »nuan samoin tuin maniin

me sisämaissa hcwonen muinoin asui herransa kanssa pi»
tissä, Araapialaisten hcmosct eiwät päimällä saa mitään
ruokaa, ainoastaan kahdesti juomaa, mutia ehtoolla araa-
pialnincn ripnolaa puöjiiliscn ohria laitta taateli pähkinöitä
hcwoscn pään alle.



Myöskin wenäjäläiset uwat kiitetyt hcwosiensn ystä-
wälliscstä hoidosta ja kohtelusta. Iswosikat wenäläisissä
kaupuugissa taitamat niin järjellisesti pidellä hcwusiansa,
ettei heidän koskaan tarwitsc piiskaa käyttää. LoS hewosen
kauan täytyy seisoa odottamassa, rohkaisee kuski hewostansa,
kehuttaa sitä kärsiwällisyytecn, taikka laulaa sille wcisun,
saidaksensa sen aikaa hupaiscSti kulumaan. loska meidän»
kin ajajamme kohtelisivat hcwosiansa samalla tapaa, niitten
»vetäessä rastasta kuormaa wasta-mäkcä, tahi pehmeällä
tiellä, johou pyörä wajoo, taikka muissa yhdcnkaltaisissa
tilaisuuksissa!! Sen siaan kuu alinomaa käytetään piiskaa
ja kalikoita, sen siaan kun ärjytään ja !irotaan, olisi ystä-
wällinm kehotus- sana eläin railkallc licwitykseksi työssä ja
rohkaisisi sitä uusiin ponnistutsim. Warmaa on, että hewo-
sen omistajat itse siitä saisiwat parhaan hedelmän!

Hcwoscn tawallincn ruoka meidän maassamme on
kaurat, heinät, ruoho, oljet ja silppu. Multa ne myös
mielellään syömät keitetyltä perunoita, rukiita ja leipää. On
niitäkin hcwosia, jotka halukkaasti nauttnvat osansa herru°
jensa woilciwästä, waikta hcwosct ylimalknnn ciwät pidä

raswaiscsta. Me nedämmc kertoa eräästä hewosesta, joka
miciihyluällä söi — kanan munia. Eräällä kanalla oli ta-
pana munia tallissa hewoscu seimeen. Niin kanan kuin
kana siinä istui, hewonen ei lakannut sitä katselemasta,
mutta antoi sm olla rauhassa, Waan sitte kun kana nousi
ylös, tarttui ycwonen warowasti hampain munaan, nosti
sitte päänsä, niinkuin ihminen tekee kurkkuansa kurlatcssn.
Sitte se hiukan pusersi hampaansa yhteen, muna naStahti,
hcwomn nicli makeasti sisällyksen, painoi päänsä alas ja
sylki pois tyhjän kuoren.

Pehkusilpusta moni hcwoncn ci näy huoliman, mutta
se on niille terwcclliötä syötäwää. Se edistää syljen wal«



mistusta ja panee eläimen syömään hitaammin, joka tekee
sille hhMää. Siitä ci woi hemosillc olla mitään tietoa; ne
knljailemat joskus silppua, kenties', sen tähden, että se niitten
mielestä o» liian kuiwan. Mutta jcs hoitaja huoman hr»
mosten tahtoman puhaltaa kcwcät akanat ruoka-astiasta
pois, täytyy hänen aika-mälittäin apetta kastella. Scm<
moisien hewosien sanotaan tahtoman tostcasti ruokittaa.
Hikcisinä ci hemosillc saa oitis antaa juotamaa. Jos ne
kuumina suluipäiminä ahkerasti juostuaan omat loivassa
hicsjä, tekee se niille hymää, kun ruumis kauttaaltansn py-
hitään suurella, märällä mampulla. Tallin tulee olla tuulen
henkimä mutta wiimasta wapaa; niinikään on hywä walo
tarpeen, mutta se ci saa langeta eläimen silmiin, Wiclä
on talli määrättyinä aikoina puhdistettawa ja ripolcttama
tuimilla oljen pchkuilln, ettei nousisi mätcwä lemu, joka
mahmMtta hewosen silmiä. Hewoscn hymiuwointiin mielä
on tarpeen, että sitä juta päiwä puhdistetaan, in'i'nan jn
ikäänkuin kampatc.an ja harjataan sekä joskus pestään ja
walutetaau medellä. LoS on tilaisuus uittaa hcwosta, sitä
parempi.

Hewoscsta on ihmisille paljon muutakin hyötyä, paitsi
palmelusta, jota se tekee. Semmoisille kansoille, jotka osaksi
elämät hcmoscn lihasta ja maidosta, niinkuin kasakoille,
tatanrilaisillc, mongoolilaisille ynnä muille un tämä eläin
tärkeimpiä. Hcmoscn muota parkitaan jn mnlmistetaan an"

turanahaksi, hihnoiksi ja päällysnahatsi. Hännän pitkät jou-
het, jotka Turkin maalla omat kunuian merkkinä ylhäisiin-
mille, joita sanotaan kahden tai kolmen hewosenhännän
pashoitsi, käytetään aineiksi hienoihin seuloihin tai sihmilui-
hin, winluu jousiin, huontt'al,iM ja matrassicn täyttcctsi;
ihon lyhyt karmat niinikään täytetään pulstanin, siiliin ja
harjoihin; kamiosta tehdään kamppoja ynnä uuiita sorma°
rin töitä.



Sitte kun Eerik Back oli ennättänyt lukea näin pit-
källe, kääntyi hän lapsiansa puoleen, sanoen: ~Nyt olette,
hyivät lapset, saaneet kuulla yhtä j« toista jalosla
scstamme. Alkööu kukaan teistä tulko hewosrääkkääjäksi!
Ia joska me kaikin, joilla hcwosia on, aina kohtelisimme
niitä lempeästi, ei ainoastaan sm wuoksi, että ne kannu
woisiwctt meitä palwclla, waan puhtaan oman t v n -

non tähden. Siitä kuinka hewostansa kohtelee, näkee
kunkin ihmisen mielen- laadun. Mutta te lapset, jotka
epäilemättä tulette hcwosia pitämään, teidän tulee milpittö-
mästi ja sydämestä tehdä se päätös, että kerran näytätte
olcwnnnc hcmosieune laupiaita kaitsioita ja hoitajia ja sitten
osottaa teidän tosihalunne oleman täyttää taim a nl -

lisen Isänne tahtoa.
Näillä sanoilla Back lopetti kehotukset lapsillensa.

Muutamat wicraista, jotta nyt yleisesti sauoiwnt hänelle
hywää yötä. näyttiwät jotenkin nuopciltn; toiset myös wä«
hän iireiltä. Waan siitä ei tämä niin kuts. hcwosen«
itkiä huolinut; hän oli saanut naapurillensa ja kylämichil'
leusä sanoa totuuden, ja sitähän ei koskaan salata saa,
waan pelkäämättä tunnustaa, asian maatiessä.

Nygrann'kin oli knuliain joukossa, mutta kosiko sanat
sydämeen, saamme nähdä seuraamasta lumustn, joka outin
tämän kertomuksen miimeincn.

Eri tse m«s luku.

KakllMllistu niittyä.
Tarkotukscmme ci tietysti ole askel askeleelta seurata

näitten molempim naapurien elämän »vaiheita, joista tässä
«yt kerromme. Se wäsyttäisi niin meitä kuin rakasta lv«
kiaamiuekin. Mitä edellisessä olemme kertoneet olkoon tar°



peeksi tutnstuaksi, kuinka erimieliset Back ja Nygrann oli-
wat keskenänsä ja millä eri kannalla he olimat niitten mel-
wollisuuksicn suhteen, jotka heille kuulmmat luiualan luo-
mina ihmisinä korkeampaa tarkotusta »varten kuin tämä
maallinen elämä itsessänsä on, ja Jumalan asettamina
hallitsemaan toisia luotuja olennoita ihmiskunnan ulkopuo-
lella.

Martti Nygrnnn'ista olemme kertoneet, että hän oli
noita raakoja luonteita, jotka rääklääwät eläimiä jn luule-
mat mitä hywänsä luwalliseksi suhteessansa niitä kohtaan.

Heillä ei mielestänsä ole niitten suhteen welwollisnutta
ollenkaan, waan ainoastansa oikeus noutaa eläimistä mah-
dollisimman suurinta hyötyä jn etua, tawalla millä hywänsä,
Semmoisic,! ihmisien mieleen ei koskaan johdu ajatustakaau,
että elukoillakin on tunteita, että nekin saattamat iloita ja
kärsiä ja että ihmisten tulee näistä tunteista huolta pitää.
Jos taas heitä siitä huomautetaan, he koko asian kicltäwät,
ilktuwat ja pilkkaamat semmoista lapsellisuutta ja ylenkatso-
mat kaikkia kehotuksia ja marotuksia. Mutta niinkuin
h e kyl n) äwät, h e w aremmin tai m yöh emm i n
s a a wa t niittää.

Nygrann kyllä oli saanut warotuksia, Jumalan an>
tamia, Hänen, joka koettaa ihmisiä kurittaa, saattaaksensa
heidät malttiiu ja parannukseen.

Hän itse oli kerran eräillä hcwosmarkkinoilta juonut
ylen määrin ja sitte piti pimeässä päästämän kotiin äsköin
waihetctulla hcwosclla, joka oli Mirmapäinm siitä ruoski-
misesta, jonka se päiwän kuluessa oli saanut nnnä wiinasta,
jota sen sisään oli pakotettu, että se näyttäisi »virkulta ja
riwakkaalta. Kun Nygrnnn oli puolitiellä kotiin, hän nuk-
kui wiinapäiscnä, ja tuo täyttä laukkaa joutuwa hewoncn,
joka ei koskaan ollut tätä tietä kulkenut ja nyt tunsi aja-
jansa päästäneen ohjakset, poikkesi siwuticlle, jolla ajokalut



kaatuiwat, ja Nygrann »viskattiin weräjän pieleen ja sai toi-
sen käsilvartensa ja toisen säärensä poiki. Tässä surkeassa
tilassa eräs itsellinen hänet tapasi, jonka mökin kohdalla
unneltomnns tapahtui. Ellei Inmalll olisi sallinut apua lä-
hellä, ulisi Martti »varmaan kuollut »viluun siihen paikkaan.
Nyt hän kannetun kotiin ja sai kiittää pohjalaisten taitoa
poikkinaisien luitten lääkiNiksessä, että pääsi kamalasta mark-
kinamatkaötnnsa kahden kuukauden kipmvuotcclla.

Nlutta tipulvuoteeltaan hän ei noussut muuttuneella
mieleltänsä. Tapaturmansa jäi pian unohduksiin ja huolc»
ionna hän jatkoi entistä clintnpaansa ynnä hcwoshuijans-
taan ja nnnkkiuamenojaan.

Silloin Herran käsi wiclä kerran raskaasti käwi ha»
nm päällensä, Wanhn sananlasku sanoo: ~omena ci lan-
kce puusta pitkälle". Se totecntui wnlitettaiuaöti m.iuS
Nygrann'in wanhimman pojan snhtcen, joka jc> nnornutensa
nikaisimmiöta ajoista ci ollenkaan eronnut isästänsä, kun
oli rcipasteltawa helvostorilla, willityimpäuä »viina-
uroona. Taina nuori mies oli kerran markkinoilla likim-
maisessa kaupungissa. Toisena markkinapäiwänä, joksi sitä
nimitettiin, tawalliscsti harjotcttiin he>vos»vaihtoa. Waih°

oli pari »virstaa kaupungista ja siellä tawnllisesti
tapahtui niin rajuja ja »verisiä melskeitä, että Harmoin ku-
kaan säädyllinen ja sclwä mies sinne saapua tahtoi. Po-
liisin kyllä oli määrä pitää järjestystä paikalla, mutta hel-
posti on ymmärrcttäwä, miten mahdottomaksi käwi tusi-
nalle hengelle pitää momn sataa miinasta »villittyä hewos-
waihtajaa kurissa. Nuori Nygrann oli saapunut »vaihto-
paikalle enonsa kanssa, eräs wiidcnkymmencn »vanha, muu-
toin hiljainen ja säwyisä mies. Nygrann oli pahoin päissään
ja cnotin oli tosin ~maistellut", niinkuin sanotaan, »vaan ci
mitenkään ollnt juowuksissa. Kuinka nyt lienee ollutkaan,
tällä kertaa tapahtui yksi noista tappeluista, jotka eiwät ole



havivinaisia siinä pnikkafunnassa, josta täuiä kcrtoinukscmine
on kolosin. Usein, näet, tapahtuu, että ta', den kylän nnoru»
täiset joutuivat keskenänsä tappeluun ilman cilä yksityisillä
ottelioilla on erittäin mitään riilnwäliä keskenänsä, .Kahden
yksityisestä torasta syntyy siten tnppclu kahden koko kyläkunta»
laisten »välillä. Niin nytkin käwi. Hemospaikalla läsnä
olemat Mnrtinkyläläiset joutniwat meriseen tappelnun toi-
sen kylän nuorukaisien kanssa samasta pitäziis.ä. Eno, joka ci.
ollut knmpnscnkaau kylän miehiä, ci oikeassaan k!!!!lnnut
tappcliain lukuun, mutta kun hän näki Mnrtinlylän poikien
olc>van lukuisampien ivaslusiaininsa allnkädcn, vicnsi 'zänkin
joukkoon, toettaaksensa saada sisarensa pojan tappelusta pois.

Kun hän tällä hywäntahto!sclla tavkotnts,lin lähestyi sisä-
reusa poikaa, tama, vaiwon ja »viinan »vimmassa, kääntyy

cmansa päin ja taatan hänet yhdellä puukon iskulla
na maahn,i jalkainsa cicen. Tämä tappo teki tappelusta
lopun, 9,'ygrnnn, täten ollen enonsa murhamies, kohta pan-
tiin wäkiwuimulla tiini.

Helposti »voi arwata äiti paran surua ja tuskaa
Myös isän mieltä tämä tapaus sywästi liikutti. Tuo kah-
denkymmenen »vanha nuorukainen tosin pääsi kuoleman ran°

kaistuksesta eikä tnrwinnut mennä Siperiaankaan, mutta
kuritushuoneessa hän sai »viettää nnoruutcnsa ja michml-
tcnsa »vuodet, jos hän niinkauan eläisi.

Oliko nyt pojan onnettomalla kohtalolla se seuraus,
että Martti NlMunn alkoi kumota joupumusta ja hcwos-
huijausta sekä elää triötilliscmpää elämää? Walitettaiuasti
emme woi tähän kysymykseen »vastata jna'Ka. Tässä to-
temtun toinen sananlasku, joka sanoo: ~se mutu, jonka
astia terran on saanut, sen se pitää". Tämä sananparsi,
kansan 'kokema ja kokooma lviiosisatuj.cn kuluessa, soweltuu
moneen ihmiseen, maikka knikctsi onneksi munta poikkeustakin
tästä hiruxäStä säännöstä löytyy.



Nygrauu oli alkanut, niin hiin jatkuikin
loppuun saakka.

Siitä wiclä tahdomme kertoa.
Eräänä myrskyisenä ja kylmänä iltana lokakuun lo»

pulla hätä.ampumat meren puolelta peljästyttiwät
Martinlylän asukkaita. Selwää oli, että joku laiwa oli
ulompana joutunut hätään. Wahwaa jäätä oli jo rannoilla
ja wuoden merikulku luultiin jo loppuneen. Mutta yksi
laiwa kaukaisilta mailta oli wiclä yrittänyt kalliilla lastil»
laan päästä kotisatamaansa. Nuo urheat Martinkyläläiset,
jotka lapsuudestansa saakka oliwat mereen tutustuneet, ei»
wät olleet hitaita lähtemään lyhdyillä ja tulisoitoilla aut-
tamaan hädänalaisia. Kylän tottuneille kalastajille «nnis»
tui Pian päästä laiwan luo ja pelastaa laiwanmichet.
Mutia kapteeni, jota pelkäsi laiwnn mencwän myrkyisenä
yönä rikki, kehotti kaikkia kylässä koettamaan korjata kalliin
lastin, luwaten hywän korjauspalkan.

Kaikki lylänmiehet lähliwät korjaustyölle sillä urheu»
della ja uskaliaisuudella, joka on rantamaalaistemmt oma.
Kun laiwa ci ollut likellä kylän rantaa waan edempänä, ja
lun paatit oliwat täynnä tawaraa, jota taiwaasta satnwa
lumiräntä pian saattaisi pilata, kutsuttiin myös kaikki kylän
hewoset kokoon, että korjattu tawara kohta saataisiin aje-
tuksi kulään kato«allc.

Niinpä Nygrann'kin tuli monella hewosella ja Back
ainoalla hewssellaan, sillä kun hätätilassa tuli auttaa lä-
himmäiStä, hän ei hewoStansa säästänyt siten, että hän
«list kieltänyt tulemasta korjaustyöhön. —

Paatit, joilla korjatut tawarat lamasta kuljetettiin,
tiwät saattaneet rauvata tietä rantaan saakka, kosta wahwa
jää ulottui muutama syli rannasta. Tämä pakotti, ajonne»
hiä rattailleen ajamaan yksitellen jään reunalle, ettei jää
murtuisi monen ajaessa yhtaikaa.



Pelastustyö täten käwi riwnkkaasti ja onnellisesti,
lunncs monta hemosta yhtaikaa sattui olemaan jään r:u<
nalln likellä toinen toisiaan. Tästä jää yhtäkkiä petti ja
awento aukeni rantajään ja paattien wälillä, joista tawaroita
jään vcunallc ladottiin. GM Back että Nygrann oliwat
fiinä silmänräpäyksessä jäällä. Vack, joka tyyni tunsi he»
woseusa omaisuudet ja oli tottunut ohjaamaan sitä YStäwäl»
lisellä, mntta matamalla kädellä, onnistui rauhottaa hcmos»
tansa siten, että se, Maikka meteen majoomaisillaan, ci teh<
nyt mätimaltaisia ponnistuksia maan tyyneesti ja luottaen
heirmisa ohjaukseen oli alallaan silla Malin kun hän yh<
dessä silmänräpäyksessä hyppäsi rantajäälle ja nopiulla nyt»
läykscllä weti hemoscn rattaineen jäälle ja joutuen ajoi kui»
walle maalle.

Ihtä »nncllisesti ci Nygrann'in käynyt. Kun hänen
hewoscnsa wajosi, rupesi Nygrann hirmcästi kiroomaan ja
M hcwostansa ankarasti yhdellä ajokatuihin kuulumalla
seipäällä. Hewonen, tottuneena pelkäämään julmaa her-

raansa ja kahden maiheella, peläten meden hätää ynnä her»
ransa rääkkäystä, sysäsi rattaita takaperin sen siaan kun
olisi pitänyt koettaa päästä rantaan. Ei mnuta kuin sil»
mänräpäys kun hcmonen, rattaat ja ajaja olimat kadonneet
aaltojen helmaan.

Tietysti Back ja muut läsnä oliat kiiruhtimat saa-
maan hukkumia autetuksi ylös, mutta pahaksi onneksi oli
Nygrnnn pudonneet rattailta ja joutunut niitten alle, että
kun hukkuneet saaliin ylös — joka ei ottanut suurta aika»
— oli sekä mies että hemoncn hengettömät.

Ei ole epäilemistäkään, että Back'in tuli kiittää ystä»
mällistä tapaa, jolla hän hemostansa kohteli, siitä että hän
pääsi hukkumasta aaltoihin. Ia sen merrnn kuin ihminen
woi arwostclla mahdollisesti tapahtumia kohtauksia, onhan
enemmän kuin ainoastaan todenmukaista, että Nygrann'ilin



olisi samassa tilaisuudessa päässyt kuolemasta, ellei hän:
julmalla kohteluta>unllausa olisi hewoscltansa riis!in,!t sitä
mnlttin ja tottelewaisuutta, joka o» hyiväntapaisen hcwosen
tuntomerkkinä, kun sitä waan pide ään hellästi, yStäwälli-
scst, ja järjenmutaiseöti.

Näitten »uolempim naapurien niitto siis käwi eri ta»
Malla käteen, niinkuin käymän pitikin, kun heidän kylmänsä
oli ollut niin erilainen.

Lesken »valitusta ja surua emme tahdo kerloa, koska
jokainen tunteellinen ihminen woi sen kertomattakin annns-

taa. Semmoisia suruja suittaa paremmin itsc tuntea tuin
kertoa, Back oli lesken aiuccllisissa murheissa uskollinen
apumies, niinkuin hy>vän naapurin olla tulee. Ei »voinut
tulla kysymyksccnkää», että Riitta Nygrann edelleen pitäisi
tuota suurta taloa; silsi siinä oli liian paljon »velkaa. Mutta
pesän asiain huolellisella hoidolla onnistui Back'in säilyttää
leskelle ja alaikäisille lapsille sen werran, että saiwat asiiak-
sensa hyiuän torpan, joka kului heidän cntise» talonsa alle.

Jumala näki lcökcn sinun ja soi hänelle iloisimpia
aikoja. Hän ei enää niinkuin cnncu elänyt kyllyydessä,
mutta Back, joka tuli hänen holhojnfsccn, sai iloksensa nähdä
Nya,rann'in nuorempicu lasten kaswnwan hylväutapaisiksi,
että äidillä oli heistä »vastedes iloa.

Tähäu lopetamme yksinkertaisen kertomuksemme, jonka
toiwummc sisältäivän joitakuita opetuksia sille, joka tahtoo
»viisastua muitten esimerkistä. Eerik Back elää wiclä ar-
»votkanna ja kaikkein niitten kunnioittamana, jotka ymmär-
tämät nimkuin tehdä tuleekin, pitää armossa hänen lempeä
ja jaloa mielenlaatua, jumalan pelkoa ja welwollisuu--
den tuntoa. Kun meidänkin maassamme eläinsuojelus yh<
tcytsiä perustettiin, iloitsi hän sydämessään ja kiitti siitä
Jumalaa hartaasti. Siinä kohden hän »vielä tätlce kah<
dcnkcrtaiscn toiwon, että hän miclä eläisi silloin, kun eläin»
snojeluscyhtcys on »vaikultantnssa hänen kotiseudullaan ja
että Suomen Snnriruhtiuae ynnä Säädyt lnatisiwat eläin-
ten snojclnkscksi >a rauhotukseksi niin lawean lain kuin suin-
kin mahdollista.

Näilä hänen kristillisiä toiiveitansa epäilemättä noU'
dattaa ftkainoa, jl.lla on konua ottamaan kuullaksensa

lunntakllppntten fnl»kmlllst»t.






