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Heikin ja Aallen keskustelu eläinsuojelus-
astasta.

(Kalle »verkkoa. Pöydällä palaa pieniMnmppu.
Huoneeseen ast»u Heikki yllään pitkä sarkanuttu, Kallenousee istuimeltaan, antaa kättä, setä pyytää Heikkiäkin
istumaan, tarjoten ensin sikarin, istuutuen itsekin samalla
entiselle paikalleen, sytyttäen sikarin).

Kalle. No sinähänkämit kaupungissa, luulen?
Heikki. Käwin.
Kalle. No mitäpä nyt kaupunkiin kuuluu?
Heikki. Erityisempää sinne ei nyt muuta

kuulu kuin se, että eilisiltana olin eläinsuojelus-
yhdistyksen kokouksessa.

Kalle. Onko sellainenkin yhdistys olemassa?
Heikki. On, Eläimiä nykyään tahdotaan

suojella mie I i w al l al t a.
Kalle. Minä en ymmärrä, ~Eläimiä suo-

jella mielimallalta?"
Heikki. Niin. Gläinsuojelnsyhdistyksen tar-

koitus on, että eläimiä ei rääkättäisi. Mdistykseen
kuulumat henkilöt koettamat parhaan kykynsä mu-
kaan turmatn eläimiä siltä mieliwallalta, jota niitä
kohtaan käytetään. Kaikkien ihmisten tulisi nou-
dattaa sitä periaatetta, että eläimille on annet-
tuni a oikeutta. Se herra, joka tästä asiasta
puhui, oli suorastaan sitä mieltä, ~että on suu-
rinta raakuutta rääkätä eläimiä". Koti-



eläimiä ei pitäisi piinata nälällä, ei janolla, ei kyl-
mällä eikä liialla kuumalla, maan kaikessa olisi
noudatettama oikeutta miten ihmisiäkin kohtaan.
Erittäinkin pitäisi kohdella hemosta hynnn, joka on
ihmisen tärkein ja uskollisin apulainen. Ei pitäisi
rasittaa hemosta liian raskaalla kuormalla eikä sitä
ruoskia, silloin kuin se näyttää mäsymyksen oireita.
Ainoastaan poikkeustapauksessa on kuritus oikeu-
tettua.

Kalle. Sepä hullua opetusta on. Hemosta
ei lyödä, maikka se ei metäisi kuormaa, ei juoksisi,
eikä mitään

Heikki. Jopas nyt? Ei tarkoitus ollut le,
että Jaa! Mutta Jumala lukee synniksi ih-
miselle sen, joka sotii Hänen antamiaan oikeuk-
sia mastaan. Eläimet rääkkäyksestä kärsimät sa-
maten kuin ihminen — ne tuntemat kipua.

Kalle. Luontokappaleet?
Heikki. Jumalan luomia niinkuin ihminen-

kin. Ei Jumala salli tehtämän määryyttä luonto-
kappaleille, sillä ne omat yksistään Hänen. Ihmi-
selle antoi Jumala kyllä herruuden luomakuntansa
ylitse, maan määryyttä Hän ei salli tehtämän hyt-
tysellekään.

Kalle. Eihän eläimillä ole sielua.
Heikki. Ei kyllä. Waan ompa esimerkkiä,

että Jumala on eläinten puolesta. Kun Bileam
hosui aasiansa, amasi Jumala aasin suun, puolus-
tamaan itseänsä.

Kalle. Se on ainoa tapaus ja tapahtunut
wanhan Raamatun aikana,

Heikki. Ainoa se ei ole. Jumala aikoi hu-
kuttaa suuren Nummen kaupungin ihmisten pa-
huuden tähden, mutta kuin kaupungin sisällä oli



paljon karjaa y, m. eläimiä, niin Jumala säästi
kaupungin. Useita muitakin esimerkkiä löytyy niin
wanhassa kuin uudessakin Raamatun osassa, joissa
kielletään eläinrääkkäys, ja nmtataan siihen, että
eläimille on annettama oikeutta.

Kalle. Mutta eimäthän papit kirkossa saar-
naa siitä, että eläimiä ei saisi kurittaa.
Minä luulen että se eläinsuojelus on maan sitä
lahko-oppia.

Heikki. Papit eimät kyllä useasti saarnaa
eläinsuojeluksesta, waan eiwät myös käske rääkkää-
mään niitä. Mitä taas lahko-oppiin tulee, niinsen kanssa ei eläinsuojelus ole tekemisissä. Ainoas-
taan eläinsuojeluksella ymmärretään sitä, joka kos-
kee todellista kristillisyyttä. Tarkoitus on suojata
turmattomia, osottaa sääliä niille, jotka omat Ju-
malan lahjoittamia, ihmisen käytettämäksi hyödyk-
seen, eikä tyydyttääkseen synnillisiä himojaan, teh-
däkseen määryyttä turmattomille.

Kalle. Entäs jos Heinonen on paha keu-
ssittää, paha totuttaa marsana ajettamaksi, on äksy,
eikä metäisi kuormaa, ja päälliseksi olisi laiska? Ia
onhan paljon eläimiä, jotka omat ihmiselle »vaa-
rallisia, niin eikö niitä saisi kurittaa, tahi tehdä
niille mitä tahtoo?

Heikki. Ei mitä tahtoo. Jumala waatii
tilille ihmisen kaikista teoistaan. Määrin teko pal-
kitaan nnimeisenä päimänä ankarasti. Mitä taas
hemosen kengittämiseen y. m. pahoihin tapoihin tu-
lee, niin liikaa ankaruutta käyttämällä ei saanm-
teta muuta kuin pahennusta. Osottamalla rak-
kautta ja sääliä kaikissa tapauksissa, jopa kurit-
taessacm, on parempi kuin tylyys, jopa suoranainen
raakuus. Willintä petoakin on kohdeltama ihmi-



sellisesti: Jos tappan jonkun eläimen, olipa se
mitä lajia tahansa, on siinä osotettawn ihmisyyttä.
Ihminen on marustettu henkisesti korkeammilla
lahjoilla, että Hänen tulee osottaa oikeutta, oi-
keutta henkisten lahjainsa mukaan.

Kalle. Woipi osaksi niin olla. — En minä
sittenkään käsitä, että järjetöntä luontokappaletta ei
saisi määrinteoistann kurittaa.

Heikki. Ihminen on teoistaan Jumalalle
mastuunalainen. Ei niin »vähäistä tekoa, jota
Jumala ei muista päiwänä, jota ei moida malt-
taa. Eläimet sitäwastoin eiiuät wastaa nustään
teoistaan, sillä heillä ei ole sielullista elämää, maan
sitäwastoin omat mannat kantajat pienimmästäkin
«väärinteosta, joka ihmisen puolelta tapahtuu. Eläi-
millä on siihen oikeus.

,U alle. Komiinpa innostunut sinä olet saar-
naamaan eläimistä. Warmaan kuulunet jo siihen
yhdistykseen?

Heikki. Alussa, kun se herra puhui eläin-
suojeluksesta, ajattelin kuten sinäkin, että eihän se
niin tarpeellista ole suojella eläimiä, mutta saa-
tuani kuulla perinpohjaista puhetta, en moinut to-
tuutta ivastaan maittaa, joten nyt kuulun eläin-
suojelus-yhdistykseen ja samalla olen yhdistyksen
asiamies.

Kalle. Asiamies! Mitä sinä nyt asioit?
Heikki, Kun tällä meidän paikkakunnalla ei

ole eläinsuojelnsyhdistystä, niin minä otan mas-
tnan jäseniä, ja toimitan kaikkia yhdistyksen asioita
sääntöjen mukaan,

Kalle, Sääntöjen! Ihanko sillä yhdistyk-
sellä on säännöt?



Heikki. Kuwernöörin wahwistamat sään-
nöt. Sääntöjen nojalla woidaan toimittaa pahim-
mat eläinrääkkääjät sakkoihin, ja toimia kaikin puo-
lin lain turmissa.

Kalle. Joko niitä on muitakin samanlaisia
yhdistyksiä Suomessa?

Heikki. Useammassa kaupungissa. Aatetta koe-
tetaan leiuittää ympäri maan. Ulkomailla on jo
paljon korkeammalla eläinsuojelus-asia.

Kalle. Wai niin.
Heikki. Kotieläimet tahdotaan saada turma-

tuiksi, samoin kaikki eläimet.
Kalle. Mutta jos ihmiset eimät mälitä koko

hommasta? Lyömät läimiimät hemostaan mielensä
mukaan ja samoin pitämät kaikkia eläimiä mielensä
mukaan.

Heikki. ~Hiljaa härkä kyntää", sanotaan.
Hitaasti tämäkin aate kyllä lemiää, sillä raakuus
eläimiä kohtaan on suuri, mutta työllä tässäkin
nwitetaan. Sinäkin jos rupeat jäseneksi yhdistyk-
seen, niin meitä on jo täällä kaksi, ja me moimme
hankkia uusia jäseniä taas — — —

Kalle. Minun hemoseni on pahinta lajia,
että minun ei kämisi rupeaminen ollenkaan eläin-
suojelusta puolustamaan. Wälistä sille pitää nä-
rettä

Heikki. Ia sinulle sakkoa. Jos senlaista
puhut, tahi todellisesti teet, niin nimismies on
kimpussasi.

Kalle. Hemonen on minun.
Heikki. Laki ei katso sitä. Waan mitä he-

mosesi pahuuteen tulee, niin itse sen olet opettanut
pahaksi. Waan pahasta päästäksesi ehdotan, että
«vaihdamme hemosia. Kuten tiedät, ei minun he-
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wosellani ole pahoja tapoja. Jos waihdon jälkeen
olet tyytymätön hemoseen, tahi tarwitset sitä ku-
rittaa, olen walmis sanomaan sinua pakanaksi.

Kalle. Gi aiman min.
Heikki. Eikä paljoa maille.
Kalle. Minä en waihda hewosta, maan en

mielä moi päättää liittymisestä siihen yhdistykseen.
Mietin ensin.

Heikki. Ia luet Raamattua.
Kalle. Kuinka sattuu. Jos muutkin tällä

paikkakunnalla liittymät kannattamaan eläinsuojelus-
asiaa, niin kyllä minäkin sitten, sillä en minä ensiksiosaa rumeta.

Heikki. Löyhästi mielä käsität eläinsuojeluk-sen tärkeyden. Waan kuten sanoit, niin ~mieti
ensin". Minä maan pysyn siinä kiini, että eläin-
suojelus-asia on tärkeimpiä tehtämiä maassamme.
Sen, joka tahtoo olla kristillismielinen ihminen,sen on annettawa ~oikeutta kaikille".

Kalle. Minä puolestani en osaa sitä asiaa
mielä siunata enkä tuomita —

Heikki. Wapaus siinä sinulle. Kuitenkin
toimon sinun muuttaman ajatuskantasi eläinten
suhteen. ~Oikeutta kaikille" on peruutta-
maton tunnussana tässäkin asiassa, ja se tulee lo-
pulta moittamaan. Hymästi! ~Hywästi! (kattelemat
ja Heikki lähtee. Kalle alkaa kutoa merkkoa mumisten hil-
jalleen eläinsuojeluksesta).


