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M ollenkaan piiskaa!

— Tccwcsikcstin pitäminen ajureille tapah-
tunee harwoin, mutta semmoiset pidettiin kui-
tenkin eräänä päiwänä Pcndlcpurin kanpnn-
gissa, jossa neljäsataa hiilenwctäjää eli ajuria
joksi he kutsuiwat itseänsä, iötniwat pöytään
nauttimaan kaikkein naisten mielijuomaa —

tuohan oli oikein somaa «ahoa. Koko asia,
senhän woi jokainen nähdä, oli jotakin uutta
heille kaikille, ja kuin he werkallcnsa ja ras-
kaasti astuen tuliwat huoneescn, hypistellen
hattujansa käsissään ja nähdessään toisiansa,
oliwat ne tcnvehdyksct, joilla he kumpauei-
tansa terwchtiwät ei juuri kohteliaisinta laa-
tua. Tawallisiuta oli joko kohtikultkuiuen eli
pilkallinen nauru, eli olkapään nykäyttämincn;
kuin taas muutamat nähdessään tuttawansa
kowalla äänellä sanoiwat:



~Kas oletko sinäkin wanha äijä täällä?"
~Olen kyllä poikaseni, mutta olethan si°

näki," kuului wastaus.
Kuin huone alkoi wähitcllen täytyä ja yksi

ja toinen hywin tuttu toweri jälemmä pu-
nastuneena ja hiessä päin astui sisään, oli
siellä semmoinen kuppien helinä, että wasta-
tullut tuli ihan hämille ja koetteli niinpian
kuin mahdollista päästä kaikkein silmistä jo-
honkin istumaan. Kun kaikki olnvat koolla,
niin näytti tämä seurue semmoiselta, että
maksoi waiwan, ajan pitkän matkauki päästä
sitä katsomaan. Heillä oli waatteet parkku-
mista; mutta oli myöskin monella nutut ja
housut muusta wahwasta «vaatteesta setä ruu-
tukaiset liiwit metalli- eli lasinaftpiloilla ja
wieläpä kaulassakin moniwärinen kaulahuiwi,
solmittu siten että päät heilucuriippuiwat rin-
noilla. Muutamista oli mieleen liikkua wa-
paammin ilman kaulahuiwitta, joten woi
nähdä heidän paksut paljaat kaulansa, jotta
oliwat melkein yhtä punaiset kuin kalkkunan



kaula. Monen pää todisti että pcrheenkerit-
simet oliwat tukkaa tasanneet, koska sitä »vas-
toin taas toisten suortuwissa kampa lie hy-
win harwoin käynyt: mutta tuitenki kaikitenki
oli tämä kokoontunut joukko wahwoja, suuria
ja reippaita miehiä — juuri sopimia ajureiksi
— josko ei hienoiksi herroiksi; mutta ~jokah-
inen omassa järjestyksessään."

Että tecwesi maistoi heille makcelta oli sepo
selwää, jos nimittäin nautitun paljous jotan
todistaa. Eräs seikka oli sangen selwä, joka
tapahtuu kaikissa teekestissä, että toisen ja
kolmannen kupin nautittua, alkoi puhe, leikkil-
lisyys ja iloisuus saada »valtaa yhä enämmän,
waikka teewesi, wastoin monen läsnäolelvan
toiwoa, juotiin ilman rommitta. Tämä to-
distaa waan, että kun luonnon tarpeemme
owat tyydytetyt ja maha täynnä tawallista
rawintoa, niin, jos meissä wähäuki licnecn
»vilkkautta ja tyhtymäisyyttä se alkaa heti jo
ilmestyä ja näyttää luontoansa. Nälkäinen
mies on usein äänetöin ja kuuliainen mies;



ja ajurit sanowat monen hewosen olewan
»vaikean hallita muulloin, paitsi silloin kuin
mahmvyötä pitää kiinnittää. Moni ihminen
on tässä kohdin aina hewosen lainen? saada
hywää ruokaa jakapäiwä antaa ihmisille ja
hewoisille erään halun hyppimään aisoistansa.
Mikäs konsti on olla kärsiwällineu myötä-
käymisessä!

Ei ollut epäilemistäkään, että muutamat
»vieraista olisiwat mieluisammin juoneet olut
lasin kuin teewcttä, sillä eräs kysyi tccweden
juotua, ja minä luulen sen tapahtuneen täy-
dellä todella:

~EnkölMi saisi mennä wähäksi aikaa juo-
maan yhden lasin olutta?"

~Etköhän woi olla edes pari tiimaa olu-
etta?" kysäsin minä.

Se on liian pitkä aika, ja sen lisäksi wiclä
lauwantai-iltana. Me toiwomme ettette tänä
iltana puhu mitään raittiudesta, eli kuinka?
Elkää Mirkkaa mitään koko raittiudesta, sillä
jos sen teette, suututatte monen. Me emme



luowll oluestamme, me juomme sitä mielel-
lämme; min ainaki minä puolestani teen."

Jos kaikki, jotka ryypyn ryyftpääwät, oli-
siwat yhtä wilpistelcmättömiä kuin tämä
ajuri ja pnhusiwat suunsa puhtaaksi sanoen:
~mc ryyppäämme sentähden että mielemme
tekee", niin tulisiwat he lähelle totuutta, ja
emme tarwitseisi kuulla noita monia kummal-
lisia puolustussyitä, mikä heidät on saattanut
ryyftpämääu.

Suurin syy minkätähdeu nämät ajurit täuä
iltana oli kokoon kutsutut oli tämä, että eläin-
tensuojclus yhtiö halusi opettaa heitä
maan hewosiansa lempeydellä. Monta rou-
wasihmistä oli osittain Manchsterin kaduilla,
osittain asunnoistansa, uiideu teideu »varrella,
jotka wciwät kaupunkiin ja kaupungista, nseiu
suureksi surukscen nähneet mitä hirmuista jul-
muutta nuo kielettömät ja tnrwattmnat eläin
raukat saiwat kärsiä ja he uskoiwat lyhyisen
ystäwälliseu kcsknsteluu hewosten omislajain
eli ajurien kanssa kenties woiwan pelastaa



edes joitakuita hewoisraukkoja hirmuisista
Piiskan lyönnistä. Tämä oli syynä kokouk-
seen, ja woihan todellakin sanoa tarkoituksen
olewan hywän.

Kaikki Jumalan teot ylistäwät Häntä,
mutta Hänen kätensä ilmestyy selkeämmin toi-
sessa kohdin kuin toisessa. Eläinkunnassa on
hewoncn jaloimpia olennolta. lopiu kir-
jassa on kirjoitettu:

~Hän kaiwaa maata kalmoillansa ja on rie-
muinen wäkewyydessänsä. Hän nauraa pel-
koa ja ci hämmästy."

Ia se on silloin, kuin hän kaaputtaa maata,
kuin hän juoksentelee, hyppii pystyyn ja tanssii
wapaudessaan, se on silloin kuin hän näyttää
niin kauniilta ja jalolta. Mutta kuin hän cisaa olla »vapaudessaan ja joutuu ihmisten kä-
siin ja kiusataan hirmuisella kannustimella,
suitsilla ja luotaimilla, eli sidotaan marhamin-
nalla, siioilla ja hihnoilla kiini ajokaluihiu,
kuormawaunuihin eli kiessiin ja saa hikoilla
ja wetää liian raskasta kuormaa ja lyödään



piiskalla siksi kuin se ei enempää jaksa ja hil-
peytensä on kadonnut ja on tullut nulomieli-
seksi, silloin näemme hewoscn ja näemmckisen liian usein unwuksiin ajettnna »viheliäisenä
eläinparkana. Ia tuhansilla hewosilla ci ole
mitään helpoitusta ei sunnuntai ja wielä >vä-
hemmin arkiftäiwänä tässä kurjuudessa, siksi kun
ne wihdoin surkeasti piinattuina ja ajokuluiua
saawat lurikkaa otsaansa.

Surkeata on nähdä hcwosia pakoitcttawan
tyshön lepopäiwänä, ja suuri syntihän onkin
heitä »vastaan pakoittaa heitä, sillä Jumala
on laupeudessaan eroittauut yhdeu päiwän,
jolloin ne saisiwat olla waftaina työstä ja
wai»vasta, ja tämän »vapauttamisen on Ju-
mala tehnyt yhtä »varten niille kuin pojil-
lemme ja tyttärillemme, rengille ja piioille.
Tiedän monen hewoseu omistajan, joka työtä
teettää hcwosille sunnuntaipäiwinä, puolus-
taman itseään sillä, että hän antaa niiden
lewätä jonakuna muuua päiwänä; mutta ei--
kös tämä ole wastoin Jumalan asetusta?



Kaikkiwaltias sanoo ihan sclwään: muista
lepopäiwää, ettäs sen pyhittäisit. Silloin
(lcpopäiwänä — hän ei puhn muusta päi-
wästä); Häu sanoo, silloin ci pidä sinun
juhtasi yhtään työiä tekemä». Eikös ole
totta, että ne ihmiset, jotka ciwät pidä mi-
tään näistä selwistä käskyistä, eiwät myös-
kään ole liian armahtawaisia eläimiänsä koh-
taan? Ia kuitenkin on kolmasti käsky yksi
niistä kymmenistä käskyistä joidenka rikkojia
Jumala uhkaa rangaista kolmanteen ja nel-
jänteen polwecn.

Kuitenki, maikka olemme riistäneet hewo-
selta »vapautensa ja kulcttaueet niiltä laweilta
kedoilta, joilla se euncn juoksenteli hirwen,
secbrau ja millin aasin kanssa, tulee siitä, jos
mc ruokimme ja hoidamme sitä hywin, meille
uskollinen, kuuliainen werratoin palwclia, ja
se on silloin, kuin sitä hywin pidetään, ystä-
wälliscsti puhutellaan, kuin myös sen paraat
ja jaloimmat omaisuudet ilmestywät; sillä
hewonen ou hywiu kiitollinen ja palkitsee HY-



win pitelemisen ja woi monella eri tawalla
osoittaa kiitollisuuttaan ystäwyydestäsi. As-
tuin kerran erään herran kanssa hänen Pel-
loillansa, jolloin hän nauraen sauoi:

~Ahah! minuu ruuuikkoui on älynnyt mi-
nun, tuolla se tulee."

Ia siellä tuliki todella ruuuikko kunnon
kyytiä. Meitä lähestyessään se niin poyhis-
teliin ja hirnui setä näytti olewan niin mie-
lissään, kun sai tawata omistajatansa ja aset-
taa päänsä hänen olkapäälleusä sekä seurata
häntä »veräjälle, ja kuu me menimme »verä-
jän ulkopuolelle, astui hän sisäpuolella lcwo-
toinna edes ja takasin, niinkuin sen oikein olisi
tehnyt mieli hyppäämään »veräjän ylitse. Hä-
nen omistajansa meni ja taputti sen kaulaa
jäähywäisiksi sanoen:

~Tulisipa tottaki ruunikkoui iloiseksi, jos
se saisi wähänkään matkaa kantaa minua se-
lässäusä. Se ei tunnu milloinkaan olewan
min ylpeä ja onnellinen, kuin silloin kuin minä
joko istun sen satulassa eli se wetää minun
waunuj ani."



~Käytättentö milloinkaan piiskaa häntä »var-
ten?" kysyin minä.

~Piiskaako? minusta olisi niin paha lyödä
ruunikkoani. Hewoisista ei ole ollenkaan
mieleen, jos heitä loukataan. Hewoisia woit
pieksää niinkuin lapsia, siksi kuin he eiwät
pidä kuritusta minään ja saatat heidät »vaan
»vihaamaan ja pelkäämään itseäsi. Hywyy-
dellä saamme paljon toimeen niinhywin he-
»voisten kuin eläinten kanssa."

Se on epäilemättä totta. Wuonua 1841
sai kuninkatar Biktoiia lahjaksi arapialaisen
hewoseu. Kun sen tuoja meni matkoihinsa,
tuli hewonen hylyin alakuloiseksi eikä tahto-
nut syödä. Tämän jalon eläimen kuolemasta
pelastamiseksi täytyi kutsua hewoiseu tuoja
takasi hoitamaan sitä muutamia Päiivia.
Niinpian kuin hän tuli talliin, osotti hewo-
nen ilonsa hyppimisellä ja rupesi paikalla syö-
mään hänen läsnäollessansa. Hewoscn hywä
ystäwä oli palannut, ja se osotti ilonsa kun
sai nähdä hänet.



Teekestin laittajat eiwät pitäneet ajureita
julmimpina hewoisilleen kuin muitakaan ajajia,
mutta he ajatteliwat kuitenki edes jotakin hy-
wää tämmöisestä kokouksesta sekä ihmisille
että eläimille; ja päättäen niistä korkea-ääni-
sistä mielenosoituksista, sydämmellisistä nau-
runhahatuksista, jalkain koputtamisista ja kä-
sien taputtamisista, yhä uudistetuista huu-
dahduksista ~niin, niin," ja ~se on oikein, se
on oikein" «liwat kai ajurit sangen tyytywäi-
sct (mitä sitte hcwosetkin lienewät »voittaneet)
ja tämä todistaa taas, että ihmiset woiwat
olla sangen iloisia ilman ryypyittäki.

Herra E. S. Heywood oli puheenjohtajana
ja hänen wieressänsä oli useampia niistä rou-
wasihmisistä, jotka oliwat hankkineet waroja
ja aikaausaattaueet mainitun kokouksen sekä
nyt oliwat hywin hywillänsä ajurien suorasta,
mutta kuitenki sydämellisestä kiitoksesta jakoh-
telusta. Herra Smith erään suuren sanoma-
lehden toimittaja, joka äitinsä ja sisarensa
kanssa oli »vaikuttanut niin paljon saattaak'



feen ihmisiä hclleydellä kohtelemaan elukoi-
taiisa, »vastaanotettiin suurella ilolla tähän
kokoukseen ja höncu sanansa, jotka hän puhui
tunkcusiwat kaikkiin sydämiin. Hänen jälkei-
scnsä puhuja saneli scuramvastuj

~Niiuftä luulen, että teidän hcwoiset olisi-
wat sangen iloiset, jos ne tietäisiwät tästä
kokouksesta. Piplia sanoo meille: »vanhurskas
armahtaa juhtaansa, mutta jumalattoman sy-
dän on halutoin, säälimätön!, ja todistaak-
seni .tätä totuutta, kerron yhden esimerkin.
Eräs ajuri löi ja rääkkäsi hewoisluhoausa,
sentähden että eläinparka ei jaksanut wctää
suurta hiilikuormaa jyrkän mäen päälle. Hän
löi sitä kaunoihin jaPäähän ja potki sitä jalkoin
ja kylkiluihin, mutta »vaikka hcivonen koetteli
tehdä parastansa ci se kuitenkaan saanut kuor-
maa liikahtamaan paikalta. Muuan waat-
tcenkauppias, joka seisoi puotinsa owella, muis-
tutti ajuria, kuiuka hänen ci pitäisi olla noin
julma nöyrälle mutta »väsyneelle hewosellecn.
Hänen koetuksensa suojella hewosta hirwcistä



lyömisistä saattoi waan miehen kiroilemaan,
ja »viimein arjasi mies »vihoissansa:

»Pitäkää huoli omista asioistanne. Minä
te'en niinkuin tahdon; hcwoncu on omani eikä
teidän; ja mikä pakko teillä on sekaantumaan
semmoiseen, joka ci teitä liikuta? Antakaa mi-
mille 160 markkaa, jonka hewonen minulle
maksaa, niin saatte tehdä sen kanssa tuin tah-
dotte; mutta niinkauwan kuin se on minun,
niin otan mokoman konin päiwiltä, jos niin
haluan."

Waattcenkauppias tarkasteli tuota »viheli-
äistä eläinparkaa ja näki että ruoka ja hoito
tekisi scu tykkönään toisenlaiseksi; hän maksoi
160 markkaa; hcwonen riisuttiin »valjaista,
ja »vaattecnkauppias talutti sen erään naapu-
rinsa talliin. Siellä hoidettiin ja ruokittiin
sitä mmitamia päimiä ja sitten laskettiin ha-
kaan muutamiksi »viikoiksi ja näytti kuukauden
kuluttua toisellaiselta eläimeltä ja myötiin
silloin eräälle siiwolle ajurille 180 markasta,
joka muutaman ajan kuluttua ci sanonut sitä



myöwänsä kahdesta sadasta kahdeksastakymme-
ncstäkään markasta.

Sen entinen raaka omistaja osti toisen he-wosen. Eräänä päiwänä löi hän sitä piis-
kanwarrella päähän muutamassa alamäessä.
Tuosta hewoneu kawahti ensin pystyyn ja
töytäsi nelistäen määrälle tielle. Mies koetti
kyllä pitää ohjaksista, mutta siirtyi tasapai-
nosta ja putosi aisoen wääliiu sekä heitti hen-
kensä pyöräin alla seuraamassa silmänräpäyk-
sessä.

Tuo laupias waatteenkauppias joutui joku
aika sitten omatta syyttään köyhyyteen ja täy-
tyi kutsua kokoon »velkojansa. Tässä kokouk-
sessa sai hän muun muassa kuulla pilkkapu-
heita eräältä »velkojaltansa, seutähden että hän
oli ostanut tuon wanhan hewoisen, silloin
kuin hän ei hewoista tarwinnut ja syytti
häntä,kuinka hän täten kewytmielisesti oli tuh-
lannut rahojansa. Eräs wanhauläutä herra,
eräs kwääkäri, *) joka myös oli »velkoja pyysi

*) Kwciäkärit owat eräs lahkokunta kristityltä.



kuulla kokonansa tuon eriskummaisen hewos-
kaupan. Waattecnkauppias astui silloin esiin
ja kertoi kaikki, miten tämä kauppa oli tapah-
tunut; kuinka mainittu eläinparka läähätti
ja oli wcressä, kuinka sen nahka oli monesta
kohdin rikki ja haawoissa, etenki silojen koh-
dalta, olkapäissä ja kaulassa ja hau makuutti
welkojiaan, etta hän ci ollut tapannut penniä-
kään kuin oli ollut armahtama tuota pahoin
rääkättyä hewoista kohtaan. Kuiu hän oli
istunut sialleen, sanoi kwääkäri:

~Kuinka monta wclkojata sinulla on, ys-
täwani?"

~He owat kaikki täällä," wastasi waattcen-
kauppias.

~Hy»vä, minä otan suorittaakseni kaikki si-
nun wclkasi, niin että sinä jäät »velkaa ainu-
astaan minulle. Jos sinulla on sääliwä sy-
dän armottomia ja äänettömiä eläimiä koh-
taan, niin että niitä autat, niin olen ajatel-
lut että woin auttaa sinua cntisenki lisäksi
»vähäisellä summalla."



Tällä tawoin teki waatteenkauppiaan hy-
wyys hcwosta kohtaan, että han itse hädän
aikana sai kokea hywyyttä ja pääsipä
min wielä warakkaaksiki; ja häneen sopima
sanat: ~antnaat owat laupiaat, sillä he saa-
wat laupiudcn."

Kowat käsien taputukset scurasiwat kerto-,
musta waatteeukauppiaasta. Muuiaat sanoi-
wat: tuo kwääkaripa oli kunnon mies," toi-
set; ~olipa waattecnkauftpiaalla ouni;" toiset
taas uauruiwat lohtikulkkua, mutta pyyhkiwät
samalla kertaa silmiänsä takkinsa hihalla.

~Otaks»kaammc nyt," pitkitti puhuja,
~että hewoscmme osaisiwat pnhua ja että ne
kuuden kniikcmdcn kiiluttua tästä päiwästä pi-
täsnvät kokousta, ja wauha Lauktipää olisi
puhccujohtajaua, «iin »voisimme ajatella sen
puhuwau scuraawilla sanoilla:

~Hywät kumpanini, hcwosct — tno kokous
Pendlcpurissa, jonka armeliaat rouwasihmisct
saiwat aikaan, ja jolla oli tarkoituksena saada
meidän isäntiämme meitä wast'cdes parein



min kohtelemaan, etteiwät kiusaisi meitä yli
»voimiemme, eiwätkä myöskään löisi eli muu-
toin pahoin mcnettclcisi kanssamme, sepä oli
kunnon asia. Ennen tätä kokousta mietin
wiheliäisintä elämää; kuulla tallin owcn au-
kiawan aamuisella oli jo kauheata. Kirouk-
set, surwimiset, piiskalla eli apchangolla lt>ö-
miset oliwat alkajaisct päiwän työlleni; ja jos
en peloissani seisonut hiljaa silloin kuin wal-
jaotettiin heltynyttä ruumistani, niin satoi
satamalla kirouksia, surwimisia ja piiskanlyön-
tiä minulle hewoisparalle. Ole» seisonut tun-
tikausia kapakan owen siwulla polttamalla päi-
wäpaisteclla ja rankassa sateessa, läpitunke-
massa ahawatunlessa ja polttamassa pakka
sessa, sillä aikaa kuin ajajani joi jaräiski, ja
koko ajan yhdctäkkään hciuätullotta ja tyhjä
pääkopsa suuni edessä, silla tiedämmehän olc-
wan eräitä renkiä, jotka myöwät kauroja eucm-
män kuin he milloinkaan owat ostaneet. Tyn-
nöri määriä tekisi pääkopsistamme warastetut
kaurat, jotka, jos ne olisimme saaneet syödä,



olistwllt antaneet meille woimia wetämään
kuormiamme. Satoja kertoja on lyöty mi-
nua päähän, kaulalle ja jaloille tietämättäni
ollenkaan syytä minkätähden. Ennen kokousta
tahtoi omistajani myödä minnt kolmesta sa-
dasta kundcstakyinmcncstä markasta, ja nyt
ei sano myöwänsä minua mistään hinnasta.
En enää ollenkaan ole peloissani hänen tal-
linmvea awatessaan, sillä nyt saan kuulla hy<
wiä sanoja ja lempinimiä, ja tiedättenhän
kaikki, kuinka meistä on mieleen hywät sanat
ja lempimiset. Isäntäni juopi wielä nytkin
olutpullonsa, mutta hän koputtaa piiskan »var-
rella kapakan owca ja pyytää saada olutta
ulos tykonsa ja juopi sen seisallaan, ja sitten
kunnon kyytiä kotia, niin että woimme päät-
tää päiwämme askareet jo hywissä ajoin ja
sitte lewätä tarpeeksi asti yöllä. Ei enää
mitään »varkauksia pääkopsasta; ei lyömisiä,
eikä kiroilemisia, ei ollenkaan piiskaa, niin kuin
ennen. Nyt owat ajat paljo paremmat meille
kaikille, tätä piisaa, niinkuin se on al-



tanut, niin pian joutuu tuo hirmuinen, wai-
waawa piiska muinaisyhtiön kalujen joukkoon,
samoin loppuu nälunnäkcminen kapakoiden
owien wiercssä, ja meidän alentamiscmmc ja
kärsimiscmmc huojcnee huojenemistaan. Elä-
köön Pendlepurin kokous! Kiitos ja kunnia
ystäwällisille rouwasihmistlle! Eläköön kaikki
hcwosten ystäwät ja eläinten suojcliat!"

Eräät katsonvat kieroon toisiinsa, eräät
taas loiwat silmänsä maahan häftiästä, jota-
wastoin toiset cläköönhundoilla ja naurunha-
hatuksilla palkitsiwat wanhau Laukkipään pu-
hetta tuossa sadunkllltllisessll hcwoiskokouksessa!
Sanalla sanoen.' wanhan Laukkipään puhe wil-
kastutti sangeu paljon ajurien kokousta.

Viimeksi kutsui puheenjohtaja esille kaksi
miestä — Taawctti Potterin ja Inho Piman
— antaakscnsa heille palkinnolta heidän pit-
källisestä ja hywin tunnetusta hcllcydcstä he-
woisiansa kohtaan. Pottcri, joka oli ollut
»viisikymmentä wuotta ajurina eikä Missään
ollut juowuksissa eikä antanut seista hcwos-
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taan kapafaii oivcu »vieressä yhtä hetkeä yh-
teensä koko wiitcnäkymmeneiiä »vuotena —-
tuli ensiksi ja »vastaanotti kumpaniensa elä-
köön huutaessa kauniisti niotun kirjan ni-
ineltä Eläinmaailma. Wanha mies tuli sy«
wästi liikutetuksi ja pyyhkien kyyneleitään nut-
tunsa hihalla, puhui hän:

,Minä puolestani en suinkaan odottanut
mitääu palkintoa. Kas, kuu kyyneleiltä ei
tahdo saada »valtaa. Cu ole pitäuyt piiskaa
kahteenkymmeneen »vuoteen. Hewoseni juok-
sentelee pihalla ympärilläni ja hyppii kuin
lammas sekä ottaa hampaillaan kiini nuttuni
kauluksesta ja puistelee minua leikillään. Se
hörhottää niin pian kuin minut näkee. Minä
moisin taluttaa sen tuonne yläwälle paikalle
rouwaswäcu sekaan, ilman että se tekisi heille
mitään »vahinkoa. Piiskaa! ei ollenkaan piis-
kaa minun hewoselleni; ilman sitä se tulee
ihan hywästi toimeen. Niinä pidän liian paljon
hewosestani sitä lyodäkseni, ja se pitää minusta
paljon, scntähden kuin sitä hywin kohtelen, se



on ihan totta. Noh, tämähän on kaunis pal-
kinto; tämmöistä en ole milloinkaan odottanut,
en milloinkaan, se on wanua, ja cu moi
muuta kuin sonoa: suuri kiitosta."

Ukko Potterin puhe oli kaikista mieleen.
Seniälkeeu tuli Piina esille ja sai myöskin
palkintonsa ja näytti erittäin tyywäiseltä setä
sanoi rakkaiden hewoistensa kulkeman parem-
min piiskatta kuin piiskalla. Hän ci tarmiu-
nut piiskaa, eikä hänellä ollut mokomata ka-
pinetta ollutkaan kymmeneen mnoteen. Sitte
sauvat kaikki ajnrit itsekukin pienoisen kirjan,
nimeltä Hcwoiskirja, sisältäwä luatettawia ja
sangen tärkeitä ncuwoja hcwoscn hoitamisessa.
Eläintcnsuojelus seuran sihtieri Lontoossa hira
Kolami oli kaikki nämät kirjat ja palkinnot
lahjoittanut.

Kuinka surullista on kuitenkin, että tainkal-
laista seuraa tarwilaan kristillisessä maassa;
ja kuiteuki tiedämme sen oleman tarpccen suo«
jelcmaan eläimiä ja erittäinti hcmosia. Eng»
landia on kutsuttu,,hcwoistc» hclwetitsi." Ku-
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kas ei olisi nähnyt kilpajuoksu- ja kyytihe-
woista hengästyneenä ja läähättämän, hikoi«

ja wapiscwan sekä tykkänään weri«
sekaisessa hiessä; eli wetohcwosta »ääntyneenä
ja turhaan koetlawan saada liikkeelle hirmuista
kuormaansa, ;onka eteen armoton ja raaka
isäntänsä on sen »valjastanut?

Kuskit, ajurit, kyydillä ajajat, eläintenkaup-
piaat ja laahtarit, kaikilla näillä on paras
tilaisuus saada kokea niitä ylcwiä ja jaloja
tunteita, jotka pian ilmcstywät heidän äänet-
tömissä ja kärsiwällisissä luontokappaleissa,
kuin heitä waan hywyydellä kohdellaan; ja
kohdella lnontokappaleita hywyydellä todistaa
hywästä ja puhtaasta omasta tunnosta.
Mutta joka taas ajattelemattomasi! kiusaa jo-
takin Jumalan luoduista olennoista, olipa se
sitte lintu, nelijalkasia eli matelewaisia eläi-
miä, se todistaa semmoisesta syämestä, joka
pian on walmis tekemään minkäkaltaista hir-
mutyötä hywansä.

Se Jumala joka hywyyt«Hsään ja jotaki


