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| Skapelsen
2j av Z. Top
«

4> Vi tallösa barn av Guds rika natur,
4?
+,■ vi växande örter och levande djur,
4?
4? som skåda till jorden i mörker och grus,
a, vi sucka av längtan till himmelens ljus.

*j Men flyga vi ock, såsom lärka och örn,
♦j till morgonens skyar i himmelens hörn,
*j så finns där ej kvist till att sitta uppå,

till jorden, till jorden vi sjunka ändå.
4>
«

2| Vi födas att strida för dagens behov,
2j vi beta vårt strå och vi jaga vårt rov.
2| Vi bygga ett bo, och vi lägga ett frö,
2j Vi hungra, vi törsta, vi lida, vi dö.
4?
«? Men genom vårt liv är dock spunnen en tråd
a, av allvis försyn och förbarmande nåd.
424! Vi ana den Gud, som vi icke förstå,
42
4; Han sörjer för oss, där vi intet förmå.8
4?
*j Han skyddar om vintern de frysande frön
♦j han reder det groende lövet i snön,
*j han matar vår unge, han bäddar vår säng
*j på klippornas mossa och grönskande äng.

2j Din synd har oss bundit
2| din kärlek skall lösa vårt
2j med oss skall vid tiderna
2j den saliga frihet du hopp
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7,. Topelius |J
»

Hur har ej på oss, som blott leva en dag, j*

han slösat sin rikaste skatt av behag b»
i formernas finhet, i färgernas prakt, i»
i tonernas välljud, i skönhetens makt! g»

Vi knota ej över den lag han befallt, **

vi fråga ej varför, vi lyda i allt. *

Vi stå där han ställt oss på levnadens torg, »

vi vissna i lugn, och vi dö utan sorg. j*
Vem minnes då mer vår föraktade grav? jj
Ej ens denna moder, som livet oss gav.
Ej minne, ej forntid, ej framtid vi fått; |J
det tröstlösa, hopplösa Nu är vår lott. jj
Du lyckliga, du som fått minne och hopp »

och ser med förtröstan mot himmelen opp, &»

Förstår du den Gud, som vi icke förstå, b*

det tröstlösa, hopplösa Nu är vår lott.

»

£

då måste du känna hans kärlek också. j»

b»
Du vill ej, du kan ej, du får ej till lön »

förtrampa den värld, som han skapat så skön, j*
som lever och känner och lider med dig, !»

den värld som Han älskar och sluter till sig.
or

bundit i träldomens land,
sa vårt tryckande band, jj
tidernas ände du nå jj

bundit i träldomens land,

lv hoppas uppå. Sylvia 1896 |J



Syloias frågor och so<ar
— Vad är Sylviaföreningen?

väl och rättvist behandlade.
— Varför vill du skydda djuren?
— Jag vill skydda djuren:

talan, då de bliva illa behandlade.
— Vad kan du, som är ett barn, uträtta till djurens bästa?

RAITTIUSKANSAN KIRJAPAINO, HELSINKI

— Sylviaföreningen är en djurskyddsförening.
— Varför år du medlem av Sylviaföreningen?
— Jag är medlem av Sylviaföreningen, emedan jag vill skydda

odh försvara djuren och så mycket jag kan, hjälpa till att de bliva

i. emedan de äro utsatta för mycket onödigt och oförskylt li-
dande och det gör mig ont att veta dem lida;

2. emedan de äro Guds skapade varelser, för vilka jag skall
stå till svars;

3. emedan djuren göra oss människor stor nytta och glädje;
4. emedan djuren äro stumma och ej själva kunna föra sin

— Jag kan låta bli att tillfoga djuren smärta och så mycket i
min förmåga står hindra andra att misshandla dem. Jag kan låta
bli att skrämma, oroa och reta dem, icke blott därför, att sådant
är fult och illa gjort, utan också därför, att djuren genom en sådan
ovärdig behandling bliva misstänksamma och hatfulla mot män-
niskan och lära sig att i henne se en fiende och en elak tyrann.

Jag kan se till, att de husdjur jag kommer i beröring med, få
mat och vatten, luft och ljus, en torr bädd och skydd mot köld
och regn.

Jag kan strö ut föda åt småfåglarna om vintern, inrätta fågel-
bräden, sätta upp fågelholkar och om sommaren skydda fåglarnas
bon, ägg och ungar.

Jag kan skona oskadliga smådjur och insekter och skydda dem
mot andras förföljelser och om något skadedjur måste förgöras,
se till att det dödas så fort och smärtfritt som möjligt.

Jag kan genom vänligt tilltal och ett varsamt, lugnande uppträ-
dande försöka vinna djurens tillit och förtroende och därigenom
göra dem till mina vänner och goda, trofasta kamrater.

Jag kan uppmana andra barn att bliva medlemmar i Sylvia-
fö reningen.

— Kunde du ej skydda djuren utan att vara medlem av Syl-
viaföreningen?

— Visserligen kunde jag skydda djuren också om jag ej vore
medlem av Sylviaföreningen, men jag skulle kanske inte komma
att tänka därpå, om jag ej hade mitt Sylviamärke, som påminner
mig om denna skyldighet. Kanske skulle jag också tänka, att
det är så litet jagkan uträtta till djurens bästa, att det ej lönar sig
försöka. Men då jag vet att många tusen barn hjälpas åt att ar-
beta därför, så får också jag mod och lust att vara med.


