
Säälikää
eläimiä!

Hanskin un kcMät täällä hymyilemme auriukoinecn hämit
tämäslä talwen jäitä ja lumikinoksia, herättämässä uuteen

eloon lukemattomat lintuparmct, knlnt, matelijat ja siipikar
jat, jotta Luojan käskyä noudattaen täyttämät maa».

< Kaikkialla näyttää kcwään palajnmincn herättämän elä
inäniloa, suka waiknttaa että tuo eläinmaailma näyttää haih 3)
tuman prltkään surnttoinnan nautintoon. Mutta tno nnn
tiuto ei kuitenkaan ole huolilla sckuittainawn, olemassa 010
ei mnrhcetuu, .

Jokaisella eläinlajilla on mihollisensa, joittenka halukkaat
sillnät owat sitä kohtaan tähdättyinä ja ahnaat kimuet koro
tcttuina; multa monelle näistä eläinlajeista on, itämä kyllä,
ihminen yhteinen, useinpa julmakin »vihollinen.

Ottamatta lutnnn sitä että ihmisen useissa tapauksissa
täytyy hymätseeu täyttää ymftäiillääu oleman eläininaailmaa,
emme kuitenkaan saata kieltää että hän Maisin monella tlv
»valla, ajattelemattomuudesta, jopa pelkästä ilkeydestäkin käyt
tää Määrin sitä yliMoimaa, joka hänellä mi tahi minkä hän
moipi itselleen hankkia eläinkunnan yli; käyttää tätä Mätin
tawuin Määrin, ettei täytä welmollisunttaan sila tuhlaan,



kiusaa, kiduttaa tahi rääkkää sitä, »voimatta sanoa Mähääkääu
syytä puolnslukseksensa.

Ajatelkaammepa, nuori ystnwäni, yhdessä mähäsen tätä
asiaa.

sslsc puolestasi sinä mielelläsi liikut ylt'ympäri Jumalan
wapaassa, herttaisesja luounossa, puutarhuisla, saloissa ja

metsissä, Siuä et rakasta yksistään luontoa, waan myöskin
ja muni kaikkia wapautta, Miksitäs siis suljet pieniä peip-
posia ja talitiaisia y, m. häkkiin? Eihän saattanetnan sinua
HMvittaa nähdä tuou liutnraukau lemottomana hyppimän
sinne tänne ahtaassa wankilassaan, tuossa syyttömästi saa-
dnsja elinaikaisessa koppi-mankilassa, jota tnntnu sisällä oli-
jalle Mielä cnennnäu hirmuiselta, kun siuä asetat häkiu juuri
atkuuaau, jotta wanki jotainoa hetki muistaisi tnou niencte-
ly» >uapautei»sa suloisuuden.

Vi»ä et tauwau woi kärsiä janoa tai nälkää, mutta tokkopa
aina muistat että nelijalkaiset lciktitowcrisi, häkkilintusi

tai muut ympärilläsi olemat kotieläimet saattamat tnntea sa-
maa tuskallista jauoa, samaa tirwelcwää »älkää tnin sinäkin?

Marinaankin pitäisit hywin pahana tekona sitä, jos jokin
henkilö tapaisi sinut tiellä ja ilman minkäänlaista syytä

löisi sinua tai tekisi sinnlle muuta pahaa; mutta mistä sinä
siis saat tncm hillitsemättömän himon, timitcllä pikkulintuja
ja naapurisi kissaa; halun koitella tuoretta raippaasi tai piis-
kaasi pieneen koiraan tai porsaascn, joka ensimmäisenä sattuu
»vastaasi tielläsi, ehkä, luullakseni, pcltnrina kirkuen juokset
pakouu suuremmilta eläimiltä?



Ninna ci ole luotu medessä elämään, senpä tähden siellä
kuoletkin towat tuskat kärsittyäsi, jos joku wähän aitaa

pitäisi päätäsi meden alla. Sitä et siis ollenkaan tahdo itsel-
lesi tchtäwän. Mutta onkohan milloinkaan mieleesi juolah-
tanut, että kalat saattamat tuntea samallaisia tuskia, jos ne
nostetaan ylös elinpaikastaan, Medestä, ja jätetään meneen-
pohjallc, sillalle tai lannalle auringon paahteessa surkeasti
tuulijaaksi tniwamaan. Jos sen tähden äitisi on lähettänyt
sinut ongella tahi muilla kalanpyydyksiä hankkimaan wähän
lisiä köyhään illalliseenne, niin ota mutaasi sopiwa nstia,
jossa, useasti wcttä muuttamalla, saatat pitää kalat elä-
minä; tahi kuoleta ne heti lnn olet ne wcdestä nostanut.
Tuntohan niilläkin on, waikka walittaa ciwät kykene.

Jos kalllstaniiscllasi ei ole tarkoituksena ruokawarojen
kartuttaminen, niin anna sen olla tekemättä. Sillä paljoa-
han enemmän sinulla ou sekä hyötyä että huwia täyttäisi
säsi loma-nikasi nänetönna katsellen tnlojcu wilkasta elämää
Medessä, kuin wctäissäsi mitä sieltä ylös ja knolijaaksi ftii-
natcssasi.
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Mletku milloinkaan kysynyt äidiltäsi, tokko hän iloitsisi si-
nulle tai siskollesi pahaa tehtaissa, tai jos tauti ja kno-

lema tempaisi teidät häneltä? Niin et wannaaukaan ole tch.
nyt, Mutta tceppäs se kerta, niin saat kuulla hauen wns-
tantjeuja, ja jos hänellä wacm on aikaa, hän un ehkä sinulle
kcrtowa, miltä tuntunee niille pienille linturaukoille, joit-
tenka pesistä sinä ja sinun towcrisi olette ryöstäneet munat
ja Pojat, Ehkäpä hänen silloin ouuistuu saada mieli-alasi
muuttumaan miu, että wast'edes jätät nämä Pikln lanlaiat
rauhaan, wieläpä miclnisannniu käytät jontnn tyutnutisi ensi
talwcua walmistcmkscsi keinotekoisia linnunpesiä, n, k, kotia,
jotka seuraamana kcwännä woit ripustaa ulos sopimiin paik-
koihin.

Opettajasi tai opettajattaresi mielellään aulaa sinulle
ohjeita mitenkä sellaiset kodat uwnt tehtäwät ja miten ripus-
teltawat, jos waau kohteliaasti heiltä niitä pyydät.

Turun Eläinsuojelusyhdistys

tu'llctäait!
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