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Porin Eläinsuojelus-yhteyden

Ensimmäinen Lentolehti.

Kimon ummmnen markkmamatka.
Muutama sana hewysen elämästä.

Muistan minä wanha Kimo wielä wnkut warsa-
aikani, kuinka juoksin kotilaitumilla, kasivoin kauniiksi
ja lihawaksi, että oli ~wesi selwä selkäluilla, raswa«
lampi lautasilla".

Mutta laihtuu lihawakin he»vonen!
Raskaat työt, kowat kuorman«ajot, uudet isännät,

kchnonpuolinen syötti ja huono ruakko waikuttiwat
»vuosien kuluessa niin, ettei liika liha suinkaan enää
painanut.

Minä tuomittiin hollihewoseksi.
Päiwiä, kuukausia ja »vuosia kului riiwatussa holli-

tallissa, ja sillä »välin sekä »vanhenin että jäsenetukin
kangistumat kangistumistaan. Wihdoin tulin saa-
mattomaksi syömäänkin, kun hampaani päiwä päilvältä
hnononiwat Mirassansa. Minä olin nyt sowelias
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Haikea huokaus pusertui rinnastani, kuin mieleeni
tuli, mitkä päiwcit »uinua odottiwat, ja aawistaessani
kaikkia niitä puutteita, waiwoja ja »vastuksia, joita mi-
nun oli tärsittäwä, että tulcwa omistajani saisi nuo
wiisikymmentä markkaa taskuunsa takasin. Se olisi
isännältäni ollut paljon »viisaammin ja jalommintehty,
jos hän olisi minun nuijannut, kuin myynyt »uinut
miehelle, jonka aikomus oli käyttää »uinua pettääkscnsä
jotakuta köyhää torpparia taikka talonpoikaa ja sillä
tawoin »voittaa muutamia markkoja.

Ei kauan wiipyn»!tkään, ennenkun uusi omistajani
sai tilaisuuden »uaihettaa minut pois, sitte kun hän
ensin oli hosunut minua pitkin koko ruumista, ~että
näyttäisin nuorelta ja riwakkaalta". Minä, näette,
en ollut hänen hallussaan enempää kuin kaksi tai kol-
me tuntia, kun hnn tapasi talonpojan, joka oli puoli-
päissään; he rupesiwat pian puhumaan ~he»vosknup-
asta" ja ~heitosta". Ensimmältä ei talonpoika ollut
erinomaisen halukas ryhtymään kauppoihin uuden tut-

uiaahan mullattawaksi. Kuitenkin oli isäntäni seura-
kumppanista muutamin, joitten mielestä minä wielä
näytin »nuhkealta, olin jotenkin hywässä lihassa enkä
näyttänyt warsin wanhan wattuiselta. Jos minua ci
ylen määrin rasitettu ajettaissa, ci suurin huomattu-
kaan sitä, että olin wialloinen, waikka minä, totta pu-
huen, en koslaankaan ollut kuin olisi olla pitänyt, aina
siitä saakka kuiu ensi kerran kuorman »vedossa pahasti
wmähdyin. Sanalla sanoen: minä olin wielä liian
hywä nuijattaa, ja minun isäntäni, keskiewari, oli liian
himokas, waikkei tarwe sitä »vaatinutkaan, minua myy-
mään eräälle niin kutsutulle ~he»voshuijarille" »viidestä-
kymmenestä markasta.



tawansa kanssa, mutta sitte kun oli otettu muutama
~napcms", tuli heistä ylimmäiset ystäwät, ja ensiksi
oli semmoinen ehto, että talonpojan pitäisi maksaa
300 markkaa wäliä, joka sittemmin aleni kahteensataan,
maikka hänen hewosensa oli nuori, ainoastansa kah-
deksan wuodcn wanha, wahwa ja muutoin wirheeton.

Kauppa tehtiin ja pantiin ~kättä päälle"; kaikki oli
hywin cikä muuta puuttunut kuiu 200 markkaa wäliä,
waan siinäpä oltiin pahemmassa pulassa maksosta,
kuin sowitusta hinnasta, Ukko-räysällä ei ollut enem-
pää kuin noin sata markkaa eli puolet sowitusta wä°
lista; ei siis auttanut muu, kuin toisen sadan markan
wclkakirjn. Vientiin hakemaan ~kirjoitusmiesta", jolle
hevoshuijari erikoisesti pisti kymmenen markkaa kou-
raan ja sai siitä hywästä kahdensadan wiidenkymme-
ncn markan »velkakirjan, maksettawa neljäntoista wuo-
rokaudcn kuluttua. Nyt ci enää ollut estettä mitään,
kaikki oli ~puhtaasti", ainoastaan ~harjakannut" tar-
wittiin, ja wasta sitte ~tauppa" oli oikein ~kiivi".
Tietysti se, joka rahat sai, tarjosi harjakanmttkin; se
oli päiwän selwä asia. Myyjällä oli runsas käsi; hän
tarjosi oltta ja »viinaa. Tämä ylellinen juoma wai-
kutti liioin määrin uuden isäntäni päähän; tortka ru-
pesi tulemaan silmään, jonka tähden,,hewoskauftpias"
weti taskustaan »vanhan korttipelin, ja ehdoitti
meistä »voittoa", ettei ukko nukkuisi. Wastoin miel-
tänsä ukko peliin ryhtyi, sanoi sentään ottawansa kor-
tit koetteekst käteensä.

Alussa peli käwi ukon mieleen; yksi »voitto toisen
takaa haki tiensä hänen taskuunsa. Nyt hän oli hy-
win halukas jalknmaan Peliä, mutta hänen kump-
paninsa näytti hywin waStoinmieliseltä. Hän km»
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tentin teeskenteli waan, päästäksensä sitä »varmemmin
tarkoituksensa perille. ~Hcmoskauppias" ehdoitti Ki°
mon pelattawaksi. Siihen ukko oitis suostui, luullen
warmaan »voittamansa, koska hänellä oli niin hywä
peli-onni. Mutta cnnenkun Kimosta pelattiin piti
otettaman aika siemaus miinaa pienemmästä olutlasista.
Tämä pani ukon pään ja ajatukset pyörälle, päihty-
nyt kuin hän jo oli, ennen nauttimastansa juomasta.
Pelattiin kuin pelättiinkin Kimosta, ja parissa lyön-
nissä Moitti hewoskauppias määrillä kortilla minut
takasin. Hänen korttikumppaninsa oli jo niin juopu-
nut, ettei hän tietänyt maailmasta eikä liioin »vahin-
gostansa mitään. Hän »vaipui nukkumaan penkille ja
nipesi kuorsaamaan niin että nurkatkin jyrisi.

Sillä wälin sain seurata uutta omistajaani, joka
nyt toistamiseen oli tullut isännäkseni. Koska sem-
moiset hewoshuijarit, kuin hän oli, hywin Päättyneen
petoksen perästä tawallisesti kiiruhtamat pois aika
wauhtia eli niin joutuisasti kuin se hcmosraukka, joka
on joutunut heidän käsiinsä, suinkin maan jaksaa, niin
kämi nytkin. Minulla oli kuitenkin tällä kertaa se etu,
että sain juosta rattaitten perässä, kosta äsköin wai°
hetetun hemosen juoksu oli koetettawa. Juosta se sai-
kin hymin; kolme penikulmaa ajettiin lakkaamatta ja
nika leikkiä. Kun tulimme kaupunkiin, oli aurinko jo
korkealla pilwettömällä taiwaalla, ja hewoskauppiaita
ynnä maihtohalukkaita talonpoikia löytyi siellä sum-
missa. — Eitä ihmekään, sillä nyt oli markkinapäimä.

Minä myytiin oitis eräälle mustalaisen muotoi»
sellc hemoskauppiaalle, joka wialloisuuteni ja wäsynem
muotoni tähden katsoi parhaaksi ajaa minut erääsen
taloon, jonka omistaja marinaankin lienee ollut joku
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hewosknuppiaan sieluheimolaincn. Tämän talon taka-
pihalla sitte alkoi toinen ja perinpohjainen löylytys,
että minun ränstyneestä ja wäsyneestä ruumiistani
saaillisiin ~moukkamaisuus" ajetuksi ulos. Minä olen
mannaa siitä, että tämä hewoshuusari kulutti enem-
män kuin kaksikymmentä minuuttia antaakscnsa minulle
oman luulonsa mukaan nuoremman ja riwakkaammnn
näön.

Tämän perästä hän lähti kanssani kadulle, mutta

tuo riiwattu ontuminen waiwasi «unna wicläkin. ~Se
waatii wielä parempaa moidttta", liljasi kinsaajani ja
mci minut siinä silmänräpäyksessä samaan pihaan, josta
askoin olimme tulleet. Nyt tuo pirullinen mies mie-
lestänsä ei yksin kestänyt minua tarpeeksi hosumaan.
Täytyi ottaa apumies, ja semmoinen olikin kohta tar-
jona. Piiskaakaan ci enää pidetty riittäwänä aseena;
täytyi olla joku pehmittäwämpi kapine, ja siksi katsot-
tiin rautanen kriimunwarsi sowcliaaksi. — Oi ihmiset!
mintämoisia loistamia ja mahtawia urotöitä te toimi-
tatte täällä keksintöjen, laupeuden ja rakkauden mail-
massa! Te, jotka mallitsettc eläimet maan päällä,
kuinka te tätä mattaanne käytätte? — Kaksitoista ~laak-
ia" tasta rauta-aseesta katsottiin riittämän moitcetsi
wialloisuudelleni, ja lamallansa käwikin niin: se katosi
sinnaaman ajaksi, sillä tuskasta ja lcmottomuuocsta
tuskin enää taisin seisontaan ainoallakaan jaloistani.

Muutama minuutti tämän perästä olimme me,
minun kiusaajani ja minä, keskellä markkinakohinaa,

yksi mtki hampaitani ja ikääni, toinen tunnus
teli päätäni ja taulaani, kolmas koetteli jalkojani ja
kamioitnni, ja neljäs tunnoton simalteli uutta piis-
kaansa selkääni. Tänä päiwänä minä myytiin taikka
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waihetettiin wiisi tai kuusi kertaa, m tarkoin tiedä, ja
jokainoa uusi isäntä antoi minulle löylytyksen, joka
oli enemmän tai wähemmän woimakas, aina sen mu-
kaan, kuin kukin tarpeelliseksi katsoi. Kuinka pitkä
tämä päiwä minulle olikin, tuli siitä kerran kuitenkin
loppu. Pimeä tuli, ja saatuani odottaa kiusaajaani
kaksi tuntia rawintolan pihalla, minä wihdoin wietiin
kylmään, »viimaiseen ja surkiaan talliin, ja karwaloimi
lewitettiin selälleni; mutta siinä sitte olikin kaikki, mitä
minulle Niiksi suotiin. Minulla ei sinä yönä ollut
muuta seuraa kuin nälkä ja jano. Täällä kuitenkin
olisin woinut maata, ellei jano, joka minna waiwasi
towemmin kuin nälkä, olisi sitä estänyt. Viasta aa»
mullll sain wettä ja hiukan kauroja. Tämä oli tyh-
jän watsani mieleen, olletikin kun en koko pitkänä wuo-
rokautena ollut saanut elämän einettä, muuta kuin sel-
kään ja runsaassa mitassa kowaa kohtelua.

Toisena markkinapäiwäna sain toistamiseen kokea
eilispäiwän piinaa ja puutetta. Kolme kertaa waihe-
tin omistajaa; wiimeinen niistä oli päihtynyt ja kcrs°
kailewa suupaltti, eräs nuori kahdenkymmenen wanha
poika herrasmaisissa waatteissa ja taskussa kolikoita.
Nuori Jussi oli ensi kerran suuremmilla markkinoilla,
ja senpätähden hänen nyt pitikin tekemän joku suurempi
kauppa. Sitte kun kiusaajani oli Jussia runsaasti
trahteerannut", tuli kauppa tehdyksi, ja Jussi, joka
minusta maksoi kolmesataa markkaa, oli nyt omista-
jani. löllä sitte sain matkustaa tästä minun wihaa-
mustani kaupungista. Jussi ci ollut Vaatimuksissaan
minua kohtaan kahta parempi niitä, joitten käsistä olin
päässyt; kuitenkin tahdon oikeuden mukaan tunnustaa,
että ruokaa sain runsaasti, ennentun kotimatkalle läh-



dettiin, mutta sitte pitikin luut luistaman, muutoin
selkä sai maistaa uudesta, tuimnsts tuntumasta piis-
kasta.

Wasta myöhään pääsimme Jussin kotiin, mutta
maikka myohäistäkin oli, minua ci kuitenkaan lohta
miety talliin, Maan masta monen kummallisen tempun
perästä riisuttiin minä maljaista. Sitte tuli manha
muija, joka jakeli minulle pieniä leiman palasia, ja
joka muruselta hän itsekseen höpisi jonkunlaisia ~sanoja".

Kun miuä mihdoin talutettiin talliin, piirrettiin puu-
kolla pieni risti häkkiin ja yhtäläinen, mutta mahan
isompi piirrettiin tallin omen yli. Lopuksi tuli sitte
mielii Jussin Mcli, kädessä yksi kappale Uutta testa-
menttia ja mcmha — ruutu-yhdeksäinen. Nämä kaksi
uiin erilaatuista esinettä sidottiin yhteen jouhilla, joita
nytkittiin harjastani, ja kaikki tyyni ripustettiin katon
orrelle ihan pääni yli, samassa kuu huulilla höpistet«
tim jonkunlaisia rukouksia. Nyt siis olin oikein juh-
lallisesti ~tallitettu" uuteen kotiini, joka myös oli se
miimeinen, josta muistoonpaniani taitaa likempiä tie-
toja antaa. — —

Kimo tuli kipeäksi samana yönä, kun oli uuteen
kotiinsa päässyt, ja limusta tuli kuolema, ja parantu-
minen olisikin tuottanut jatkettua kiusaa ja kärsimystä.
Wasta nyt Kimo oli turmattu tunnottomain kiusaajani
rääkkäyksistä. —

Kuinkahan kanan mielä täytyy odottaa, enncnkun
ihmiset yleisesti käsittämät, että heillä l.wntokappatten
suhteen on melmollisuuksiakin, eikä yksin oikeuksia.

Herättäköön Kimon miimeinen markkinamatka jo-
kaisessa lukiassa halun säälimään kotieläimiensä man-
hoja waiwalloisia päimiä; parempi ja jalompi on



—_»<s;

Porissa, Th. Tisserftcdt'iii kirjapniiio, 1881

hankkia niille pikainen ja tuskaton loppu kuin jättää
esim. hewosen, ihmisen uskollisimman palwclian, tun-
nottomalle ja woitonhimoiselle »veijarille petollisen
kaupan »välikappaleeksi, ja warsin ihmis-arwoa alen-
tawaista on luontokappaleen rääkkäys.

Tämä kertomus on saatu eräästä ruotsalaisesta
kuukauslchdestä, »Eläinten Istäwästa", jonka toimitus
siitä sanoo, että se on tuin walokuwa tosi-elämästä.
Mutta sano itse, järkewä lukia, eikö siinä ole monta
kohtaa, jotka soweltuwat oloihin meidänkin maassa?
Meilläkin löytyy ~hewoshuijaria", meillä nähdään
samanlaista martkinamenoa, samanlaista hewosrääk-
käystä, juopumusta, raakuutta ja taikauskoa. Tämä
kertomus näyttää, kuinka »välttämättömän tarpeellista
on joka miehen kaiken taitonsa takaa koettaa
taa ja mahdollisuuden mukaan puhdistaa pois näitä
ihmisyytemme rumia pilkkuja.


