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Lukemattomat luodut me, yrtit maan
ja maan elävät, jotka katsomme vaan

sen puoleen, mustaan multahan sen,
me kaipaamme valkeutta korkeuden.

Vaan vaikka meill' leivosen lentimet ois
ja kotkan, kohota pilvihin pois,

i§> ei siell' ole oksaa ainuttakaan,
ja maahan, maahan me vaivumme vaan.

§> Meill' eineestä päivän on taisto ja työ,
|? ajo saaliin kellä, ken ruohoa syö.

Pesän laadimme, touhu on loppumaton,
f| jano, nälkä ja kuolema osamme on.

Vaan kautt' elämämme käy Kaitselmus
H meit' ohjaten silti ja Rakkaus.

Meill' aavistus on Jumalasta, mi loi
H myös meidät, heikot, ja auttaa voi.

Yli talven Hän siemenen säilyä suo,
C lumen alla Hän siihen elämän luo,

Hän ruokkii poikamme, yösijan Hän
C suo meille laaksoon vihreähän.

Suom. Toivo Lyy.

Z. Topeliuksen Kootut teokset XI osa.
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IL m o m a k mi n e a
kirjoittanut £.

Sinun syntisi meidänkin
sinun lempesi meidät vaj
ja meidän kanssamme kei
sinä pääset auvoon kaiho;
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Topelius

Kuink' on, vaikk' elämme päivän me vaan,
Hän meille tuhlannut aartehiaan,
väriloistoa, suloa piirtehien,
sävelsointuja, mahtia kauneuden!

Äin' nöyrinä Luojan me täytämme lait,
kysymättä, miksi, vain totellen vait.
Siin' olemme, Hän mihin saas elämään,
ja me tyyninä kuolohon laskemme pään.

Emokaan edes, meille jok' elämän soi,
ei muista hautaamme! Kielletty, oi,
meilt' aika on mennyt ja vastaisuus,
nykyhetki vain meill' on, sen lohduttomuus.

Sinä onnellinen, joka muistaa voit,
jolF eessäs on toivon kirkkahat koit,

kun Jumala turvas on päiväs ja yös,
Hänen rakkautensa tunnethan myös?

Sa et tahdo, et voi, sen et palkaks saa
Hänen luomaansa polkea maailmaa,
joka tuntee ja kärsii sun, inehmon,
laill' aivan ja Luojalle niin rakas on.

idänkin ikeemme loi,
:idät vapahtaa voi,
mmc kerran taas
jn kaihoamaas. Sylvialehdelle 1896.
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SyIDMM kysymykset ja B^st&ukset
— M.ikä on Sylvia-yhdistys?
— Sylviayhdistys on eläinsuojeluyhdistys.
— Minkätähden olet Sylviayhdistyksen jäsen?
— Olen Sylviayhdistyksen jäsen sentähden, että tahdon suojella ja

puolustaa eläimiä ja voimieni mukaan vaikuttaa, että niitä hyvin ja
oikeudenmukaisesti kohdeltaisiin.

— Minkäiähden tahdot suojella eläimiä?
— Tahdon suojella eläimiä:
i. koska ne kovin usein joutuvat tarpeettomasti ja syyttömästi kärsi-

mään, ja minä tunnen sääliä tietäessäni niiden kärsivän;
2. koska ne ovat Jumalan luomia olentoja, joista minäkin olen vastuun-

alainen;
3. koska eläimet ovat meille ihmisille suureksi hyödyksi ja iloksi;
4. koska eläimet ovat mykkiä eivätkä itse voi puhua puolestaan, kun

niitä huonosti kohdellaan.
— Miten voit sinä, joka olet lapsi, toimia eläinten hyväksi?
— Voin olla tuottamatta eläimille tuskaa jakykyni mukaan voin estää

muita niitä pahoin pitelemästä. Voin varoa niitä säikäyttämästä, ärsyt-
tämästä ja lyömästä, ei vain siksi, että sellainen on rumaa ja pahoin
tehty, vaan myöskin siksi, että tuontapainen halpamainen kohtelu herät-
tää eläimissä epäluuloa ja vihamielisyyttä ihmisiin ja saattaa eläimet
pitämään ihmistä vihollisenaan ja häijynä hirmuvaltiaana.

Voin valvoa, että ne kotieläimet, joiden kanssa joudun tekemisiin,
saavat ruokaa ja vettä, ilmaa ja valoa, kuivan sijan ja suojaa kylmältä ja
sateelta.

Voin järjestää lintupöytiä ja antaa ruokaa pikkulinnuille talvella,
voin asettaa pesimispönttöjä ja kesällä suojella lintujen pesiä, munia ja
poikasia.

Voin säästää vaarattomien pikkueläinten ja hyönteisten henkeä ja
suojella niitä muiden vainolta, ja jos joku eläin on lopetettava, voin
valvoa, että se tapahtuu niin nopeasti ja tuskattomasti kuin suinkin on
mahdollista.

Voin ystävällisellä puhuttelulla, hillityllä, rauhoittavalla käytöksellä
ja — mikäli minulla on siihen tilaisuutta — tarjoamalla niille jonkun
makupalan syötäväksi koettaa voittaa eläinten kiintymyksen ja luotta-
muksen ja siten tehdä ne ystävikseni ja hyviksi, uskollisiksi tovereikseni.

Voin kehoittaa muita lapsia liittymään Sylviayhdistyksen jäseneksi.
— Etkö saattaisi suojella eläimiä olematta Sylviayhdistyk*

sen jäsen?
— Tosin voisin sen tehdä, mutta kenties en tulisi sitä ajatelleeksi,

ellei Sylvia-merkkini minua tästä velvollisuudestani muistuttaisi. Ehkä
ajattelisin, että voin eläinten hyväksi saada niin vähän aikaan, ettei
kannata yrittääkään. Mutta kun tiedän monien tuhansien lasten yhty-
neen tähän työhön, saan minäkin rohkeutta ja intoa ottaa siihen osaa.

RAITTIUSKANSAN KIRJAPAINO, HELSINKI

\Cf .. (plf


