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Suomentaja pyytää ilmoittaa, että kaikki »vie-
raskieliset nimet omat muutetut suomalaisiksi.
Syynä tähän on se, että lapset ja wierasta
kieltä taitamattomat henkilöt monestikin ciwät
niin mielellään lue sellaisia kirjoja, joissa kaikki
nimet owllt wicraita, ja mahdottomia ääntää.
Kun ei mitään historiallista nimin esiinny, ei
ole tästä mitään wahinkoa syntynyt, eitä muu-
tosta olisi tehtykään, ellei «ma kokemuksemme
olisi osoittanut, että moni muuten hywä kerto-
mus ci «le niin „h»uskn" ainoastaan sentäh-
dcn että nimet owat waikcat ääntää; jos kirjaa
luetaan ääneen «n näin laita wiclä suuremmas-sa määrässä.

Raumalla,
Nciuman Kirjapaino-Osakeyhtiön kirjapainossa,

1 8 !) 2,



Kertomus Pienestä Naama
tusta ja mitä se mat

kaansaatti

Perttu ja Anna Wuorcla oliwat su-
wiloma-aikoina' wicraissa iso-äitinsä luo-
na, joka asui kauniilla paikalla maalla.
Hänen asuntonsa nimi oli Tammela,
koska siinä ympärillä kaswoi paljon
tammia. Kertun ja Annan, joiden koti
oli kaupungissa, oli hywiu hauskaa iso-
äidin luona. Kaikki oli kaunista sekä
sisällä että ulkona, eikä heillä ollut mi-
tään läksyjä lucttawana, ci mitään tch-
täwää Muuta kuin leikkiä puutarhassa,
tahi mennä ulos niityille poimimaan
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siellä kaswawia tukkia. Heille oli aina
kowin hupaista saada olla iso-äidin luo-
na, silla paitsi sitä että hau oli kiltein
ja rakkahin iso-äiti maan päällä, taisi
hän kertoa semmoisia erinomaisia kerto-
muksia, eikä näyttänyt koskaan wäsywän
niitä kertomaan, Kaisa-täti ja eno Kaar-
le taisiwat myöskin kertoa hauskoja ker-
tomuksia, mutta iso-äidin kertomukset
oliwat tosia, missä puhuttiiu aina to-
dellisista ihmisistä. Wanhll rouwa Tam-
minen rakasti lapsia snurcsti ja teki pal-
jon heidän hmuiksecn, Häutä ilahutti
nähdessään cttciwät he koskaan riidel-
leet leikkiessään ja hywin harwoin oliwat
pahankurisia, mutta yksi asia häntä
murhctutti, se nimittäiu, ettei hän kos-
kaan nähnyt heidän lutcwau raamatut-
taan yksin ollessaan, ei, raamatut sai-
wat olla koskematta wiercishuoncessa,
kunnes rukonshetti tuli, jolloin ne otet-
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tiin käsille, ja ellemme ota lukuun ru-

koushetkiä ja Sunnuntaita, löiwät he
totonaan laimin Jumalan sanan. Mon-
ta wnotta oli ronwa Tammisella ollnt
tapana omistaa yhden hetken joka aamn,
kohta suuruksen Mesta, lastensa kristil-
lisyyden opetukselle. Hän tiesi millä ta-
wnlla hän saattoi tehdä tämän hetken
onnelliseksi ja hyödylliseksi nuorille; rak-
kaudella ja uskollisesti kylwi hän Sanan
jaloa siementä 'heidän sydnmmiinsä, ru-
koillen Jumalaa siunaamaan sitä. Ia
rnnsas sato seurasikin hänen tylwöään,
ylsi toisensa perästä hänen lapsistaan
alkoi kulkea sitä taitaa tietä, joka elä-
mään wic ja sinnasiwat häntä, jota
Pyhän Hengen armon kantta oli saatta-
nut heidän jalkansa ranhan poluille.
Tämä rakastettawa wmiha rouwa ei
hylännyt koskaan tätä tapaa, waan ko-
kosi yhä imeläkin ympärilleen ne per-
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heensä jäsenet, jotka oliwat hänen luo-
nansa ja koska hänen luonansa useim-
miten oli muutamia hänen monista las-
tenlapsistaan, elähtyi tämä onnellinen
„raamattu-hetki" taas uudestaan. Mut-
ta Kertun ja Annan sydämmessä eiwät
nämät hetket nähttäncet herättämän mi-
tään iloisia tunteita, heidän silmänsä,
waikka oliwatkin silniänräpäystä ennen
säteilleet leikistä ja tepposista, tnliwat
unisiksi ja raukeiksi, kun raamatut otet-
tiin esille, ja heidän katseensa harhaili-
wat ympäri tauluissa ja tämän siewän
huoneen huonekaluissa; heillä ei ollut
mitään rakkauden tunteita eikä innos-
tusta tähän pyhään kirjaan, ja tämä
herätti surua iso-äidiu sydämmessä. Kert-
tu ja Nnna oliwat menettäneet äitinsä,
ronwa Tammisen nuorimman tyttären,
Indiassa, knn he oliwat wiela hywin
pieniä. Heidän isänsä, joka oli npsecri-
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Nll siellä ulkomailla, piti lapsct luonan-
sa kunnes kuuma ilman-ala alkoi saat-
taa heidät kiwnlloisiksi ja heikoiksi. Mut-
ta kun majuuri Wuorcla kotoa tulleesta
kirjeestä oli saanut tietää rouwa Tam-
misen olcwcm hywin heikkona, lähetti
hän lapset mamselli Wirtaselle, jolla oli
tyttökoulu ja otti huolehtiakseen heidän
onnestaan ja menestyksestään, sM hen-
kisessä että ruumiillisessa suhteessa. la,
tehdäksemme hänelle oikeuden mukaisesti,
on meidän mainitseminen, että hän erin-
omaisesti täytti lupauksensa lasten ruu-
miillisen- menestyksen suhteen, mutta mi-
tä heidän ijankmkkisuns-tarpecscnsa tnlee,
näytti aiwan kuin hän olisi kokonaan
unohtanut heillä olemankaan mitään
sellaisia. Raamatun luku pidettiin pak-
kona ja rangaistukseksi tottelemattomuu-
desta saiwat lapsct oppia raamattu-läk-
syjä, ja kun Lauantai pidettiin wiikon
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hauskimpana päiwänä, oli sitä Mastoin
Suuuuutai,

„ ihanin seitsemästä", heille
ikawin ja wäsyttäwin kaikista.

Iso-äiti Tamminen huomasi kohta he-
delmät tästä kaikesta rakkaissa lapscn-
lapsissaan. Tämä olikin ensi kerta, kun
lapset oliwat kancmman aikaa hänen
luonaan, sillä kuu hänen tcrwcytensä
kauan oli ollut heikko, oliwat lääkärit
aina ennen kieltäneet ettei lapset saa ol-
la muuta kuin muutamia päiwiä Tam-
melassa, Nyt oli hän kuitenkin reip-
paampi, ja sanoilla ja esimerkeillä koetti
hän esittää lapsille totisen ja iloisen
kuwan kristitystä ja uskon »voimasta,
joka woi tehdä sydämmcn onnelliseksi
ja elämän iloiseksi ja hyödylliseksi.

Eräänä kirkkaana aamuna, suurukselta
päästyä, sysäsi Kerttu tuolinsa pöydän
äärestä ja juoksi noutamaan hattunsa,
huutaen Annalle: „Tule, Nnna! tule
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mukaan! 5 Minä juoksen katsomaan on-
ko ruusuunppu puutarhassani puhjcnuut;
tahdon niin mielelläni antaa sen iso-äidil-
le". Hän weti Annaa mukaansa, mut-
ta sanoi samassa äkkiä: „AH, rnamattn-
hetki! Sen unohdin.!" Ia heittäen
hattunsa tuolille, lisäsi hän: „Minä
toiwoisin että saisimme heti juosta, et-
kös sinäkin Anna?"

„ Emmekä eilsintään saisi olla iso-äidin
luoua? ennemmin tahtoisin menettää mo-
lemmat ruusupensaani, kuin jäädä tätä
paitsi." '

„Nnna, sinä tiedät kyllä, että minä
pidän paljon olosta iso-äidin luona
myöskin, mutta minä en luulisi mei-
dän tarwitscwan lukea raamattua lupa-
aikoiua ja joka päiwä sitte wiclä."

„Mutta iso-äiti lntec joka päiwä ja
useampia 'kertoja ftäiwässä, ja tiedätkös,
Kerttu, minä olen miettinyt, että mah-
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tanko juuri tämä olla se, joka tekee
iso-äidin niin kiltin ja kauniin näköiseksi
ja hywäksi?"

„ Mutta mitähän sinä luulet lukemi-
sella olcwau tekemistä tässä, Anna?"
sanoi Kerttu, katsoen kysywästi sisareensa.

„Niin, tiedätkös, wälin kun olen ha-
lunnut saada ulla iso-äidin tykönä ja
olen mennyt hywin hiljaa sisään hänen
luoksensa, niin hän ci ole nähnyt minua,
waan luettuansa wähän aikaa, on hän
uiimhdellut, hymyillyt ja näyttänyt niin
onnelliselta. Ia eilen illalla, knn sinä
olit ulkona leikkimässä ja iso-äiti oli is-
tunut niin kauan sisällä huoneessaan,
hiiwein minä hiljaa sisään ja istuin
pikku tuolille, saadakseni katsella häntä.
Kun hän sittc oli lnkcnut pitkän ajan,
niin kauan, etten olisi koskaan wiitsinyt
niin kauan olla wierashnoneessa, pani
hän kirjan kiinni sen pienen punai-



11

sen raamatun, josta tiedät hänen Pitä-
män niin paljun ja hän melkein
nauroi. Sitte aulasi hän taas kirjan,
katsoen sitä ja hänelle tuli kyyneleet sil-
miin. Nähdessäni iso-äidin itkemän, en
woinnt enää istua hiljaa, wacm juoksin
esiin ja kiersin käteni hänen ympärilleen.
Hän hämmästyi niin kowasti, sillä hän
ei tietänyt minun olewan siellä; mutta
hän ei ensinkään wihastunut, Maikka
olin häntä säikäyttänyt, Maan otti mi-
nut polwellecn ja suuteli minua monta
kertaa."

„Ia kysyitkö, minkätähdcn hän itki?"
sanoi Kerttu.

„Kyllä, sen tein ja kysyin sitäkin mi-
kä hänen niin iloiseksi saatti."

„Ia mitä hän sanoi?"
„Hän sanoi ajatelleensa sitä henkilön,

jota antoi hänelle raamatun, se saatti
hänet itkemään, ja hän olisi juuri ker-
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tonut siitä mitä teki hänen niin onnel-
liseksi, knn sinä tulit sisään ja sitte
saimme mennä maata."

„Minä luulen iso-äidin kyllä kerto-
man sen meille, kun pyydämme häntä,
Anna", sanoi Kerttu, niin tarkkaawaisc-
na, että oli unohtanut setä ruusupen-
saan että nnpnt, „Meidän pitää kysyä
häneltä tänään."

„Niin pitääkin", »vastasi Anna, „nyt
saamme mennä sisälle lnkcmaan."

Heistä tuntui tänä aamuna raamatun
lnkcmineu hanskcmmalta 'kuin tawalli-
scsti, siitä yksinkertaisesta syystä, että
he kuulteliwat tarkkaawaiscsti, ihnicttcli-
wät ja micttiwät paljon siitä, olisiko
lukeminen jotakin »vaikuttanut siihen, et-
tä iso-äiti oli niin kiltti ja hywä, wai eikö.

„Noin huolellisesti pitää iso-äiti raa-
mattua", sanoi Anna kun »vanhus luke-
masta lakattuaau pani kirjan koteloonsa.
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Hän otti sen taas esiin, katseli sitä
ja sanoi: „Niiu, rakkaat lapset, minä
pidän siitä hywin paljon,"

„Minä toiwon myöskin woiwani lu-
kea sitä mielelläni, tultuani »vanhaksi",
huomautti Anna; „keltäs, iso-äiti, te
olette sen saaneet?"

..Ainoalta sisareltani, jonka jälkccn si-
nun nimeksesi annettiin Anna."

„Oliko hän yhtä wanha kuin tekin?"
~Ei, hän tuoli hywin nuorena."
..Kuoli! Ia mitä te sitten teitte?

kuinka woittc leikkiä ja olla iloinen il-
man häntä?"

„En sitten mää koskaan leikkinyt,
Anna", wastasi wanhns wäriscwällä
äänellä ja kyyuclsilnnn. „Minä en
woinnt leikkiä ilman häntä ja sydäm-
mmi oli wähällä musertua, Ajan kans-
sa tuli, kuitenkin rauha ja tämä pieni
kallis raamattu oli se, jokarauhan antoi."



14
„Lukcwatkos nuoretkin ihmiset sitte

raamattua niin mielellään kuin wauhat-
kin?" kysyi Anna kummastellen,

„
Kyllä monet, lapsukaiscui; minä Moi-

sin kertoa teille kahdesta pienestä tytös-
tä, jotka pitiwät enemmän pienestä pu-
naisesta raamatustaan, kuin kaikista muis-
ta kirjoista ja kapineista maailmassa."

„Oi, kertokaa, kertokaa iso-äiti!" pyy-
siwät Kerttu ja Anna innokkaasti. „Me
tahdomme niin mielellämme kuulla sen,"

„Tulkaa ulos, huwimajaan nyt sitte,
niin saatte kuulla sen."

Iso-äiti sai pian hatun päähänsä ja
saalin hartioilleen ja sitte lähti tuo pie-
ni senra huwimajacm. Sitten knn he
oliwat istuutuneet mukawasti, alkoi iso-
äiti kertomuksensa pienestä punaisesta
raamatusta,

„tzywin kauan sitten", sanoi iso-äiti,
„ asui kaksi iloista lasta yhdessä, onnel-
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liscssa kodissa. Tämä oli iso rakennus,
keskellä kaunista puistoa, jossa oli mon-
ta komeaa puuta, ja kanuis joki juoksi
siitä läheltä siwuitse. Se oli hywin
hauska koti ja niin ajattcliwat molem-
mat tytötkin, Anna ja Klaara, Nnna
oli kahta wuotta wcmhempi sisartaan ja
hänellä oli lempeä ja ratastettawa luon-
to. Klaara oli kopea ja kärsimätön,
Anna oli ratastettawa lapsi. Hänellä
oli kirkkaat siniset silmät, kauniit pitkät
kiharat päänsä ympärillä ja hänen pie-
ni keijukaisen kaltainen wartalonsa oli
aina liikunnossa. Klaara oli myöskin
tannis, mutta hänen tummat silmänsä
ciwät olleet niin lempeät tuin hänen
sisarensa ja röyhkeän tapainen käytök-
sensä saatti hänelle aina kiusaa. Heidän
wanhcmpansll pitiwät paljon lapsistaan
ja tetiwät taitki, jotta he olisiwat olleet
onnellisia. Heillä oli pieniä hewosia
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ratsastettamana jakummallakin pieni puu-
tarhansa, jossa he saiwat työskennellä
mielensä jälteen ja siellä heillä oli kau-
niita kukkia annettawiksi heidän ystäwil-
lcen. Ia kuitenkin saatti yksi asia heille
paljon surua mikähän maallinen ko-
ti olisikaan suruitta? heidän äitinsä
tcrwcys oli hywin heikko. He saattoi-
wat tuskin muistaa aikaa, jolloiu hän
ci olisi ollut tiwulloincn, mutta wiimci-
scnä wuonna oli rouwa Kilpinen ollut
heikompi kuin ennen, hän jaksoi ainoas-
taan harwoin ajella ulkona pienissä Mau-

nuissaan ja sai tyytyä istumaan nurmi-
kolla tahi puutarhassa lämpimänä kesä-
aitana. Mutta missä hän olikin, oli-
wat nuo pienokaiset hänen ainaisena seu-
ranansa, eiwätta he koskaan muulloin
olleet niin onnelliset tuin äitinsä luona,

he ratastiwat toisiaan hellästi. Herra
Kilpisellä oli paljon tchtäwää maatilo-
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jensa hoitamisessa ja kun hän sitäpaitsi
oli waltiopäiwämics, oli hän enimmäk-
seen poissa tahi ulkona. Nouwcm tcr-
weyden tila esti häntä ottamasta osaa
mihinkään seuruihin, ja samoinkuin lap-
set oliwat, kaikkein onnellisimmat hänen
luonansa, ci hänkään huolinut ensinkään
mistään mnusta seurasta kuin molem-
pien pikku lemmikkiensä. Niin, mntta
olipas heillä muutakin seuraa. Mitä-
hän te luulisitte sen olleen, pienokaiseni?"

„Pienoinen karitsa", huudahti Nuua,
jota ci itsekään oikein tiennyt kumpaan-

ko oli enemmin mieltynyt, karitsaansato
Mi ruusnpcnsaascnsa.

„ Pienoinen ka-
ritsa, lnni nicidän Liisu."

„Suuri koira kuten Tommi. Eipäs,
kun pieni kissaupoika leikkimässä rno-
hostossa", sanoi Kerttu,

„Pieni punainen raamattu", sanoi iso-
äiti, „hywin asetettu nahkaiseen koteloon
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äidin makuukamarissa, tämä oli heillä
aina mukana, mihin he meniwät. Se
oli kaunis, tiiltäwä punainen raamattu,
»varustettu kullatuilla lehdillä ja hakoil-
la, Pieni mntta hywin kallisarwoincu."

„Lukiwatko he sitä joka päiwä,
isoäiti?" kysyi Nuna.

„Lutiwat joka päiwä, mutta, muista-
kaa, ctt'eiwät he lukeneet sitä kuten läk-
syä. He rakastiwat sitä rakastuvat
laulaa scu ihanoita psalmeja rakas-
tiwat tuulla lesnksesta, jota heidän äi-
tinsä rakasti ja johon hän luotti. Ia
niin pian kuin he alkoiwat oppia jota-
kin, täyttyi heidän muistinsa sen juma-
lallisilla totuuksilla."

„Ia oliwatko he onnellisia, iso-äiti?"
sanoi Kerttu kysywästi.

„Hywin onnellisia paitsi kun heidän
äitinsä oli huonompi tahi kun he cmtoi-
wat pahalle luonuolle Mallan, joka sittc
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aina heitä murhetutti, koska he eiwät
ainoasti rikkoneet äitiänsä »vastaan,
maan myöskin Jumalaa wastaan."

„Mntta minkatähden tahtoi heidän
äitinsä heidän oppimaan raamattua?"
kysyi Anna.

„Sentähden kun hän toiwoi että heil-
lä olisi sen totuudet sydämmissään, ettei
heidän tarwitessaan olisi täytynyt hakea
niitä. Ia", lisäsi wanha ronwa mictti-
wästi, „hän täytti astiat medellä, toi-
moen Pyhän Hengen mnuttawcm me-
den roimiksi."

„
Opettamatko kaikki äidit lapsiansa

rakastamaan raamattua", wirkki Kerttu.
„Woi kuinka toiwoisin oman äitini ole-
man täällä, oman äitini!" Puhkesi tuo
pikku tyttö sanomaan, „mutta en kos-
kaan saa häntä enää nähdä", ja hän
alkoi itkeä.

,

Wanhll rouwa Tamminen otti Ker-
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tun syliinsä, sanoen: „ Mutta raamattu
woi opettaa sinulle kuinka woit tulla
siihen onnelliseen kotiin, missä äitisi nyt
on, lapsukaiseni."

„AH, iso-äiti, sanokaa minulle kuinka."
„Niin, tahdon wastata sinulle raama-

tun sanoilla, sillä ainoastaan sieltä saam-
me tietää mitä Jumala itse sanoo: Knn
Kristuksen opetuslapsia suretti ajatus,
että heidän mestarinsa olisi jättämä hei-
dät, puhui hän lohdutuksen sanoja heille
ja sanoi mcncwänsä pois walmistamaan
heille sijaa. Mutta muutamat heistä
eiwät saattaneet käsittää, mitenkä he woi-
siwat tulla taiwaascn, ja yksi Tuo-
mas kysyi Icsukselta: „Kninka woim-
me tietää tien?" Herra wastasi: „Mi-
nä olen tie totnus ja elämä." Tämän
saman lesuksen päälle lnotti junri tei-
dän äitinnekin, rakkaat lapseni. Hän tiesi
että hänen syntinsä oliwat Hänen kaut-
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tansa anteeksiannetut ja hän saisi ijäti
olla Hänen luonansa. Tämän Icsukscn
lautta woitte tekin saada tulla taiwcia-
sen ja taas olla äitinne luona, ja kun
ette ensinkään tiedä kuinka pian teidän
pitää kuoleman, niin ette saa jättää
toistaiseksi ajatella Häntä ja uskoa Hä-
neen, joka on teidän oma Vapahtajan-
ne."

„Iso-äiti!" huudahtiwat molemmat
lapset, nyt wilkkcmsti innostuneina näi-
hin raamatun totuuksiin, „ Iso-äiti, te
olette niin toiseukaltainen kuin mamselli
Wirtanen! Te puhutte niin selwästi
ja me kuultelemme niin mielellämme.
Tämä tuntuu niin toiscllaiselta, „ Olkaa
kiltti ja kertokaa enemmän Annasta ja
Klaarasta!"

„Heidän äidillään", jatkoi iso-äiti,
„oli wielä htsi syy toiwoa että hauen
pikku tyttönsä oppisiwat Paljon raama-
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tusta. Hän ticsi, ett'ei hän saisi kauan
olla heidän luunansa, eikä hän ensinkään
saattanut olla warma siitä että toiset
hänen poissa ollessaan niin pitäisiwät
huolta lapsista kuin hän. Kesä kului
nopeasti ja waikka rouwa Kilpinen tuli
heikommaksi päiwä Päiwältä, oli hän
kauniimpi kuin koskaan, niin ainakin ar-
weliwat Anna ja Klaara, mutta hän
itse tiesi kuinka nopeasti loppu lähestyi.
Meillä ci ole aikaa kertoa näitä Päiwiä

päiwäpaistccn päiwiä näille pikku
tytöille wacm meidän täytyy kiiruh-
taa kertomaan »viimeisestä illasta, min-
kä heidän äitinsä saattoi olla ulkona.
Hän istui lepotuolissaan, nauttien kuu-
mista uäkö-alasta ja leudosta ilmasta,
kun kowa yskän kohtaus äkkiä pudis-
tutti hauen ruumistaan ja pelästytti se-
kä lapset, että häncu läheisyydessään
olemat. Hän istui sittc wähän aikaa
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hiljaa kootakseen woimiacm woidnkseen
mennä sisälle, „AH, äiti, minä wihaan
tuota häijyä yskää, se on warma!" huu-
dahti Klaara kuumasti katsellen äitiään,
joka oli hiestynyt ponnistuksista. „Ku-
ta sallii minun yskiä, ratas lapseni?"
kysyi ronwa Kilpinen lempeästi. .Mi-
nä en sallisi äidin yskiä, siksi pidän to-
ki liian Paljon hänestä." „Sinä saatat
minulle paljon «enemmin kärsimystä kuin
yskä, lapsukaiseni, puhuessasi min", sanoi
sairas, laskien laihan walkecm kätensä
Klaaran pään päälle, „jos todellarakas-
tat minua, kuten tiedän sinun tekcwän,
niin älä plihn min ajattclemattomasti,
waan rukoile Icsnsta tekemään itsesi ko-
tonaan Hänen lnpsekscen ja opettamaan
sinua tuntemaan Häntä kaikissa. Lupaa
minulle se, lcmmityiscui!" Hän puristi
tuon liiknkctnn pikku tytöu rintaansa
wastaan ja tyynnytti häntä hywäilyl-
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lään. „Niin, minä tahdon, miuä tah-
don", ivastasi Klaara wakawasti, „ja
äiti on auttama minua olcmaau kiltti."

Äiti sulki silmänsä ja hetkisen kulut-
tua ne awattuansa, katseli hän niitä hcl-
limmillä silmäyksillä lapsia, sanoen tyy-
necsti.- „Tc tiedätte kenen hoitoon olen
teidät jättänyt, Hän on minua hywin
lähellä nyt. Te saatte molemmat luot-
taa ja uskaltaa Häneen ja kertoa laitti
Hänelle silloin silloin kun niinä olen
poissa", lisäsi hän nopeasti, „Niti, äi-
ti, mihin te äiti menette? Eihän äiti
pois mene?" huudahti Klaara kiihkoi-
sasti, kietoen käsiwartensa hänen taulan-
sa ympäri, „Klaara, äiti tulee kipeäksi,
kun sellaista teet", sanoi Anna, jonka
waalcat tuskalliset taswot osoittiwnt hä-
nen Pienen sydämmensn sywän murheeu.

Nouwll Kilpinen oli usein puhunut
Anncm ja Klaaran kanssa poismcnos-
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taan ja sellaisella taivalla, että kaikki
pelko oli poissa; mutta näiden hänen
lausnmllinsa sanain ei ollessa odottamat-
tomia Annalle, kostiwat ne Klaaraan
aiwaukuin odottamaton lyönti. Kun hä-
nen äitinsä oli puhunut siitä, oli hän
aiua ttäyttäuyt niin tcrwccltä ja ollut
miu iluisll, että Klaara oli otaksuuut
puismcuon ajan, josta hän oli puhuuut
ja johon tahtonut walmistcm heitä, ole-
man wielä hywin kaukana. „los tai-
luaallincu Isäni pian ottaa minut luok-
sensa kotiin, miu tapahtukoon Hänen tah-
tonsa." Anna Pnristi äitinsä kättä, peit-
täen kaswonsa. „Te tiedätte kuinka kal-
lis Kristus on minulle ja tahtoo olla
teille, jos etsitte Häntä." „

Mutta",
puhkesi Klaara sanomaan, „kuinka tai-
damme olla kilttejä ilmau äitiä? Mi-
nä en taida, sen tiedän." „Klaara, ke-
nenkäs minä sinnlle sanoin olewan ai-
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noan, joka taitaa opettaa mcitä rakas-
tamaan Häntä?" „

Jumalan, äitini."
„Ia missä hänen tahtonsa ja tiensä on
meille ilmoitettu?" „Äidin punaisessa
raamatussa." „Aiwan niin; Hänen sa-
nassaan. Ottakaa se, lcmmityiscni", ja
hän antoi kirjan Annan wapiscwiin ka-
siin, „ lukekaa tätä yhdessä, kutcu kaikin
olemme tehneet, oppikaa siitä, rukoilkaa
sen sanoilla ja älkää koskaan crokaa
siitä," Se oli äidin lahja ja tuli myös-
kin olemaan äidin testamentti. Nouwa
Kilpinen tuli hywin kipeäksi yöllä, ja
kun hänen miehensä tuli kotiiu seuraa-
mana päiwänä, Pelästyi hän suuresti
hänen tilastaan. Wastankscksi hänen
rauhattomaan kysymykseensä, selwitti lää-
käri rouwan taudin oleman hywin ar-
weluttawcm ja sanoi hänen täytymän
olla täydellisesti rauhallisena. Nuo kaksi
pientä tyttöä tuliwat arwamuattoman
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surullisiksi, kuullessaan, cttciwät he saisi
olla äitinsä lnoua. Anna, jota suri yh-
tä sywästi tuin hänen sisarensakin, koet-
ti olla tyynecnä ja nöyränä, mutta
Klaara kcwcnti sydäntään riitelcmällä
Lowisaa, rouwa Kilpisen uskollista pii-
kaa, wnstaan, kun tämä ci tahtonut
päästää häntä hänen äitinsä luokse.
Anna koetti tyynnyttää pikku sisartaan
ja meni sittc ylös hiljaiseen lapsikama-
riin, missä hän wakawasti rukoili rak-
kaan äitinsä puolesta. Hän oli juuri
uoussut ylös polwiltacm ja istui tuo-
lilla pieni punainen raamattunsa edes-
sään, etsiäkseen siitä muutamia hywin-
tunnettnja paikkoja, kun Klaara tuli ry-
mäten sisään, tiihkoisasti sanoen: „Se
häijy ilkeä neiti Karttakin on täällä,
eikä hänkään laske minua äidin luokse;
mitähän hänellä on sen asian kanssa te-
kemistä? Minä wihaan häntä, sen tie-
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dän", jatkoi hän, sysäten Annan luo-
tansa, tämän aitoessa laskea täsiwartcn-
sa hänen kaulalleen. „Minä en aio
tehdä, mitä hän sanoo, tuo ruma paha
ilkiö."

Herra Kilftmcn joka samassa tuli si-
sään, luuli lasten riitclcwän ja nähdes-
sään raamatun Annan kädessä, otti hän
sen hywin kylmästi häneltä, sanoen: „ et-
tei se ollut mikään heidän leikkikalunsa,
ciwätta he suinkaan saaneet lnpaa pila-
ta sitä." Turhaan selitti Anna asian-
laidan, turhaan pyysi hän sitä kun
isä lähti lapsikamarista, otti hän tuon
punaisen raamatun mukaansa.

„Kas min, uciti Klaara", sanoi Ma-
ri, heidän hoitajansa, „nyt olette taas
saattaneet neiti Annalle ikäwyytsiä pi-
kaisuudellanne. Mutta älkää sureko min,
neiti Anna", lisäsi hän ystäwällisesti,
„onhan teillä tämä kaunis kirja, minkä
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neiti Kärkkä antoi teille, jossa on niin
monta kuwatauluakin." Hänen antaessa
tirsan Annan käteen, otti tuo Pikku tyt-
tö sen koneellisesti wastaan, mutta ei
katsonut siihen. Hänen pikkn sydämensä
oli täynnä murhetta ja hän taisteli to-
win, säilyttääkseen tyyneytensä. Hän
koetti klltcn hän niin usein oli oppi-
nut siitä pienestä kalliista kirjasta
olla tarsiwllllincn, nöyrä ja lempeä,
Klaarakin tuli kowiu murheelliseksi, näh-
dessään Annan waalcat, surulliset kas-
wot ja tietäessään olemansa syynä hä-
nen suruunsa. Mutta tämä ci hankki-
nut heille takaisin kirjan, ja heistä tun-
tui tui» olisi heidän äitinsä otettu heil-
tä pois.

„Nakkaat lapset", sanoi iso-äiti, „näct-
tetö nyt eroitnsta näiden molempien si-
sarusten watilta. He lutiwat molemmat
mielellään raamattua ja kuuliwat äitin-



30

sä puhuman sen totuuksista. Mutta
waikta Klaara tawallansa todellakin ra-
kasti sitä ja kuuli mielellään äitinsä pu-
human siitä, ci ollut se kuitenkaan wic-
lä ensinkään waikuttanut hänen sydäm-
mcensä; Annassa taas oli Sanan siemen
juurtunut sydämmecn ja hän koki „ kan-
taa hedelmää" elämässään. Nyt seu-
rasi muutamia raskaita, synkkiä päiwiä.
Anna ja Klaara oliwat melkein alino-
maa lapsikamarissa; tosin he olisiwat
saattaneet mennä puutarhaan tahi leik-
kiä pihalla, mntta tämä ei tullut hei-
dän miclcensäkään; niitähän he huoli-
mat kukista ja päiwän paisteesta, kun
ci heidän äitinsä ollut siellä. Neiti
Kärkkä jäi olemaan tänne, hän oli ollut
wieraissa uaapuristossa rouwa Kilpisen
sairastuessa ja tullut sitte olemaan apu-
na taloudessa. Hän ci olisi koskaan
tullut jäämään tänne, jos rouwa Kil-
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pinen olisi sen tietänyt, sillä tämä ei
pitänyt hänestä, mutta kun rouwll ci
woinut tulla pois omasta huoneestaan,
ei hän saanut tietää tästä, sillä pelättiin
hänen tuleman lewottomaksi saatuaan sen
kuulla. Herra Kilpinen oli kiitollinen
neiti Kärkän ystäwyydestä ja osaa otta-
waisuudcsta hänen lewottomuudcssaan
ja surussaan. Mutta lapset joko he
tiesiwät äitinsä ei mielellään salliman
neiti Kärkän oloa talossa, tahi hänen
seuransa ci ollut yhtä mieluisa heille kuin
heidän isälleen warma maan on cttä
he pahcksuiwllt häntä suuresti ja wält-
tiwät häntä niin paljon kuin mahdol-
lista. Hän oli kaukaista sukua herra
Kilpiselle, eikä siitä syystä siis kukaan
kummastellut hänen täällä tayntejään.

Eräänä aamuna lähetti hcrra Kilpi-
nen Klaaran pyytämään neiti Kartan
tulemaan wierashuoneesen, ja kun tyttö,
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naputcttuaan owelle, ei saanut mitään
wastansta, ankasi hän owen ja juoksi
sisään äkkinäisesti, kuten hänen tapansa
oli. Neiti, joka oli tällä kertaa unoh-
tanut tapansa mnkaan lukita owen, tuli
hywin hämilleen, mutta pikku Klaara
raukka ci ollut wähenunän hämmästy-
nyt siitä mitä hän näki. Huoneen nur-
kassa oli neiti Kärkkä voimillaan ja
Klaaran nopeat silmät äktäsiwät ristin,
jota hän rukoili. Hän nousi ylös sil-
mänräpäyksessä jaKlaara huomasi pitkät
witjat, »varustettuina pyörcillä kuulilla,
riippuman hänen kaulassaan ja hän piti
niitä sormissaan mwanknin olisi hän
laskenut kuulia. Hämmästyksessään unoh-
ti Klaara kokonaan asiansa ja huudahti,
osoittaen kuollutta puutumaa: „Nukoi-
letteko tuota? Minun äitini rukoilee
ainoastaan Jumalaa. Minä en koskaan
tahtoisi rukoilla sellaista." Neiti Kärkkä
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wärisi wihasta, mutta hillitsi tuki itsensä
ja kysyi: „Kukahan snlle, lapseni, on
sanonut nnunn rukoilleen," „Minä näin
sen, neitiin," „Ia knka uskaltaa sanoa,
etten saa tehdä miten tahdon?" tinskasi
neiti, unohtaen päätöksensä Pysyä lewol-
liscna. „Äiti sanoo että meidän tulee
ainoastaan rukoilla Jumalaa", sanoi tuo
pieni tyttö, „Ia kuta on äidille tämän
upcttannt?" „Hänen punainen raamat-
tunsa", wastnsi Klaara arwclcmatta.
Neiti Kärlkä meni hänen luotansa ja
snlki owcn, sitten tuli hän taas, otti
Klaaran räsiwcirrellcen ja sanoi, puistaen
häntä: „LuPaa minulle, ettet puhn kel-
lekään mitä näit." „Sitä en lupaa",
wastasi Klaara, „Siuä et lupaa", tius-
kasi neiti Kärtkä, päästäen tuokioksi saa-
liinsa, „mutta ajattelcppas, jos pakoitan
sinut." Samassa kuului koiran haukunta
akkunan ulkopuolelta. Neidin huone oli
Kertomus Pienestä Raamatusta. 2
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pohjakerroksessa, akkuna pihalle päin,
Klaara ajatteli koiran saattawan häiritä
hänen äitiänsä ja unohti tätä ajatelles-
saan kaikki muut. Aulasta akkuun, hy-
pätä ulos, ottaa pieni koira syliinsä ja
juosta tiehensä oli hänelle silmänräpäyk-
sen työ. Hän ci nawistanut tällä wa-
pautunecnsa neiti Kärkän kowista käsistä,
sillä tällä jäykällä naisella oli omat
syynsä Maatta häntä wmtioloon. Klaa-
ra meni lapsikamariin ja täällä kertoi
hän kaikki Marille ja Annalle. Uskol-
linen lapsenpiika kummastui wcnkkei hän
puhunut mitään. Hän oli jo ennen
epäillyt neiti Kärkkää ja oli Makuutettu
siitä ettei hän kammoksunut mitään kei-
noja ajaessaan perille tuumiaan.

„Nyt, lapset", sanoi iso-äiti, „olettc
kuulleet kylliksi neiti Kärkästä ymmär-

miks'ci rouwa Kilpinen mie-
lellään tahtonut pitää häntä talossaan.
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Hän oli innokas katolilainen, olipa
hänen wielä tuultu kerskaileman kyis-
tään Makuuttaa protestanttisia nskonsa
parenunuudesta. Huolimatta kaikesta
kunnioituksestaan häntä itseä kohtaan, ei
rouwa Kilpinen kuitenkaan tahtonut mie-
lellään nähdä häntä kotonaan ja pelkäsi
aina hänen mahtiaan, kun hän oli siellä.
Herra Kilpinen ei kiinnittänyt asiaan
mitään huomiota. Mutta ettei kerto-
mukseni Menyisi liian pitkäksi", sanoi iso-
äiti, „ tahdon sanon, että rouwa Kilpinen
tuli aina kipeämmäksi ja kipeämmäksi.
Joka päiwa tuli tohtori wakawammaksi
ja pikku tytöt tiesiwät äitinsä oleman
hywin sairaan, kosk'ei hän kertaakaan
lähettänyt heitä hakemaan luoksensa. He
ciwät tietäneet kuinka usein äiti oli ha-
lunnut nähdä heitä, Maikka tohtori oli
kieltänyt, Wiimcin tuli Lowisa eräänä
iltana, sanoen että lapset saamat tulla
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sisälle äitinsä luokse wähäksi aitaa. Suu-
resti mielissään juutsiwat he hänen
luokseen; tyynyjen nojalla istui äiti mel-
kein pystysuorana sängyssä, ja unohtaen
taitki waruitutsct, heittäytyiwät lapset
hänen syliinsä, painaen päänsä hänen
rinnoilleen: „Äiti! niin kaunisko äiti on-
kin! Äitihän un punainen tuin rnnsn",
hundahtelimat molemmat, „ eikös äiti woi
tulla ulos puutarhaan terrankin wiclä,
yhden ainoan terran wielä," stunmccsta
hehtinuine poskincen ja säteilcwine sil-
mineen näyttikin ruuwa Kilpincu rakas-
tettawalta ruusulta, „En, en koskaan
enää, lemmiwiscni, en kuskaan täällä
alhaalla, nmtta terran tuolla ylhäällä!
Tuolla ylhäällä taiwaau waltakuuuassa,
siellä Mpaamme toiseminc, ci itänä enää
erotalscmmc. Tämä on ihana ajatella,
eikö niin?" Tymä palawa rakkaus ku-
wastui hänessä, hänen katsellessaan lap-
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sicinn. „ Missä on pieni raamattumme,
Anna. Olisi hauskan lukea sitä yhdessä
wicln terran. Te tiedätte minnu anta-
neen sen teille, enkä ole tahtonut pyy-
tää sitä, sillä tiesin sen saattaman loh-
duttaa teitä, kuu emme saaneet olla yh-
dessä." Anna tnli tulipunaiseksi, sa-
noessaan: „Se on isällä. Isä sai
otti sen," Klaara hnndnhti: „Se oli
niinnn syyni kaikki eikä Annan", sahan
aikoi kertoa kaikki, kuu Lowisa tuli sisään,
ystäwällisesti lmisneu: „Neiti Klaaran
täytyy nyt olla hiljaa, muuten tnlcc äiti
hnunummaksi." „Niin no, rattaat lap-
sukaiseni", sanoi ronwn Kilpinen, „jos
isä otti raamatun, niin saatte sen kyllä
takaisin; ehkä hän tahtoi sitä itse lnkca.
Mutta saatumme sen takaisin, niin pitä-
kää se huolellisesti, älkääkä autako min-
kään mmm kirjan tnlla itsellenne rak-
kaammaksi, Inin se. Se on teitä war-
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maan wicwä elämän läwitse taiwaascu.
Siellä saamme tawata toisemme," Hel-
lästi weti hän tyttärensä luokseen ja
syleili heitä wiimeisen kerran; ihan wä-
syksissä nojautui hän taas tyynyjä
wasten, sulkien silmänsä. Lowisa hou-
kutteli lapset lähtemään, sillä hän oli
suuresti huolissaan tämän keskustelun
seurauksista rakkaalle elatus-äidilleen,

Ihä hiljaisemmaksi tuli elämä tuossa
isossa talossa, ja Minnein saiwat tytöt
kuulla tuon hirweän sanoman, että äiti
oli poissa. Tämä oli surullinen näky.
„Oi, minä toiwon, että äiti olisi anta-
nut meidän tulla mukaan", huudahti
Anna, tuutien synkän pilwen laskeutu-
man koko hänen elämänsä ylitse. Ia
kumminkin oli hänen murheensa tyyneyt-
tä »verrattuna Klaaran kiihkoisaan su-
ruun, jota ci edes hänen isänsä läsnä-
olokaan woinut liewittää. He saiwat
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mustat »vaatteet ja hatut, ja kaikki oli
heillä »vanu mustaa, eikä mitään sinisiä
nanhoja eikä »vöitä »valkeiden pukujen
päällä, joista äiti niin paljon piti ja
joita heillä ennen oli ollut. He eiwät
nlluranncet eikä leikkineet enää, suuri
murhe oli tullut heille.

Neiti Kärkkä jäi olemaan tänne, eikä
siltä näyttänyt, että hän olisi aikonut-
taan jättää perhettä. Ehkä hän ei on-
nistunut »voittaa lasten suosiota, lisään-
tyi heidän isänsä huomio ja kunnioitus
häntä kohtaan päiwä päiwältä. Tämä
olikin hänen päätarkoituksensa. Jos
pikku tytöt olisiwat olleet wähemmän
kiintyneet äitinsä muistoon tahi enem-
män huwitellcet sellaisilla huwcilla, joita
neiti Kärkkä olisi heille walmistanut,
olisi heidän »välinsä tullut paremmaksi,
mutta koska ei tämä onnistunut, päätti
neiti Kärkkä »vaikuttaa herra Kilpiseen,
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uiiu että hän itse, sopiman ajan tultua,
ulisi saama kokouaau hallita heitä, Herra
Kilpinen rakasti liiau paljon mukawuutta,
itse huolehtiakseen lastcu hoidosta ja
hän kunnioitti neiti KärWä siihen mää-
rään, että hän piti itsensä ja perheensä
onnellisena saadessaan hänelle uskoa
lasteu ja talouden hoidon. Hän osasi
pian saattaa itsensä malttamattomaksi
herra Kilpiselle ja heidän sukulaisuuteensa
katsoen oli sitä Paitsi ihan luonnollista
että hän jäisi tänne, ainakin joksikutsi
ajaksi.

Eräänä iltapäiwänä, wähän jälkeen
rouwa Kilpisen kuoleman, juoksi Anna
isäänsä mastaau hänen tullessaan wicras-
huonccsen, kietoi kätensä hänen kaulaansa,
kuiskaten wakawasti- „ Isä-kulta, ole
hywä ja anna meille pikku Punainen
raamattumme," „Mitähän sinä sillä teet,
mkas lapseni? Ethän sinä lue sitä kui-
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tcnkaan. Juokse leikkimään nukkesi kanssa,
ja tultuasi suuremmaksi, saat sen."

„Mitä nyt? Luulenpa kerjättäwän
makeisia isältä", sanoi neiti Kärkkä, joka
sisälle tullen tunkeutui kohta heidän kcs-
tusteluuusa. „Ei isä puuhailisi mielel-
lään teidän kanssanne ja sitä paitsi on
hän wäsynytkin." Anna punastui ja oli
wähällä laskea kiimaan wastaukscu, mut-
ta häu pidätti toki itsensä, muistaen kuka
oli sanonut että „Herran pnlwelijat eiwät
saaneet olla riitaisat, maan suloiset jo-
kaista kohtaan ja kärsiwällisct."

„En mmä puuhaillut neiti", Mustasi
hän tyynccsti, „mutta minä pyysin isän
antamaan minulle erään kapineen." .Me-
ne nyt lapsitamariin, Anna", sanoi hän,
luoden hellän katseen kauniiseen lapseensa,
lisäten: „ Tahdon miettiä asiaa." Jää-
tyään kesken neidin kanssa, sm
herra Kilpinen wastata Paljon nseam-
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plllln kysymykseen, kuin Anna oli milloin-
kaan tehnyt. Saatuaan kunlla tytön
toiwomuksen, pyysi neiti Kärkkä herra
Kilpisen kaikin mokomin pitämään raa-
matun ja makuutti hänelle että jos lapset
saisimnt lnkca sitn. waikuttaisi se heihin
wahinaolliscsti. „ Taitaa niin olla", sanoi
herra Kilpinen,

„ saatat olla oikeassa,
mutta minä en mielelläni kieltäisi An-
nalta hänen toimomuksiaan ja hän sanoo
wakawasti haluamansa lukea sitä," »Nou-
data nmmn ucuwoani, äläkä lasten it-
sensä tähden anna heidän lukea pyhää
raamattua cuncn kuin he Moiwat omis-
taa hyötyä sen opetuksista." „Anna on
lamoiltaan hywin rakastcttawa", sanoi
herra Kilpinen miettiwästi. „Anna mi-
nun kätkcttäwäkseni kirja niin lupaan,
että se on olema mannassa tallessa",
wirkki neiti. Mutta herra Kilpineu kat-
soi tämän loukkaukseksi itsenäisyydelleen,
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joten hän kielsi kohteliaasti, mutta »va-
kaasti, lisäten kuitenkin micttiwänsä hä-
nen ncuwoaau.

Aika kulin jo kylmiin talwcn perästä
tuli lämmin ja kaunis kcwät. Anna ja
Klaara olcskcliwat enimmäkseen lapsi-
kamarissa, sillä waikta he mielellään
olcskcliwat isänsä luona, oli hän harwoin
yksinään ja wiclä harwcmmin lastensa
luona. Wiclä terran oli Anna rukoillut
raamattuaan, mutta isä kieltäytyi jyr-
kästi antamasta ja kielsi hänen siitä enää
koskaan puhumasta. Anna totteli ja
isä lunli hänen unohtaneen sen. Pikku
tytöt oliwat enimmäkseen Marin kanssa
lllpsikamarissa, ja tämä uskollinen hoi-
taja teki kaikki mitä hän woi, huwittaak-
secn heitä ja johdattaakseen heitä oikeaan.
Hänen sydäntään liikutti nähdä heidän
llllmnin ja illoin lueskeleman ulkoa raa-
matun paikkoja, wirsiä ja lauluja toi-
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silleen, multa ci mikään woinut saattaa
heitä lnkcmcmn mitään mnnta raamattua,
kun ciwät he omaansa saaneet, „Niinä
luftasin äidille, ettei mikään muu kirja
olisi tulcwa meille rakkaammaksi knin
hänen pieni pnnainen raamattunsa, niin
älä siis Pyydäkään Mari", wastasi An-
na hoitajansa uudistetuille kchoituksillc.
Mari otaksui Annan tclcwän erchdykscil
luullessaan äitinsä tarkoituksen olleen että
he yksinomaan riiftpnisiwat tässä yhdessä
raamatussa, sen sijaan otaksui Mari
äidin tahtoneen että he ennen lnopuisi-
wat kaikista muista kuin Jumalan kal-
liista sanasta ja että he rakastaisiwat
sitä ja seuraisiwat sen opetuksia. Mutta
mikään ei woinut saada Annaa luopumaan
hänen lupauksensa kirjaimellisesta pitämi-
sestä ja Mari oli kiitollinen kun lapset
taisiwat ulkoa niin Paljon, että he namuin
ja illoin saattoiwat siitä aina wähän lukea.
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Ainia rakasti Jumalan sanaa ja eli

sen walossn, mutta Klaara otti osaa
hänen hartaushcttnnsä, ci scntähden, että
häu olisi rakastanut niitä, wann rakkau-
desta äitinsä muistoon ja jumaloittuun
sisareensa. , He rakastuvat toisiansa suu-
resti, ja huolimatta erilaisesta luonnos-
taan sn mielenlaadustaan, oliwat he
kuitenkin yksi rnkastacssnan toisiaan.
Klaaran kiiwas, kärsimätön mielenlaatu
murhetutti usein Annaa ja hän koetti
häntä opettaa hillitsemään sitä, mutt'ci
mikään näyttänyt auttaman, pikemmin
tuli hän yhä kopcammaksi, ja neitiKär-
kän kokeet saada käskeä ja Mallita Ma-
riaakin snututtiwat häntä aina. Anna
sai usein ottaa osansa Klaaran tottele-
mattomuuden seurauksista, sillä hän koeta
aina suojella Pikku sisartaan. Eräänä
Hcinäkuuu iltapäiwänä juoksi Klaara
yksinään puutarhaan katsomaan kukkician.
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Tuli näet piakkoin Annan syutymäpäiwä
ja Klaara halusi niin mielellään antaa
hänelle pienen kukkalichkuran. Anna ei
ollut tcrwecnä moneen wiittoon eikä saa-
nut mennä nlos, Miclihywillääu tul-
lessaan ulos puutarhasta kohtasi Klaara
isänsä, joka tänä aamuna oli tullut
kotiin eräältä matkalta,

„Klaara kulta-
seni", sanoi hän ystäwälliscsti, „onko
sulla ollut hauskaa minun Poissa olles-
sani?" Klaara, joka aina, kaiken pikai-
suutensa ohessa kuitenkin Pysyi täydelli-
sesti totuudessa, wastasi rohkeasti: „Oli
kyllä wälistä." „Sclwitäpäs tämä lä-
hemmin." „Silloin oli hauskaa, tun
neiti KärM oli poissa, mntta ikäwää,
knn hän tuli takaisin," Herra Kilpinen
purasi huultaan, sanoen: „Klaara, sinun
pitäisi olla kiitollinen neidille, syystä
että hän on erittäin hywä teille." „Hän
on wanha ilkiö", mutisi Klaara itsclsceu,
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ei kuitenkaan niin hiljaa ett'ci isänsä
saattanut kmilla hänen sanojaan. Ää-
neensä sanoi hän: „HyMäkö? Isä, hän
ei ole hywä. Minä wihaan häntä, minä
en woi kärsiä häntä," Herra Kilpinen
katseli pelokkaasti ympärilleen aiwcm knin
olisi hän pelännyt näkemänsä neitiKar-
tan pistäytymän esiin aidan takaa eli pen-
sastosta, sitte sanoi hän: „

Hiljaa, Klaa-
ra, sinä et saa, sanoa niin, minä wihas-
tim siitä sinulle." „Minä pyydän isältä
anteeksi, jos tein Määrin, mutta miuä
Mihaan häntä." „Mitähän pitäisit kou-
luun menosta?" kysyi herra Kilpinen,
nopeasti muuttaen puhccnaineen. »Lah-
tisinko minä pois kotoa, ja jättäisinMarin,
puutarhan,Tammin, saaristolaisen ja isäu?
Herra Kilpinen huomasi, ettei hänellä
ollut juuri ctcwiu sija, wiimciuen kun
oli tässä pitkässä luettelossa, mutta hän
ci ollut tätä huomaaminaan, wastasi
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waan: „Te saisitte olla totona lupa-ai-
toina ja silloin teidän ei tarwitsisi lukea
läksyjä Marin kanssa, waan saisitte juos-
ta ja leikkiä koko päiwän." Klaarasta
tuntui tämä hywin lupaamalta, mutta
hän lisäsi: „ Tulisiko neiti Kärkkä ole-
maan täällä silloin?" „Ei, neiti
Kärkkä ei tulisi silloin tänne", wastasi
isä, pannen erityisen painon nimelle, jo-
hon hän ci kuitenkaan ilmoittanut mitään
syytä. „Sitte olisi hauskaa, isä. Mutta
mitähän Anna sanonee tästä?" „Nnna
on siksi kiltti, ettei hän wastusta toi-
womnksiani", oli wastaus, „ja siinä
koulussa, mihiu olen teitä aitonut, on
paljon hiljaisempaa, kuiu täällä, ja toh-
tori sanoo, että Annan täytyy Päästä
lämpimämpään paikkaan enne» syksyn
tuloa." „Sauooko hän?" huudahti
Klaara tuskallisesti. „Onko Nnua kipeä,
isä?" „Ei hän kipeä ole, lapsukaiseni,
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muttll heikko, niin että meidän täytyy
häntä hoitaa hywin huolellisesti. Mi-
nusta näyttää hän tulleen hywin laihaksi
ja Mciii sanoo hänen yskänsä tulleen pa-
hemmaksi minun poissa-ollessllni. Leikkiikö
hän kanssasi. Klaara?" „Kyllä, senhän
tekee; enhän minä ilman häntä woi
leikkiä." Miksi olet täällä yksinäsi nyt
sitten?" „ Tulin katsomaan kukkiani;
käyn täällä joka ilta katsomassa niitä,
Mä tahdon saada kauniin kukkakimpun
toisella wiikolla." „Minkätähdcn?" „ Per-
jantaina on Annan syntymäpäiwä."
„Niin, sehän on totta. Kummastelen
waan, mitähän hän mieluimmin halunnee
saada?" „Teiltäkö, isä?" „Niin, tiedätkö
jotakin, jota hän toiwoisi saamansa?"
Mitä hywänsllkö. isä?" .Mitähy-
wänsä, joka on järjellistä. Ei mitään
tnhlausta, ymmärräthän. Hän toiwoi
terran saamansa pienet Maunut, samal-
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laiset kuin äi—, kuin Mari-täti sai,
tahi oman pianon woidakseen soittaa
loma-aikoina, tahi kirjakaapin, tahi uu-
den puwuu, tahi ehkä uusin puutarha-kapi-
neita. Mitähän sinä luulet?" „ Saanko
puhua Annalle, mitä isä on sanonut ja
että hän saa mitä hän pyytää syntymä-
päiwänään?" „Saat kyllä, sillä ehdolla
ettei hän Pyydä mitään järjetöntä", Mas-
iasi herra Kilpinen. Klaara oli onnel-
linen wiedcssään tämän sanoman rak-
kaalle lemmitylle sisarellensa, ja hän tiesi
wällan hywin minkä Anna olisi walit-
sewll.

Tuo merkillinen päiwä tuli wihdoin-
kin kirkas, kalinis suwipäiwä. Klaara
tuli tuoden erinomaisen kauniin kukka-
kimpun omasta puutarhastaan, ja näillä
kahdella tytöllä oli erinomaisen hauska
päiwä, Waikka Nnna oli heikko, sai
hän luwan olla ulkona lämpimämmän
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osan päiwästä, ja Klaaran seurassa oli
kaikki hauelle nautiutoa. Kun pikku tytöt
»valkoisissa puwuissa ilman muita koris-
tuksia kuin kauniit kiharansa tuliwcit ilta-
paiwllllä sisälle wierashuoneesen, sanoi
herra Kilpinen hstäwällisesti hymyillen:
„No, Anna, minä olen hywin lewoton
udottacssani tietoa, kuinka suuren luwen
pyyntösi tekee kassaani. Oletko Klaaran
wiisaan ncnwon, Muulla päättänyt mitä
pyydät minulta?" Herra Kilpinen weti
pikku tytön luoksensa, ja katseli surkutel-
len, kuinka hän oli tawattoman heikko ja
kninka hänen poskensa nyt silmänräpäyk-
seksi hehkuiwat polttamasta punastuk-
scsta, Wapistcn sanoi hän: „ Samiko
kuiskata, isä?" „Saat kyllä, neidin ja
Klaaran ci tarwitse tietää sitä kohta,
se saa olla meidän salaisuutemme niin
kauan." Anna- kietoi kasiwartensa isän
kcmlaan ja tuistasi: „ Pienen plinaisen
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raamattuni, isä. Mieluummin tahdon
sen saada takaisin, kuin mitään mnuta."
Herra Kilpinen wawahti, melkein unoh-
detut mietteet wirkosiwat taas eloon hä-
nessä. Kohottaen Annan pään niin että
hiin saattoi nähdä tytön ujostelematto-
man, suloisen katseen, sanoi hän: „ Tah-
dotko tosiaankin mieluummin sen kuin
waunut, pianon, tahi kauniin uuden
puwun?" .Mieluummin kuin mitään
maailmassa, isäni." „Sitte olet myös-
kin sen saama, en näe mitään syytäkiel-
tää sitä sinulta." Herra Kilpinen nousi
istuimeltaan, jätti huoneen ja tuli pian
takaisin tuoden tuon pienen kalliin raa-
matun, jonka hän antoi koteloineen An-
nalle. „Kiitoksia isä; näin onnellinen
syntymäpäiwä!" huudahti Anna, enem-
pää ei saattanut hän sanoa, maan kii-
ruhti aarteineen lapsikamariin, missä
kyynelwirtll saatti hänen liikutetun mie-
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lensä taas tasapainoon. Klaara juoksi
hänen perässään huoneesta, joten Herra
Kilpinen jäi kahden kesien neidin kanssa,
„Pyydän anteeksi, Augusta", sanoi hän,
„ etten seurannut neuwoasi. En saatta-
nut olla, täyttämättä lapseni toiwomus-
ta." Neiti Kärkkä wciikeni, kenties teh-
däkseen »viisaasti, mntta totta puhuen
teki tämä Pieni tapahtuma sywän Vai-
kutuksen häneen. Näytti siltä kuin
olisi uusi elämä walunut Annan hen-
toon ruumiisen ja Klaara nautti sisa-
rensa onnesta. Hänen äitinsä raamattu!
Jumalansana! Oi kuinkaAnnarakasti sitä.
Hänen onnensa ei osoittautunut ainoas-
taan siinä että hän innokkaasti luki tätä
kallista kirjaa, waan koko hänen käytökses-
sään, olipa koko hänen kaswojensa juounc
muuttunut; hän otti osaa elawästi jahaluk-
kaasti Klaaran leikkeihin ja oli wielä tark-
taawmsempi kuin ennen lukutunneillaan.
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Mutta huolimatta hänen onnellisuu-

destaan, näkyi kuitenkin selwemniin päi-
wä päiwältä, että hänen terweytcnsä oli
suuresti heikontuuut, Wähinkin kyl-
myys tahi kosteus tuotti hänelle yskää
ja hengenahdistusta. Aikomus lähet-
tää heidät kouluun hylättiin täksi kertaa
ja samalla meni tyhjiin monta neiti Kar-
tan tuumaa, sillä tämä tnuma oli myös-

kin hänestä alkujaan. Wnikk'ci hän
juuri pitänyt Klaarasta, joka alinomaa
huolettomalla kuumalla käytöksellään
loukkasi häntä, tunsi hän itsessään was-
tuttnmatonta wetoa Annaa kohtaan, ku-
ten kaikki muutkin, jotka näkiwät tuon
kärsiwällisen, lempeän sairaan. Anna oli
luonnostaan hywin tuntehikas ystäwyy-
delle ja kun neiti Kärkkä usein tuli lap-
sikamariin ja istuutui hänen wiercensä,
ystäwälliscsti jutellen hänen luonaan,
oppi Anna pian pitämään hänestä.
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„Knten äsken sanoin", lisäsi iso-äiti,

„oli neiti katoolincn, syy että hän, omien
tumnicnsa onnistumiseksi, ci tähän asti
ollut tätä ilmaissut, oli ainoastaan se,
että hän sitte aikanaan woisi sitä pa-
remmin waikuttaa kirkkonsa hywäksi,
Muntamana syys-iltana, kun Anna, jota
koko päiwän oli waiwnnnut yskä ja
hcngen-ahdistus, nmkasi sohwalla lähel-
lä tulta tuossa isossa hupaisassa lapsi-
tamarissn, Icwätcn ja tnnticn miclihy-
wää, kun waikeinunat tuskat oliwat
keskeytyneet, tuli neiti Kärkkä hänen
luoksensa, Klaara oli isänsä luona, joka
oli lähettänyt hakemaan häntä, osaksi
saadakseen olla hänen seurassaan, osaksi
scntähdeu että tyttökin saisi jotain waih-
tclewaisuutta, sillä hän ei koskaan muis-
ta syistä tahtonut jättää Annaa,
ka nyt iltana, Anna?" kysyi
neiti hellästi, sisään tultuansa, Mari
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wäitti, että neiti oli oppinut puhumaan
paljon ystäwällisemmin ja että hänen
äänensäkin olisi muuttunut siitä asti kuu
hän oli alkanut oleskella neiti Annan
luona,

„ Kiitos, kyllä uyt tuntuu pa-
remmalta", wastasi sairas, kurottaen
pientä laihaa kättänsä, „ja minä olen
uiin onnellinen. Neiti, te olette hywin
kiltti, kun käytte katsomassa minua niin
usein." Neiti istuutui hänen wiereensä
jatkaen kysymällä äänellä: „Sinä näy-
tät todellakin onnelliselta ja kuitenkin
täytyy sinun kärsiä niin paljon, etkä woi
juosta eikä leikkiä Klaaran kanssa.
Mutta minä luulen että sinä ajattelet
tewättä ja sitä kuinka wcchwaksi ja ter-
wecksi silloin olet tulewa." „En, en,
ncitini, sitä en ole ensinkään ajatellut."
„Etto tahdo sanoa minulle, mitä ajat-
telet?" kysyi neiti mielistellen. „Minä
olen ajatellut sitä kaunista kultaista
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Kuplinkin ja kuinka hywä on saada
tMa sinne, missä ei ole talwca eikä yö-
tä, ,ikä mitään syntiä, joka saattaisi
tuskia tchi yskää." Mistäs sen tiedät?"
Anna otti pienen punaisen raamattunsa
tyynynsä aita, wastaten: „Tämä o»
minulle sen sanonut, ja opettanut miuuu
tuntemaan tien sinne," „Ia mitä sinnn
pitää tekemän, tullaksesi sinne?" kysyi
neiti, ajatellen kirkkonsa paastoja ja ku-
rituksia, joita, kuten hän tiesi, ei Anna
noudattanut, „Ei mitään", wastasi tuo
pikku tyttö, „Ei mitään! Lapseni, ethän
toki luule woiwasi tulla sellaiseen mi-

tnaallisunteen ilman paljoja kärsimyksiä
ja komia ponnistuksia, wai kuinka?" »Ju-
malan lahja on ijankaikkinen elämä ja
tämä elämä on Hänen Pojassaan", was-
tasi Anna yksinkertaisesti, ajattelematta,
että hän nyt, opetti katolilaista Mie-
lessään, „Se on lahja, Jumalan la h-
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ja ja siitä meidän ci tarwitse nmksca
mitään." „Mntta syntisen täytyy teh-
dä jotakin tehdä parhaansa sallwut-
taatseen anteeksi antamisen. Hänen täy-
tyy aina Pyrkiä saadakseen palkan."
„ Hänen welkansa on makscitawa, mutta
Icsns on maksanut sen wnmcisccn ropoon
asti, hywä neiti Kärkkä, Ah, minä olen
niin onnellinen, ajatellessani sitä! Ia
kun olen pahoillani siitä, että teen syn-
tiä joka päiwä ja joka silmänräpäys,
niin ajattelen että: „lesulsen Kristuksen
Jumalan Pojan wcri puhdistaa mei-
tä kaikista synneistä", ja sittc kannan
kaikki syntini Hänelle ja Hän otlaa pois
ne. Mutta minä pelkään kowasti, enkä
tekisi syntiä, sillä se murehduttaa Kris-
tusta ja estää minna tulemasta wal-
miiksi Pääsemään taiwnasccn." Anna
nojautui wäsynccnä tyynyä wastcn, woi-
matonna enempää puhnmacm.
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Neiti oli sywästi liikutettu ja nämät
henno» lapsen kertomat jumalalliset to-
tuudet uliwnt woimalliscinmat osoitta-
maan hänen kirkkonsa crhetyksct kuin
parhaatkaan ihmistodistuksct; naiden
ensimmäinen waikutus oli, että hän
epäili uskontonsa wirhecttömyyttä. Näh-
dessään tuon ihanan kuoleman lapsen,
tunsi hän että joku snnrcmpi kuin ihmi-
scllinen woima oli tässä uskossa, joka
woi antaa sellaisen rauhan ja kärsiwäl-
lishhdcn komissa tuskissa ja kokonaan
pois ottaa kuoleman okaan. Hän näki
ett'ei Anna luottanut thhjiin seremonioi-
hin, maan jaloon Persoonaan, Vapah-
tajaan, joka oli hänelle kaikki kaikissa;
nämät sanat: ..lesulsen Kristuksen,
Hänen Poikansa weri puhdistaa mei-
tä laitista shnneistä" teki sywän »vai-
kutuksen neidin sydämeen. Ei se taika-
usko eikä uc ihmispalwelukfet, joihin
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hän uli kaswatcttu, moincet tnkahduttca
siementä eikä estää sen kehittymistä.
Pyhä Henki käytti tätä laSta miilikap-
palcnaan houkutcllaksccn häntä pois pi-
meyden ja walhecn mallasta tuntemaan
ja palwclcmaan totista ja elämää Ju-
malaa, Neiti Kärkkä tnli wiclä toisten-
kin tuohon hiljaiseen rauhaisaan lapsi-
kamariin, jossa hän ja Anna micttiwät
monta onnellista hetkeä joko mukaisella
keskustelulla tahi lukiwcit he sitä pientä
punaista raamattua. „Nyt ette neiti
suinkaan enää ihmettele, miksi surin, kun
ei minulla ollut raamattua", sanoi Nn-
na eräänä iltana, pannen sen kiiltäwät
hätäiset kiinni, ja suudeltuansa kallista
kirjaansa, asetti hän sen koteloonsa. „En
nyt enää, rakas lapsi", sanoi neiti kyy-
nelsilmin, „minä kiitän Jumalaa tästä

ja sinusta, Anna", lisäsi hän sywästi
liikutettuna. „Minusta", sanoi Anna
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kummastellen, „Minun äitini rakas, ra-
kas äitini hän on opettanut minulle
kaikki rakkaasta Icsuksesta. Ia pian
pian saan tnllci Hänen luoksensa!"

Anna olikin oikeassa. Ilman tultua
kylmemmäksi, tuli myöskin hänen yskän-
sä pahemmaksi ja hän heikontui alino-
maa. Klaara ei käynyt koulua, hän ci
ajatellut sitä eikä juuri mitään muuta
tuin sitä epäjumalaa, jota hän koko sy-
dämmestään jumnloitsi. Koko tämä iso
talo oli nyt stiruhuone, sillä kaikki ra-
kastiwat Annaa ja kaikki, paitsi Klaara
tiesiwät että hän pian oli olcwa poissa.

„Rakkaat tytöt", sanoi iso-äiti, „los
olisitte nähneet tuon pikku Klaara-rau-
kan sydämmen surun, hänen walwocs-
saan Annan luona, kuullessaan tuon
läpitunkeman yskän ja nähdessään hä-
nen kärsimyksensä, luulen että rakastai-
sitte toisianne enemmän kuin koskaan
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olette rakastaneet. Jos Klaara ulisi
woiimt uttaa osan Annan tuskista itsel-
leen, olisi hän mielellään sen tehnyt.
Anna itse oli onnellisin sairashuoneessa
ja koetti rohkaista ja lohduttaa toisin.
„
Neiti", sanoi hän eräänä päiwänä

wähää ennen knolcmacinsn, „kun minä
olen poissa, niin koettakaa lohduttaa
Klaaraa ja isää." „Miuä tahdon koet-
taa, rakas Annascni, mntta Klaara ei
pidä minusta." „Tiedän että hän tu-
lee sen tekemään. Ia", jatkoi hän, näyt-
täen rciamnttuaan, „knn hän oppii ra-
kastamaan tätä enemmän, tulee hän pal-
jun toisen kaltaiseksi kuin hän nyt on.
Hän on lnwannut minulle lukea sitä, ja
kun te luette sitä yhdessä, tulette myöskin
pitämään toisistanne. Se on äidin raa-
mattu, minun, teidän, Klaaran, isän.
Äiti sanoi sen johdattaman meidät kaikki
hänen luokseen, ja sen se tekeekin. Me
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tnlcmme kaikki kohtaamaan toisemme Ic-
snkscn luona siellä kirkkaassa, autuaassa
maassa."

„Nyt ei minulla ole paljon enää sa-
nottamaa Annasta", sanoi iso-äiti ja hä-
nen äänensä wapisi kowasti,

„
paitsi et-

tä hän tuli päiwä päiwältä heikommaksi.
Hänen hellyytensä ja rakkautensa kaikkia,
mutta erittäinkin Klaaraa kohtaan oli lii-
knttawaa katsella. Hän koetti walmis-
taa Klaaraa eron hetkeen ja kiinnittää
hänen toiwoansa iloiseen jälleen näkemi-
seen. Eräänä iltapäiwänä oli hän maan-
nut kauan hiljaa, silmät kiinni. Klaa-
ra, joka piti hänen kättänsä pelkäsi lii-
kuttaa itseänsä ettei olisi häirinnyt hänen
lepoansa. Herra Kilpinen ja neiti Kart-
ta istniwat myöskin hänen wicrcssään,
„Kninka hän nukkuu kauan!" kuiskasi
Klaara. „Minä toiwoisin hänen awaa-
wan silmänsä." Ia wiclä kerran nwautui-
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wat ne katsellen palamalla rakkaudella
ympärillään olemia henkilöitä. „Autuaal-
lista, autuaallista, autuaallista!" puh-
kesi hän sanomaan ja sulki silmänsä.
Keweä huokaus ja hän oli siinä kul-
taisessa kaupungissa, äitinsä ja sen Wa-
pahtajan luona, jota katsellessa kaikki on
autuaallisuutta ja riemua ijantmkkisesti.
„Iso-äiti", sanoiwat Kerttu ja Anna tuu-
min kyynelin, „mitä tuo Klaara raukka
sitten teki?"

„Hän tuli hymin sannaksi", wastasi
iso-äiti, ja koko ajan hoiti neiti häntä
suurimmalla huolella ja rakkaudella. Kun
kuume oli woitettu ja sairas oli pitkät
ajat wäsynyt ja alakuloinen, wietti neiti
Wrkkä suurimman osan ajastaan tuou
sairaau lapsen luona. Klaaran sydäu
oli nyt woitettu ja lammin rakkaus syn-
tyi hänen ja neidin wälille. Ei kellään
ollut enempää halua puhua Annasta,
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kuin neidillä eitä kukaan saattanut pa-
remmin tyynuyttää ja lohduttaa hänen
murheellista shdäutääu, Luouuollista
olikin, että se mikä Annalle oli ollut
kalliin kaikista ja nyt oli Klaaran omai-
suus, oli heille rakas ja monta ihanaa
hetkeä Micttiwät he tuon punaisen raa-
matun ääressä. Neiti Kärkkä muuttui
nähtäwästj, ja siunaus oli scumutscua
hänen Jumalan sanan ahkerasta luke-
misestaan. Hänen sielunsa, joka ei kos-
kaan ollut tuntenut rauhaa, sai lewon
siiuä kalliissa Meressä, „joka ristiltä alas
wnoti."

Kun Klaara taas kokonaan oli saa-
wuttamit terwcytcnsä ja woimansa, kat-
sottiin parhaaksi lähettää hänet kouluun
koska hän siellä saisi olla yhdessä ikäis-
tensä kanssa ja myöskin paremman ha-
lon opiskcluihinsa. Hän tnli siis pian
asumaan Nuusulahdella, monien towcrei-
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dm ympäröimänä, siellä meni koko hä-
nen aikansa monien läksyjensä lukemiseen.
Kanan aikaa oli hän melkein kykenemä-
tön ryhtymään mihinkään työhön, ja
waikka tytöt oliwat hänelle ystäwällisin,
kaipasi hän niin suuresti omaa Annaan-
sa, että koulnttajarouwa alkoi tulla to-
denperästä lewottomaksi peläten hänen
sywän surunsa musertaman hänen tcrwcy-
tensä. Mutta kaikkien iloksi alkoi Klaa-
ra parantua; hän kiintyi sydämestään
yhteen towercistaan ja tämä edisti suu-
resti hänen surunsa liewitystä, jonka su-
run hän tiesi saamansa kantaa aina hau-
taan asti. Hän sai ystäwällisiä, rakkai-
ta kirjeitä isältään ja neiti Kartalta, ja
kun Klaara lopullisesti sai kuulla isänsä
aikoman mennä naimisiin neiden kanssa,
tuli hän hywin iloiseksi ja ilmaisi sy-
dämmelliscn tyytywäisyytcnsä tähän. Ia
nyt, pienokaiseni", sanoi iso-äiti, „olcn
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kertonut niin Pitkän kertomuksen että ken-
ties olette jo wäsyncet sitä kuulemaan."

„Wui, emmehän tuki, iso-äiti!" huu-
dahtavat molemmat thtöt, jotka koko
ajan oliwat kuunnelleet jännitcthM tark-
kaawaisuudclla. „ Emmehän me ole wä-
shncitä, Ikäwä waan, että se niin pian
loppui, mutta kertokaa meille roähän
enemmän Klaarasta, Kuinka kauan hän
täm tontussa ja mitä teki häu sillä
pienellä punaisella raamatulla?"

„Hän käwi w.ielä monta wuotta siel-
lä Nuusulahden erinomaisessa koulussa,
mutta oli aina loma-aikoina kotonaan,
missä hän wiihthi niin hhwin. Hän ra-
kasti äitipuoltansa, ja hänen pikku sis-
kojensa iloisat leikit oliwat hänelle ai-
naisena ilon ja hauskuuden lähteenä,
lätcttyään koulunkäyntinsä, päättiKlaara
omistaa aikansa ja taitonsa äitipuolelleen
auttaakseen häntä ja lapsia, ja hänellä
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oli ilo tuntea ja nähdä, että hänen apun-
sa pidettiin arwossa."

„Ia mitä hän teki sillä pienellä pu-
naisella raamatulla, iso-äiti?" kysyi
Kerttu.

„Hän piti sen suurimpana aarteenan-
sa, lemmikkini, ja lukemalla sen Pyhiä
lehtiä, oppi hän sielunsa onnen salaisuu-
den. Hän antoi sydämensä lesukselle,
wielä ollessaan nuori, ja sai myöskiu
nauttia siitä seuraawau siunauksen. En-
tä miuä woi selittää teille kuinka kalliina
hän piti tämän pienen kirjan, ci ai-
noasi!, kntcn alnsfa, rakkaiden omaisicnsn
tähden, jotka sen oliwat cuneu omista-
neet, waan Häucu tähtensä, jonka sanan
se sisälsi."

„Kuinka wcinha hän oli tnollessaan?"
kysyi Anna.

„Hän elää wielä", wastasi wanha
rouwll hyinyillen.
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„AH, kun minusta olisi hanskaa saa-

da nähdä häntä."
„Niin minustakin", sanoi Kerttu.
„los Pyydättc sisälle mentyänne Kaisa

tädiltä", sanoi iso-äiti, „niin Moi hän näyt-
tää Klaaran waloknwan, hänellä on yksi,"

„Tnle, Anna, menkäämme heti," Mo-
lemmat lapset riensiwät sisään.

„Täti Kaisa!" sanuiwat he, löydet-
tyään tädin lukemasta »vierashuoneessa,
„ iso-äiti sanoi, että teillä, täti, on Klaa-

ran waloknwa, pikku Klaara Kilpisen,
jonka sisar, Anna tuoli. Olkaa hywä
ja näyttäkää sitä meille."

Kaisa täti mietti ensin wähän aikaa
ja sanoi sittc hymyillen noille innokkaille
tytöille: „Onko iso-äiti kertonut jonkun
kertomuksen teille?"

„On, sellaisen kauniin kertomuksen
Annasta ja Klaarasta ja heidän pienes-
tä punaisesta raamatustaan."
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Kaisa täti nousi ja awoi erään ar-
kun, josta hän otti pienen kotelon, an-
taen sen Kertulle. Tämä awasi sen he.
ti malttamattomasti, ja pikku tytöt
eiwät wähää kummastuneet, kun heidän
katseensa kohtasiwat iso-äidin tunnetut
taswon juonteet.

„Ei tämä ole se oikea, täti", sanoi
Kerttu.

„On kyllä!", huudahti Anna. „Nyt
käsitän kaikki! Niin tyhinä tun olcu
ollut! Täti Kaisa, onko iso-äidin nimi
Klaara."

„On, Klaara Kilpinen", »nastasi neiti
Tamminen hywin huwitcttuna.

"Niin hupaista", sanoi Anna, „mut-
ta ajattcleppa kuinka ikäwä iso-äidille
mahtoi tulla menetettyään kiltin sisarensa."

Sitten juoksiwat he taas iso-äidin
luokse ja kysyiwät monta asiaa, joita
minulla nyt ci ole aikaa kertoa.
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Tämä kertomus teki sywän ja pysy-

män waikutnkseil pikku tyttöihin. Se
osoitti heille, että monta lasta on sydäm-
mcstään rakastanut raamattua, ja kun
iso-äiti laskeutui ftolwillccn heidän kans-
saan puutarha-sohwan wicressä, rukoillen
Jumalaa, että Hän tekisi heidät omiksi
lapsikseen ja opettaisi heidät rakastamaan
Hänen sanaansa, joka woisi osoittaa
heille wapahduksen tien, yhtyiwät heidän
sydämensä wakaasti rnkonksecn. Ilolla
saatamme kertoa nuorille lukijoillemme että
koska rouwa Tammisen tcrweys nyt oli
paljon parempi, päätettiin etteiwät Kert-
tu ja Anna palaisikaan takaisin kouluun,
wcian jäisiwät Tammelaan iso-äidin
luokse. Tämä muutos ilahutti heitä
suuresti, Hywä kotiopettajatar hankittiin
ja che cdistyiwät nopeasti upiskeluissaau.
Ia kun he oliwat kilttejä koko paiwän
ja oppineet läksynsä, oli heidän suurin
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ilonsa istua iso-äidin luona iltahämä-
rässä kuunnellen häncn ihastnttawia
kcrtomnksiaan. Hän kertoi monta, joista
he paljon pitiwät, mutta yksikääu ci
ollut niin hauska eikä seurauksiltaan
niin paljon hyuthä tnottawa, knin tämä,
minkä nyt olemme kertoneet siitä pienestä
punaisesta raamatusta ja mitä se mat-,
taan saatti.
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