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~Kalliit lapsukaiset ja muut ar-
woisat läsnäoliat!

Makuutettuna siitä, että useat kum-
minkaan lapsista eiwät wielä ole oi-
kein selmillä — ja tuskinpa omat mie-
la aiman perusteellisesti ajatelleetkaan
— mitä kewät-yhtiöt ja kewät-yhtiö-
juhlat oikeastaan ja todenteolla mer-
kitsemät, pyydän lausua muutamia asiaa
selittäwiä johdelmia. Jo kohta alussa
tahdon johtoperusteeksi huomauttaa,
että kemät-yhtiöioen tarkotus on
kasmattaa ja totuttaa lapsia jo pienuu-
desta tuntemaan ja käyttämään lau-
peutta, helleyttä ja armeliaisuutta luon-
non heikompiaki olennoita kohtaan.



Ennenkun käyn asiaa lameammin pi-
telemään, tahdon pienokaisten huomion
herättämiseksi esityttää muutamia asiaa
alustanna ennakko-kysymyksiä. Nimit-
täin: oletteko, lapsukaiset, koskaan aja-
telleet: mikähän olisi maailma ilman
waloa ja lämpöä? mikähän olisi maa
ilman ihmisiä ja kaswia? mitähän oli-
simat ihmiset ilman ymmärrystä ja
hymyyttä? mikähän olisi metsä ilman
puita ja mitä puut ilman lehtiä ja
muita werhokoristuksia? mikähän olisi
metsä ilman lintuja ja mitä linnut il-
man laulua ja kauneutta? mikähän
olisi nurmi ilman taswia ja kukkia ja
mitä kukat ilman wäria ja kauneutta?
y. m, — Koko aineellinen olemaisuus
— koko maa, maailma ja muu luon-



to olisi ilman näitä kaikkia maan kyl-
mä, kolkko, synkkä pimentola, jossa ei
mikään elollinen olento woisi eikä ha-
luaisikaan elää ja oleskella.

Jos siis näitä johdatuskysymyksiä
tarkemmin ajatellen seuraatte, niin sel-
millä teille ääretön joukko uusia, en-
nen tuntemattomia salaisuuksia ja ym-
märteitä, joiden joukossa myöskin ~kew-
ät-yhtiön" perusaste. Näistä johdel-
mista huomaamme ja ymmärrämme,
että kaikilla luonnon esineillä, aineilla
ja woimilla on oma, yksinomainen, it-
senäinen, määrätty sijansa, armonsa ja
tarkatuksensa, jotka omat toisiinsa niin
somasti ja tarkotuksenmukaisesti liitetyt
ja jarestetyt, että ne kukin tamallansa
muodostamat ja kannattamat luonnon



monijäsenisen rakennuksen järestystä
ja yhteistä tasapainoa. —Sanalla sa-
noen: Luonnon suuressa taloudessa on
kullaki esineellä luonnon suhteen maan
yksi, ominainen armonsa ja tarkotuk-
sensa, jota warten se: on, elää, wau-
rastuu ja toimii. Esim. heinä on heinä
muuttumatta. Ei toinen heinä taida
toista heinää kaswattaa, hoitaa eikä
neuwoa, maan kukin niistä kasmaa
oman sukunsa ja lajinsa mukaan sel-
laiseksi ja sellaiseen tarkotukseen, kuin
luonto on sen määrännyt. Samate on
puu waan luonnon toiminnon tenhoton
walikappllle omassa tarkotuksessaan il-
man mitään neroa ja keskinäistä edis-
tystä. Ei toinen puu moi toiselle sa-
noa: älä sinä siihen kasma — et sinä



siinä menesty — minä olen tässä jo
wanhempi asukas — muuta pois!
Ei — sitä ei moi toinen huomauttaa
eikä toinenkaan täyttää. Niiden täytyy
maan olla ja kasmaa, niinkuin luonto
ja satunnaiset suhteet suosimat.

Puhumattakaan kimistä, joiden ten-
hottomuuden jo pieniki lapsi ymmär-
tää, huomaamme saman yksipuolisen
moimattomuuden eläinkunnassaki. Eläin
kyllä on paljoa etemampi ja asialli-
sempi kuin kiwi ja kasmi; silla niillä
kaikilla on kuitenki joku aisti ja useim-
milla samat, kuin ihmiselläki. Paitsi
aistia on eläimillä melkein kaikilla
wiela joko hitaampi tahi milkkaampr
liikunto-kyky, joten ne woiwat 010- ja
asunto-paiknn muuttamisella täyttää



ja tyydyttää niitä maatimuksia, joita
maisto ja aistima niille huomauttaa,
S. o. — eläin moipi, maikka sillä ei
ole mitään järestettyä järkeä, liikkua
huonosta eli wastenmielisestä asemas-
ta sellaiseen paikkaan, joka on sen
ruumille ja elinrakennukselle otollinen.
Eläin moipi siis täten maistaa ja malt-
taa maaraa ja muuta pahaa sekä et-
siä miellyttäwämpiä 010-suhteita.

Helposti huomaamme, että eläimellä
on paljoa etemampi kyky, kuin kimillä
ja kasmeilla, sillä yksi ja toinen eläin
moipi opettamalla oppia jotakin tajua-
maan ja tekemään. Mutta sillä ei ole
mielä läheskään todistettu ja makuu-
tettu, että oppineimmallakaan eläimel-
lä olisi luonnossa jotakin enempää ja



korkeampaa tehtämäa, kuin se oma
tamallinen laji ja jäsen kantansa, joka
on kaikilla luonnon esineillä. Jos siis
koira oppii tottelemaan ja hewonen
komentoa ymmärtämään, niin ei se
ole sen oma, maan ihmisen nero,
joka sen on taiwuttanut sitä tekemään;
sillä ei nerokkainkaan eläin moi mi-
tään edistystä osoittaa. Ei siis toinen
koira moi toista koiraa opettaa eikä
toinen hewonen toista. Waikka siis
joku eläin opetettaisiin ja totutettaisiin
mihin mahdolliseen harjotukseen tahan-sa, niin se kuintenkin seuraa ja «sot-
taa aiman samoja mieli- ja taipumus-
suhteita, kuin muutki saman heimon
eläimet. Hymin opetettuki koira hauk-
kuu ja murisee aiman samassa tarko-



tuksessa, kuin muutki koirat. Jokainen
eläin tekee siis maan sitä, mitä luon-
to siltä »vaatii.

Tästä woimme nyt kumminki suu-
reksi osaksi käsittää, että kaikilla luon-
non esineillä on maan yksi tarkoitus
ja tehtämä luonnon suuressa rakennuk-
sessa, niinkuin yksityisellä pyörällä ja
rattaalla jossakin koneessa. Ainoastaan
ihminen moipi tästä ahtaasta yksipuo-
lisuudesta poiketa. Ihminen, näet sen,
moipi henkisessä eli aatteellisessa suh-
teessa ilmestyä: joko hymänä tahi pa-
hana, joko oppineena tahi oppimatto-
mana, joko armotonna tahi laupiaana,
joko julmana tahi hellänä, joko irs-
taisena tahi simeellisenä j. n, e.

Koska siis ihmisen henkinen kyky



ymmärrettäwästi on warsin monen
taipumus-suhteen alainen, niin siitä
luonnollisesti on maailmassa herännyt
kysymys: mikä tahi mikä taipumus-kan-
ta on ihmisessä toimitettama moitolle
ja miten tämä menettelö on suoritetta-
ma? Meille omat nämä molemmat
kysymykset jo aiman selwät; sillä jo-
kainen tietää I:si, että ihmisen aino-
ana ja korkeimpana harrastus pyrin-
tönä pitää aina ja joka paikassa ole-
man kaikellainen kunnollisuus ja hy-
wyys — ja 2:si, että tämä pyrintö
woioaan toteuttaa hywällä opilla ja
wakawalla harjotuksella. Tätä tarko-
tusta marten onki nyky-aian siwisty-
neet kansat toimittaneet kaikenlaatuisia
sekä harjotus- että totutus-yhdistyksiä ja



seuroja. Näistä hywantarkotuksen yh-
distyksistä on meitä likinnä tälläkertaa
kewätyhtiö, jonka tarkotus, kuten jo
tiedämme, on totuttaa ja harjottaa ih-
misiä jo lapsuudesta siihen hymeesen,
joka tunnetaan nimillä: säälimäisyys,
laupeus, hellyys ja armeliai-
suus y. m.

Lapsen malta on Verrannollisesti
kyllä pieni ja wähäinen, sillä täytymys
ja pyhä welwollisuus waatii lapsen ole-
maan nöyrän ja alammaisen manhem-
milleen ja muille i'äkkäimmille ihmisille
ja wakewämmille woimille. Mutta maa-
ilmassa löytyy ääretön joukko olen-
noita, jotka omat heikompia, kuin pie-
nikään lapsi, ja woimat siis aiwan
helposti joutua lasten wallan alaisiksi.



Tällaisessa tapauksessa on siis lapsel-
la wapaa tilaisuus näyttää millä mie-
lellä ja tllwalla hän käyttää saatua
mattaansa.

Että te, lapset, keweämmin ymmär-
täisitte mitä minä aion teille sanoa ja
selittää, tahdon minä lyhyyden ja sel-
meyden muoksi puhua teille wertauksen
tapaan. Ajatelkaapa nyt esim, kolme
eri esinettä, nim.: hymä lapsi, paha-
lapsi ja linnun-pesä. —Pieni,hert-
tainen Luojan lintu on kntos-mirsiään
wiserrellen jo nmrhaisesta aamusta
myöhäiseen iltaan työskennellen laati-
nut itselleen pensastossa pienen, siewän
pesän. Pesä on ensin tyhjä, mutta muu-
taman miikon perästä on siellä jo
miisi kuusi pientä miellyttäwää poikaa,



joita emä ahkerasti ruokkii ja hymäi-
lee. Hän on iloinen ja onnellinen ja
misertää joka hetki suloisia säweleitään
Luojan kunniaksi ja ihmisten iloksi. —-

Muutamana kauniina päimänä leikitte-
lee joukko kristillisiä ihmislapsia met-
sän rinteellä, jossa moni-ääniset, su-
losuiset linnut misertelewät ja monen-
monituiset kukat kaswawat. Lapsetkin
owat iloisia ja onnellisia — mutta —

heidän joukossaan ei ole täydellinen
sydammen tyytywäisyys ja rauha —

heidän joukossaan on — pahojakin
lapsia. — Mi lapsi, joka on opetettu
ja kaswatettu hywäksi ja tunnolliseksi,
ja joka on päättänyt olla ja pysyä ai-
na hywänä ja hellänä, erkanee hetkeksi
joukosta. Hän etsii kauniita kukkia pik-



ku sisarelleen lahjaksi. Hän kulkee ahol-
le lehdikkoon. Siellä huomaa hän pie-
nen rchumihkosen mesan oksalla. ~Oi,
se on linnun-pesä," puhuu hän itsel-
leen, ~Saisikohan mennä katsomaan?
Jos lintu paheksuu ja jättää pesänsä!
Ei jätä — minä menen kauniisti — en
satu — katson waan." Wakawasti lä-
hestyy hän pesää. Lintu lähtee pesäs-
tä ja laskee muutamia epätoimon sä-
weleitä. Kädet ristissä, hengittämättä,
siunaten kurkistaa hän warowasti pe-
sään, jossa pienet somat poikaset suut
auki kurottawat paitansa. ,Moi, kau-
nista — moi, ihanaa! — paljo on
Luojalla lapsia!" kuiskaa hän itsekseen
ja mäistyy pois. — Kauniin kukkas-
wihkon kanssa palaa hän kohta tois-



tm lasten luo eikä ilmota linnunpe-
sää näille; sillä hän tietää että joukos-
sa on pahojakin lapsia.

Kun toiset lapset näkemät hänen
kauniin kukka-mihkonsa ihastuivat he
komin ja eräs ilkeä, pahan tapainen
poika päättää nyt, muka, kerranki olla
hymä ja hankkia sisarelleen samallaisen.
Pahasti laulaa loilottaen lähtee hän a-
holle,josta näkitoisenkitulewan,ja osaan-
tuu komaksi-onneksi aiwan samoille pai-
koille. Hänkin äkkää linnnn pesän. Hän
nytkähyttää hartioitansa ja hiipii ilkeäs-
ti siwuillensawilkkuen pesän luo. Kama-
lalla purkauksella tarttuu hän wesaan
ja pudistaa sitä niin, että pesä on pu-
dota. Lintu pesässä säikähtää hirmui-
sesti, pyrähtää pois ja päästää tus-



kallisen walitushuudon. Ilkiö kurkistaa
pesään, jossa hämmentyneet poi'at,
mitkä selällään, mitkä kylellään kurkot-
tamat päitään. Heittiö ärjyy ja telmii
hirmuisesti. Kun poi'at mihdoinki pää-
semat kohdallensa ja awaamat suitaan,
tökkii hän tikulla lintu-raukkoja kurkkuun
ja heittelee moskaa ja kimiä niiden suu-
hun. Kun lintu-kullat eimät sillä ym-
märrä lakata päätään kurkottelemasta,
ottaa hän muutaman nokkaan kiinni
ja retkuttan poikaraukkaa siitä uiiu
kauan, että leuka kätkee. Sitten nau-
raa hän, pudistaa päätänsä ja kysyy
irwistellen ~taitaako lintu lentää" ja
miskaa samassa poikasen ilmaan, josta
se hirmusta maristen putoo risukkoon
ja murtuu maimaiseksi. Näin tulee yb-



den ja toisen wiattoman lintusen wuo-
ro kärsiä tuon petoa kamalamman ih-
misen kynsissä. — Hänen hirmeä hu-
mituksensa on nyt korkeimmallansa.
Huutaen kutsuu hän koko lapsi-joukon
paikalle, katsomaan, muka, hänen lii-
mattua miehuuttaan, Joukossa on kah-
dellaisia luonteita: hynnä ja pahoja.
Itkein ja malittain pyytämät hymät
lapset armoa miattomille linnuille, mut-
ta naurain ja rähisten seuraamat taas
pahat lapset lintu kultain äänettömiä
kärsimyksiä. Näin tekee jo pahain las-
ten ilkeys mitä julmimman hämityksen
suloisen lintu-raukan rakkaalla asun-
nolla, jonka tienoilla emä nnelä monta
päimää misertää surullisia walitus-
wirsiänsä, kunnes miimein muuttaa



tielle tietämättömälle ehkä etsimäänrau-
hallisempia asunto-aloja. — N äin suu-
ri erotus woipi olla kahden saman-
ikäisen lapsen tunnon ja luonteen wä-
lillä.

Saatttaisin kyllä esitellä lukematto-
man joukon samanlaatuisia esimerkkiä
kaikenlaisten pienten ja heikko-moimais-
ten eläinten kohtelusta, mutta kun toi-
won tämän jo pääasiassa riittämän
niin mainitsen enää maan ikään kuin
simu menneen muutamia. — Usein nä-
kee lasten kohteleman kärpäsiä, perho-
sia, hiiriä, sisiliskoja, sammakoita ja
muita pikku eläimiä aiwan eritawalla.
Hywän tapainen lapsi, kun hän saa
esim. kärpäsen tahi perhosen kiinni, ih-
mettelee ja ihailee siinä Luojan wiisa-



utta ja kykyä, jota mastoin pahanta-
painen lapsi ei huomaa siinä mitään
korkeaa, maan piinaa ja kiduttelee
eläintä — nyppii siltä siiwet ja jalat
pois ja joko päästää kurjan sellaisena
matelemaan tahi saatta sille neuloilla
ja muilla pistimillä mitä tuskallisim-
man kuoleman.

Koska nyt eritunteiset lapset kohtele-
mat Luojan kauneimpiakin eläimiä
esim, perhoista ja lintuja näin erita-
walla, niin on hymin ymmärrettämä,
että tuo mielten erilaisuus ilmaantuu
ainakin yhtä tuntumasti oudompien eli
ulkomuodoltaan rumempien eläinten
kohtelussa, Esim. sammakko, tuo kurja
maan-matelia, joutuu sangen usein
tuollaisten raakain lasten turmotto-



muuden esineeksi, — Hywä, hellätun-
teinen lapsi katsoo tuota kalseaa eläin-
tä täydellä surkutuksella ja säälillä.
,Mäin raukka — mesissä silmin is-
tut siinä ja tukeat ruumistasi etujaloil-
lasi — sitten hyppäät tietämättä mihin
putoat — putoatko tuleen mai termaan,
kuoppaan wai kallion halkeamaan, jos-
ta et koskaan pois pääse. Jos moisin
auttaa — mutta ehkä sinun on sellai-
senakin hyma olla kun et paremmasta,
tiedä," miettii hän itsekseen, — Tulee-
pa joku tunnoton lapsi samallaiseen ti-
laisuuteen. Hän äkkää eläimen ja nyrkki-
ään pusertaen myrisee äkäisesti: ~Smä
ilkeä eläin — oletkos taas täällä,"

Hätäisesti haappaa hän kalikan, etsii
laudan kappaleen ja asettaa sen pouk-



kolaudaksi. Pyöreyksiin lyödyn eläimen
asettaa hän nyt laudan nenälleen ja
lyöpi kalikalla sen toiseen päähän,
niin että eläin-raukka singahtaa siintä-
mään ilmaan. Sieltä se putoaa mai-
maimaifeksi johonkin sopimattomaan
paikkaan, jossa sitten, kukaties kuinka
kauan, kituu elämän ja kuoleman mai-
li eella. — Tällainen menettely on hir-
meän tunnotonta ja raakaa. — Usein
näkee miela täys'ikäisteuki menettele-
män samalla tamalla ja kidutteleman
esim. karmeita rassissa miikkokausittain.
Tuollainen ajattelematon käytös on
seuraus siitä, että ihminen on lapsuu-
desta alkain saanut tottua julmuuteen
ja tunnottomuuteen.

Näistä muutamista esimerkeistä, luu-



len minä, ymmärrätte te, rakkaat lap-
set, jo joksikin selwästi mikä ääretön
eroitus on hymällä ja pahalla — ja
hymillä ja pahoilla lapsilla. — Usein
kyllä lasten pahuuden puollustukseksi
sanotaan: ~lapset omat lapsia — ne
omat taitamattomia," josta lauseesta
päättäen woisi pian luulla lasten sa-
massa iässä oleman jokseenki yhtäläi-
siä. Mutta se on suuri erehdys,
Waikka te olisitte kuinka yhden ikäi-
siä, yhden kokoisia ja maikka yhden
näköisiäki, niin moipi teidän järellän-
ne ja tunnollanne kuitenki olla aiman
yhtä suuri eroitus kuin yöllä ja päi-
mällä. Ia päin mastoin. Maikka te
olisitte kuinka eri ikäisiä, eri kokoisia
ja eri näköisiä, niin teidän sielunne



ja ajatuksenne laatu on tottumuksen
mukaan kuitenki aiman saman suun-
tainen.

Lapsukaiset, teillä ja meillä kaikilla
on tänään sääliwaisyyden jalaupeuden
harjoitusten muosijuhla. Teillä on taas
tänään juhlistettu tilaisuus ajatella ja
päättää, kumpia tahdotte olla niistä
lapsista, joita olen esimerkeissäni seli-
tellyt. Tahdotteko olla ja jäädä niiksi
kurjiksi, tnnnotomiksi lapsiksi, jotka
Luojan luotuja eläimiä suotta hämitte-
lewät, kiduttelewat ja raakkaamat; wai
tahdotteko pysyä ja tulla niiksi hywiksi,
helliksi lapsiksi, jotka ihailemat Luojan
töitä ja kammoamat kaikkea tunnotto-
muutta ja määryyttä sekä surkuttelemat
kaikkea onnettomuutta. Jos nyt malit-



fette sen paremman puolen ja pysytte
siinä, niin olette oikeita ~kewäty-
htiön jäseniä."

Luonnon lukemattomassa eläinkun-
nassa löytyy kyllä eläimiä, jotka omat
ihmiselle ja ihmisen toiminnolle joko
hyödyttömiä tahi kokonaan haitallisia.
Niitä on lupa häwittää. Mutta, ly-
hyesti sanoen, jos jotakin eläintä sur-
maatte, niin tehkää se suorastaan ja
täydellisesti; sillä selwä kuolema on ai-
na parempi, kuin pitkälliset, kamalat
tuskat. Älkää tehkö itsellenne huwitus-
ta pienimmänkaän eläimen tuskista ja
maikeroimisista; sillä kaiken elon on
Luoja antanut ja kaikella elolla on
tuskan ja kärsimyksen tunto. Totutel-
kaa jo pienuudesta hymyyteen, niin te



kaiken itänen pysytte hyminä ja tun-
nollisina ihmisinä ja siten kelpaatte se-
kä ihmisille että Jumalalle. — Sellai-
nen ihminen, joka aina lapsuudesta al-
kain harjottaa pahuutta, tottuu ja wai-
puu aina sywemmälle ja sywemmälle
melkein parantumattomaan pahuuteen
ja paatumukseen. Sellainen ihminen
pitää ilonansa kaikkea sekasortoa ja
wääryyttä. Sellainen ihminen pyytää
aina waiwata ja ärsytellä sekä eläi-
miä että ihmisiä ja pitää ilonansa
muiden wihat ja kärsimykset. Hänen
elämänsä on kurja ja hän etsii
iloansa aina symää sywemmässä kur-
juudessa, mutta jää nmmmein lohdutuk-
settomaksi. — Wäistäkää tuollaista
tukalaa elämäkertaa ja pyrkikää to-



tunteen, oikeuteen jahymyyteen!
Toimon, että te lapsukaiset, olette

ymmärtäneet tarkotukseni — ja pyy-
dän, että yleisö lasten ja lintusten kes-
kinäisen rauhan wahwistukseksi lausuisi
~eläköön"-huudon.

~Eläköön! hurraa! eläköön!" — (lau-
sui yleisö).

I. T>. L.

icoacc?»-



~Kunnioitettawat kansalaiset!
Hetken sitte kokoontuneena tähän

luonnon täyteen juhlapukuun puetta-
maan luotoon. Viettämään yksinker-
taista, wiatonta ja siiwollista juhlaa,
pyydän nöyrimmästi paiwän kunniaksi,
kuin myös tälle lukuisalle lapsi-joukol-
le erittäin, lausua muutaman sanan
päiwän armosta:

Melkein kautta koko maailman,
missä simistys ja säädyllisyys on ole-
massa, mietetään useimmiten suuria
juhlia kansalle; toisinaan etewäin,
maalle hyödyllisten ja muuten kuului-
sain miesten kuolinpäiwän muistoksi,
ja toisinaan milloin mistäki syystä ja



tarkotuksesta. Niinpä tänkaltaisillaki
juhlallisuuksilla, kun tänään metämme,
on tärkeä, määrätty tarkatuksensa, Päi-
wän juhla un erittäinki aiottu lasten
n, k. kemät- eli suwijuhlaksi; ihme siis
ei niekkaan, että se on yksinkertainen,
miaton ja siimo laadultansa, niinkuin
lapsetti itsessänsä omat, Sentähden
olemmeki johdattaneet tänne luonnon
ihanaiselle kentälle tuon lukuisan lapsi-
parwen, joka on kasmamassa kou-
lujemme ja erittäinki kansakoulujemme
helmoissa. Näistä lapsukaisista, jotka
owat nyt elonsa parhaimmalla kukois-
tuksen i'ällä ja Viattomuuden kukkasi-
na tehottamat tuossa nnheriäisella
mella, näistä me kohtaamassa tulewai-
suudessa odotamme paljon hywää, ja



erittäinki että niistä on tulema hyö-
dyllisiä jäseniä kaupungille ja isän-
maalle. Näin on meidän näistä lap-
sukaisista toimominen.

Ihminen on luonnon! lapsi; luonto
ihastuttaa aina omiansa sumen ihanai-
sella suloisuudella. Ei ainoasti ihmistä,
maan myös kaikkia muitakin luotuja
kappaleita riemastuttaa ja ilahuttaa
tämä muoden ihanaisempi aika Linnut
ilmassa, kalat meressä ja matelemaiset
maassa; kaikki he riemuitsemat jaLuo-
jaansa kiittamät, kukin tamallansa, kun
saamat rauhassa hääriä luonnon ama-
rassa paratiisissa. Ihminen on kuiten-
kin ainoa luoduista kappaleista, joka
moi luonnon hymyyttä järjellisellä ta-
malla miljellä ja käyttää. Hän siis



täydellä sielun ja ruumiin woimalla
moi nauttia suwen suloisuuksia. Tuon
näemme, arwoisat kansalaiset, jo nois-
ta lapsukaisistaki, kuinka he iloisella
muodolla ja palamalla sydämellä otta-
mat osaa tähän pääasiallisesti heitä
marten toimitettuun juhlaan, ehkä on
tähän myös yhdistetty kohtuullista hu-
mia kansalleki. — Meidän täytyy siis
olla lapsille johdattajina, ja imeläpä
itsekin ottaa osaa heidän leikkeihinsä.
Sopimissa tilaisuuksissa on se melmol-
lisuutemme, että koettaa herättää heis-
sä halua ja sydämmellistä luottamusta
tuohon korkeaan Majesteetiin, joka luo
luonnon ihanat lehdikot ja niiden suloi-
set misertäjät.

Ompa myöskin löytynyt aika, jol-



luin mekin, armoisat kansalaiset, itseki
elimme lapsia ja ahkerasti otimme
»saa lapsen luonteelle sopimiin iloihin
ja hupaisuuksiin; mutta meille on jo
ajat muuttuneet. — Tämä lapsi-parmi
on myös kerta nousema sijaamme ja
täyttämä melmollisuuksiamme; sillä niin-
kuin sumen ihanuus on lyhykäistä, on
myös elämämmeki. Mi polnnkunta
toisensa perästä on katooma mahittäin
pois maailmasta äitinsä helmoihin,
ja jättämä niinmuodoin sijaa tulemille
sukukunnille. Siis niinkauman kun elä-
mämme kestää olisi meidän muistami-
nen itsiämme ja muita sekä säädyllisyy-
dellä että kohtuullisuudella nauttia elä-
män iloa ja humia, sillä elon mirkistä-
win kukkula on ilo ja huw i ; mitähän



siis elämä onkaan »muta, kuin alituil-
ta maihtelemaisuntta!

Teille lapsille, jotka olette itse päi-
wän kirkkaat tähdet, tahdon wielä wir-
kata muutaman sauani

Nakkaat lapset! Te olette nyt juuri
miattmnuuden ihanimmalla kaunalla ja
siis warsin onnelliset! Te olette wielä
kodon ja elon kukoistamat kukkaset!
Mnailmau suruista ja monikahtaisista
innrhcista ei teille wielä ole minkään-
moista haitan-tunnetta; sillä elon koe-
tns-koulu ei ole teille wielä oweausa
awannut, mutta pianpa se kuitenkiu au-
keneepi miu yhdelle kuin tniselleki teistä.
Koska siis sydämmenne juuri nykyisessä
nuoruuden i'ässänne omat warsin pian
taipuwaisia niin hywään kun pahaan.



niin totnttakaat jo lapsena itsiänne en-
nen kaikkia rakastamaan toinen toisi-
anne; malttamaan riitaa, toraa ja pa-
nettelemista, sekä aina elämään keske-
nänne hyuiässä somussa, kuten taiwaan
pitkulintuset. Teidän kallein welwolli-
suutenne on, että kaikissa olette wan-
!,enlnnllenne kuuliaiset ja tottelewaiset,
sekä että aina ja jokapaikassa osotatte
armeliaisuutta luonnon heikommilleki
eläimille. Älkaät siis milloinkaan, rak-
kaat lapsukaiset, pahaa tehkö pikku
linnuillekaan tahi jollaki taivalla häi-
ritkö heidän pienokaisia pesiänsä. Kun
itse olette pieniä wisertäwiä ja wähä-
woimaisill, niin hymin ymmärrätte,
mitä se Vaikuttaisi, jos teitä itsiä ki-
dutettaisiin ja lemmittyjä kotojanne



toimitettaisiin. Samoin on kaikkein pie-
nimpäin matosten ja hyönteistenki
laita; mitäpä ei myöskään saa kidut-
taa, sillä sama Luoja, joka teilleki on
hengen antanut, on saman kalliin lah-
jan suonut pienimmälleki maan-mate-
lialle ja linnunpojalle pesässään.
Henki on siis rakasta kaikille, jotka elä-
mät tahi maassa matelemat. Tulisitteko
siis, armaat lapsukaiset, kiusauksiin, ta-
hi tahtoisiko joku johdattaa teitä pahaa
tekemään miattomille eläimille, niin on
teidän aina mielessänne ja muistos-
sanne pitäminen, että:
Niin perho, — pieni matoki, —

mi maassa matkustaa.
Sai Luojalt' elon-tunteetki.

mit' waiwata en saa!"
G. N. G.
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Ärade medborgare!
Samlade för en stund sedan pä

denne af naturen i full högtidsskrud
klädda holme för att fira en enkel,

oskyldig och anspråkslös fest, an-
håller jag ödmjukeligen att till da-
gens heder, äfvensom till denna
talrika barnskara särskilt, få fram-
ställa några ord angående dagens
betydelse :

Öfverallt på jorden, der bildning
och civilisation existerar, firas som
oftast stora och lysande fester för
folket : än till minne af ryktbara, för
fosterlandets väl och framtid arbe-
tande, och fördenskull högt ansedda
personers dödliga bortgång, än af
en och annan anledning eller skildt
ändamål. Likaså är fallet med dyli-



ka tillställningar vi i dag fira; de
kalva ett vigtigt bestämdt ändamål.
Dagens fest är egentligen ämnad
till en s. k. Vår- eller Majfest. In-
tet under således att den är enkel
och anspråkslös såsom barnen sjelf-
\a. Derföre hafva vi också ledsagat
hit ut i den herrliga naturen den-
na talrika barnskara, som uppväxer
och fostras i våra skolors, framför-
allt folkskolors sköte. Af dessa barn,
som nu befinna sig i lifvets bloni-
strings- och fägiingsvår och likt
oskuldens bild, de hvita liljorna, rö-
ra sig på denna gröna slätt, af dem
hafva vi rätt att vänta mycket godt
i en kommande framtid och fram-
förallt att af dem skola blifva nyt-



tiga medlemmar för staden och fo-
sterlandet. Så skola vi önska och
hoppas om dessa barn.

Menniskan är sjelf ett naturens
barn; naturen gläder derför sina
egna med sommarens herrligheter.
Icke allenast menniskan. utan också
andra skapade varelser glädja och
fröjda sig åt denna årets ljufligaste
tid. Fåglarue i luften, fiskarne i haf-
vet och insekterne på marken, alla
halva de sin fröjd och prisa sin
Skapare, livar och en på sitt sätt,
då de ostörda få röra sig fram och
åter i naturens praktfulla paradis.
Menniskan är dock den enda af
alla skapade varelser, som med
vett och förstånd kan tillgodogö-



ia sig naturens godheter. Derfö-
re kan endast hon med fulla själs-
oeh kroppskrafter njuta af somma-
rens ljufligheter. Detta se vi, ärade
medborgare, redan af dessa barn,
huru de med strålande uppsyn och
glädjefullt hjerta deltaga i denna
hufvudsakligen för dem föranstal-
tade fest. ehuru dermed äfven för-
enats ett tarfligt nöje för folket.
Vi skola derföre vara barnens ledare
och äfven sjelfva deltaga uti deras
lekar. Vid passande tillfällen är det
vår skyldighet att på alla sätt söka
väcka deras håg och tankar på det
höga Majestät, som skapar naturens
praktfulla lundar med sina herrliga
sångare.



Det gals en tid då älven vi, ära-
de medborgare, voro barn och fli-
tigt deltogo i lifvets lör barnasin-
net passande nöjen och förströelser;
men tiderna hafva sedan för oss
förändrats. Denna barnaskara skall
äfven en dag intaga våra platser
och uppfylla våra pligter; ty liksom
sommarens fägring är kort, så är
också lifvets. Den ena generationen
efter den andra försvinner småniii-
om ur verlden till sin moders skö-
te och lemnar sålunda plats för kom-
mande slägten. Derför böra vi me-
dan lifvet varar tänka på oss sjelfva
och njuta med anständighet och
måttlighet af lifvet och dess fröjder,
ty lifvets höjdpunkt är glädje och



nöje; livad är väl lifvet derföre an-
nat an idel omvexlingar !

Till Eder, barn, som aren sjelfva
dagens strålande stjernor, vill jäg
ännu yttra några ord:

Älskliga barn! I aren just nu i
oskuldens skönaste tillstånd, hvarföre
I aren högt lyckliga! I aren ännu
hemmets och lifvets blommande ro-
sor! Af velisien» sorger och många-
handa bekymmer hafven I ännu in-
gen kännedom, ty lifvets pröfhings-
skola har annu ej för Eder öppnat
sin dörr; men snart nog slås den
upp för såväl den ena som den
andra af Eder. Derföre medan Edra
hjertan i ungdomsvåren äro emot-
tagliga för så väl godt som öndt,



skolen 1 vänja Eder redan som
barn att framförallt älska hvarandra,
undvika allt kil, strid och baktal
samt alltid lefva Eder emellan i
god sämja såsom himmelens fåglar.
Eder dyraste skyldighed är att vara
kara föräldrar lydiga och hörsamma
samt att 1 alltid och allestädes visen
medlidsamhet mot naturens svagare
varelser. Gören derföre, älskliga
barn, aldrig illa åt små fåglar eller
på något sätt förstören deras små
bon. Då I sjelfva aren små qvittrare
och ej så kraftiga, så kurmen I
tänka Eder sjelfva livad I «Kull»;»

tycka om, ifall någon behagade pi-
na Eder och förstöra Lära kära
hem. Likadant är fallet med alla



på marken krälande smådjur och
insekter; dem får man ej heller
pina, ty samme Skapare som gifvit
Kder lif, har äfven gifvit samma dyra
«Älva åt den minsta mask på jorden
och fågel i sitt bo. LifVet är derföre
kärt för alla som lefva och kräla.
Skullen I derföre, älskliga barn,
komma i frestelse eller ville någon
förleda Eder att göra de oskyldiga
djuren illa, så skolen I alltid be-
hålla i tankarne och minnet att:
Hvar fjäril, minsta mask,

som sig i stoftet rör,
Med lifvet känsla fått;

jag dem ej plåga bör!
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