
k'fr

Äter nr wären här med tecubc sol «ch
wärmc, stiugrande winterns snö 06) isar,
»väckande till nytt lif dell tallösa skaran af
foglar, fistnr, kryp' och flygfän, hwilta, ful'
jande Skaparens bud, uppfylla jorden.

Öfwerallt tyckes Warens äterkonist fraiutalla en lefunds-
luft, hwilken gör att denna djurwerld tyckes endast uppgä i
en oblandad njutning af en betyinmerfri tillwnro. Och dock
är denna njutning ingalunda «grumlad, tillwarou ingnlmida
bekynunerfri.

Hwarje djurslag har sinn fiender, hwilkas lyftna ögon
rigtas och giriga klor utsträckas »wt det ; men för mänga af
dcsfa djurslag är, tywärr! inäuniflan en gemensam, ofta
därtill en grym fiende.

Fräufedt det, att människan i mänga fall är hänwisnd
att, för sitt lifö uppehälle, taga i ansprät de» henne omgii-
waude djunverldcn, fä tunna wi icke neka till att hon i
mängfaldig mätto, af tanklöshet, af lättsinne, ja t, o, m. af
ren elakhet, missbrukar den öfwcrmagt hon har eller knu för-
skaffa sig öfwer djurwcrldcn ; inifsbrukar den sålunda att hon
försnmmar siua pligter nn't djnreu, pinar, plägar eller miss-
handlar dem, utav att till stöd därför tunna anföra ens de»
ringaste ursäkt.

Lat ofs, unge wäu! tnnta tillsamman ufwer detta ämne
näg»t litet.



Uv älskar, för egen del, att fä fritt röras omkring ute i
Onds fria herrliga natur, i örtagäid, i skog och mark.

Det är icke allenast natur dn älskar, utan framförallt fri-
heten, Hwarför spärrar du dä in fmä sistor och talgoxar, o, fl,
dyl, i bur? Icke tan det ju bereda dig nägot nöje att se
den stackars fogeln ängsligt hoppa af och an i sitt tränga
fängelse; detta oförstylda lifstids-cell-fängelse, hwilket nr sä
mycket grymmare som du dessutom ställer buren just i fön-
stret, för att sängen ma hwarje minut erinras om den för-
lorade frihetens mänga tjusande behag.

Nsu härdar sjelf icke länge ut ined att törsta eller hungra;
men erinrar du dig alltid, att dina fyrbenta lekkamrater,

din burfogel eller andra husdjur i din umgifning kunna
kanna samma plågsamma törst, samma gungande hunger
som du?

Mv Mille helt säkert tycka att det more bra elakt om nå-
gon person som mötte dig pä wägcn skulle, utan nägon

anledning, slä dig eller annorlcdeö göra dig ondt; men hwari-
frnn kommer dä din olustiga lust att kasta stenar efter smä-
fuglar eller efter grannens katt; ditt begär ntt pröfwa ditt
färska spö eller din piste pä sörsta lilla hund eller gris som
kommer i div wäg, under det dn troligen fegt strilande sprin-
ger undan för större djur?



Mu Nr icke siapad att lefwa i wntten och du dör, efter
swärn plågor, o>n nägou skulle en längre stund hälla din.

ined hufwudet under watten; det will du derför alls icke att
man gör. Men har det aldrig kommit för din tanke, att
fistarne kunna erfara liknande plågor, om man fiskar upp
dem ur deras lifselement, wattnet, och lemnar dem att pä
bätbottnct, pä bryggan eller strauden pä ett awalfullt fatt
torka ihjäl i folbaddet? Därför, dä div mamma stickat dig
att med inctfpö eller andra fiskbmgder skaffa hem ett litet
tillskott till Eder tarsliga aftonward; sä förse dig med ett
lämpligt kärl, uti hmiltet du kan, genom att ofta byta om
watten, hälla fistarne wid lif; eller döda dem genast efter
det du bragt dem upp ur wattnet, Käufel hafiva ocksä de,
ehuru de salna röst att klaga med.

Afser din fiskefärd icke förstärkning af hemmcls matför-
råd; fä lät den bli ogjord. Ty du har wida mer bäde uytta

och nöje af att tillbriuga en ledig stuud med att i tysthet
betrakta fiskames muntra lif i wattnet, än af att draga
dem upp derifrän och pina dem till döds,

ia*.



Ifar du någonsin sport din mamma, huruwida hon wore
glad ät att man gjorde illa ät dig eller dina smä sy-

ston, eller ät att sjukdom och död skulle rycka dem bort frän
henne ? Nej, det har du helt wisst icke. Men gör det en-
gäng, sä far du hora hennes swar, och om hon har tid skall
hon kanske för dig skildra huru det ungefärligen kännes för
de stackars smä sängsoglarne hwiltas bon d» och dina kam-
rater kausle plägat plundra pä ägg och ungar, Tör hända
lyckas det hcunc dä att omsinmma ditt sinnelag, sä att du
framdeles icke blott icke stör dessa fniä sångare, utan hellre
anwnnder nägra af winterns slöjdtimmar till att förfärdiga
konstgjorda fogelbon, s, k, holkar, hwilka du tidigt nästa wär
kan fa uppsätta pä lämpliga ställen i det fria.

Anwisningar huru du bör förfärdiga dylika holkar och
huru de böra upphängas far du uog af din stollärare eller
-lärarinna, om blott du höfligt och wackert ber om sädana.
Bilden här a första sidan wisnr dig huru en fogclholt ser ut.
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Eftertryck förbjudes!
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