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Lilla Lisa stod pä trappan och stret af alla trafter,
Syster Miim gjurde nägra forsöt att trösta henne, men da
slog Lisa umtring sig med knytnäfwarna och stret wärre,
Mor gick af och an emellan stuaan och ladugärdcn, boden
och kokhuset, Derwid bannade hon i förbigäende den lilla
stickan for hennes stygghet eller sade nägra wänliga ord för
att lugna heune, ibland gaf hon henue en liten fmäll eller
knuff i hastigheten, men Lisa fortfor att strikn.

Dä trädde pastorstan in genom porten.
„Ser du nu, dn stygga unge", utbrast Anna, „der

tumnier pastorstan och nn strattar hon at dig nar du striker,"
„Hwad har händt stickan?" frägade pastorstan.
„Ingenting, kara frun, bara att hon will i fanineu

och hinner man nu ined det sä här pä morgonen midt i alla
sysslur? Tyst nu, Lisa eller kummer riset!"

Lisa stret allt wärre.
„Pastorstan är sä god och gär in i tammaren, lag

har ftraxt slntat, War nu tyst, Lisa, sä tager jag dig
sedän,"

Den lilla stickan tystnade twärt.
Pastorstan satte sig i den prpdliga tainninren och bur

jade prata nied barnen.
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„Mina, du har icke tammat och twättat dig sjelf och
icke dina syston", sade hon wänligt, „huru kommer det
siss till?"

Minä blef mycket sörlägen.
„Lisa striker och gräter da man för henne till twätt-

fatet och nnr Pekka ser det, gör han sä med,"
„3kriker Lisa för det Minä will twätta henne?" frä-

gade pastorstlln och säg allwarliqt pä Lisa,
Lifas kinder blefwo purpurröda och hon bet förtnuflad

i sitt förklädshöru.
„Mina, hemta hit fpegelu!"
Minä gjorde sa.
„Titta nn, Lisa, fer dn, en liten fnl flicka med lurf-

wigt har, rinnande näfa, fnrmjölk kring munnen, fwarta
fingrar och ett fmutsigt förkläde, Hemta hit twättfatet,
fnalla Minä, kani, twal och handduk."

Minä gjorde fä, Medan Pastorskan pratade med bar-
nen twättade och kammade hon Lisa, fom war tyst och för-
lagen. Sedän päsattes ett rent förkläde, Nn stäldeo Lisa
äter frmnför fpegeln.

„Ser du, sä ren och nätt dn är."
Den lilla ftickan betraktade sig beläten, sedän wände

hon sig till fin lilla bror och sade: „fy, fy, Pekka, sä du
är smutsig!"

Pekka började, djupt särad, att gräta, men pasturstaa
twättade och tammade äfwen honom, hwarefter det blef
Minas tur.

Dä Auna slutat sinä morgonfyfslor, kom hon med sin
stickstrumpa för att halla fällstap med pastor-stan. Men lilla
Lisa som kom ihäg modrens löfte att taga henne i famnen,
stod och gnälde och gnälde och ryckte mudren i kjolen.

„Se sä", sade Anna otäligt, „gä nu med baruen i
stugan, Minä, Pasturstnu kommer aldrig niera hit när ui
ä' sä stygga,"
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Lisa soin nu hwilat sig en god stund började strika pä
ny räkning, Modreu hade ju lofwat taga henne i faunien
och nu maste hon gä i stugan. För att fä fred, tog Anna
henne i fmnnen och sticknde bort de andra barnen.

„Det är ett sädaut lif med de barnen", sade Anna,
„de strika jemt och de äro olydiga, sniutsa ued sig, rifwa
siull kläder och mau stnlle ha sä mycket att göra. Pastorstan
har da snälla barn. Ha de fätt mycket ris eller aro de
sualla af naturen?"

Pastorstan smälog.
„Riset har ej ofta warit framme. Det är bara Nils

som smakat det ibland. Hau är mycket enwis och fick mänga
owanor när jag läg sä länge sjuk."

„la, pastorstan har ocksa stötersta som ser efter barnen."
„Kära Anna, det är icke tjenstefolket fom stall upp-

fostra barnen. En främmande person har ej den kärlek och
det talamod en mor har, och utan kärlek och tälamod kan
nmn es uppfostra barn, Tjenarne hafwa dessutom sällan
omdume och erfarenhet i den saken, Jag har sjelf tillsam-
mans med ml» mau uppfostrat wära bani. Äfwen tje-
narne har jag lärt huru de stola behandla barnen dä de
äro tillsnmmans med dem."

„Men jag förstär lcke huru pastorstan hinner med allt.
Pastorstan wäfwer och syr sä mycket och hade förr bara en
tjenare, Jag wet nog hurn mycket tid det gär till hnshäll
och handarbete, Medan barneu äro smä är det bara att
wllgga dem nait och dag och när de aro wakna bära dem
pä armen, Här borde jag nu starfwa Anttis strumpor och
nu ligger den här lilla nmrkattan i min famn, Lägger jag
henne pa sängen sä watnar hon och börjar strika pä andra
wersen. De större barueu äter springa omkring frän morgon
till afton och göra illa. De kasta smuts i brunnen, tända
eld pä siua tläder, falla i sjon och dricka upp gräddan. Ia",
utbrast Auua med sitt glada stratt, „en menuista stnlle inte
hinna basll dem sä ofta de behöfde det."
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„lag tycker ändä att Miua är ett mycket snällt barn.
Aldrig hör man henne strika eller gräta och hauska lydig är
hon ju."

„Gud signe ungen, nog är hon snäll. Men, ser frun,
hon är fudd tort före höbergningstiden. Frän det hou >uar
tre weckor gainmal stäpade wi henne ined oss pä höäugarna
uch sedän pä stördeätern och linlandet. Hon lag i en häng-
matta emellan twä träd och sof som en gris. När hon
waknade gaf jag henne nmt uch sä gick jag till mitt arbete
igen. Emellanät gret hon sakta för fig sjelf, nien inte hade
jag tid att l>ry mig om det. När hon war mätt uch bädden
war >uarm och mjuk, sä tänkte jag hon mä nn jama!"

„la, ser du Amm, nu kan du sjelf se hwad som är
klokt och riktigt för ett liudebaru. Baruets uppfoftran börjas
den första dagen i dess lif. Om dn börjar nmgga och
wyfsja det och häller det i famnen för hwarje gäng det
gräter, sä blir det en liten puckande mennistn som will
waggas när hon sufwer uch sitta i famnen när hon är wa-
ken. Men um du läter baruet ligga i fin bädd stursta delen
nf dagen, bara ser till att det fär mat när det behöfwer
och att det har en warm och snygg bädd, sä blir det en
förnöjd liten warelse som sofwer owaggao och när hou är
wnken ligger och tittar upp i taket. Det är alldeles säkert.
Det hafwll otaliga persuuer som wärdat smä barn märkt,
mödrar, barnmurstur, förestäudariunur för banihem saint
gainla barnstöteytur. Nä, huru war det med Lisa?"

„lu, Lisa blef fudd om wintern. Minä war dä tre
och ett halft är gammal uch jag tyckte att det war fä lämp-
ligt att läta henne sitta wid waggan, sä Ivar hon ur wägeu,
Och den lilla suf hela dagen d, w. s, om mmi waggade,
Men när Minä inte wille wagga, hun war ju sä liten,
började Lisa gräta, och sä mäste jag lemna allt för att sätta
mig wid waggan, Ack, hur und jag war ibland! Nä, sedän
när Petta kum, war Antti alldeles tutig af glädje. Natur-
ligtluis, en pujke! Hau gick uch bar hunum pä sinä arniar
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alla lediga snmder och pujken blef wan wid det. Sedän,
när han inte mera war np, tröttnadc Antti och dä war det
jag soin fick bära Pekka. Den göken sof icke i waggan, nej
i»te om mau sqwalpade honom aldrig sä mycket, Han Wille
bäras, han. Kan pastorstan tro det om ett ser weckors
gnmmalt barn?"

„la, det är alldeles naturligt."
„Onaturligt tycker jag att det är, men sadan war han,

Na, nu tan pastorstan tanka. Lisa Wille waggas och Pekka
Wille bäras och Viina gret uär de andra streto. la, jag
säger det! Det war ett lif sä att man kmide bli grä! Antti
blef ond när han inte fick softua, inen sjelf hade han ju lärt
posken Hans owanor."

„la, det är nog osta sä att det är föräldrarnas fel
när barnen aro stygga."

„Men hör nu frun, det är ocksä olika med barn. Minä
bräo pä fin far. Hon är fromsint och hon behöfwer ocksä
sol och fommardag förr än hon blir färdig med nägot, just
soin fadren. Vien Lisa är häftig, som jag, och hon blir nog
en flint mennista bara man först Pistar styggheten ur henne,
ha, ha, ha."

„Du har förlorat tre är pä Lisa, tre goda är som
dn knnnat nyttja till att gifwa henne goda wanor, men for
sent är det inte att sä henne snäll. Lyckligtwis är Minä
en gud flicka. Det beror sä mycket pä det äldsta barnet.
Det är ett exempel for de yngre."

„lag undrar hwad pastorstan stnlle göra med Lisa.
'.>lär hon sätter till att strika och gräta sä tiger hon inte
förr an hon fär fin wilja fram eller en sockerbit i nmnnen,"

„lag stnlle säga till henne att dä hon striter hon alls
inte fär fin wilja fram, Nägon sockerbit kan es tomma
isräga för übestedliga bar». Hon stnlle snart lägga af att
strika när hon stulle märkä att det icke lllnar sig. Kanste
en rittigt urdentlig risbastn ocksä stnlle göra godt, men
knuffar och fmällar i förbigaende tjenar till ingenting, de
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bara reta upp baruet, Nu har du sjelf waut Lisa wid att
sitta i famuen och att fä sin wilja fram när hou ffriker,
säledes har du dig sjelf att tacka för det. Nu äterstär dig
bara att wäuja heuue ifräu det och dertill behöfwer du
tälamod, Försök wäuja dig wid heunes strik."

„Hä, jn, ja, uog är det wäl saut, uieu träkigt är det,"
„la, det är det wisst, meu mau mäste tanka pä bar-

»ets bästa."
~lag har uu täukt att de bli wäl sualla uär de bli

stora, lugaluuda ställer sig eu fullwureu menuista att
skrika och arätll."

„Nej, meu af dem suin i barudomeu fä strita, gräta,
gräla och tältä, bli ofta euwisa, häftiga, otäliga, fordraude
meuuifkor, hwilta äro eu plaga för siu omgifuiug, Stuudom
upftfustrar dem lifwets härda skola, meu icke alltid, Barua-
siuuet är mjutt. Det är jemförelsewis lätt att smäniugom,
meu ihärdigt böja det. Det gär utau att baruet sjelf mär-
ker det, Sa som baruet lär att uppföra sig i sitt hem mut
föräldrar, syston och lekkamrater, sä stall det eu gaug upp-
föra sig mot öfwerhet, husböuder, medtjeuare, mut siu mau
eller hustru, mot sinä baru, Mudren bör begagna hwarje
tillfälle att med lugn wäulighet hejda barueu dä de wisa
lust att skrika, stampa, sla, guälla och kälta, Barueu iuse
tidigt att sädaut ej är tillätet. Det är sä mycket lättare
för dig, Anua, som har en gud och stillsam mau, Tjelf
har du ett gladt lyuue och diu mur war sä förstäudig."

„la, jag fick mängen risbastn för mitt häftiga lyuue.
Sä gick det till förr i werlben. Nog gjorde det godt."

„Nn mäste jag gä, Jag kom bara för att hemta dig
detta warmbröd."

„Tack, snälla pastorskau! Nu wakuar Lisa, Tätt dig
upp och säg adjö at pastorskau. Ser du, hou hemtade
warmbröd ät uss."

Lisa, ehur» alldeles yrwate», klef ued och ueg djuvt.
Äiudreu lug.
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,«lockerstan berömde en dag wära barn för att de äro
sä artiga, Nä, det är pastorstan som lärt dem det, sade
jag, Barn wänja sig nog wid sädant barn man gör dem
uppniärtsamma derpä, Jan, menade intet ondt och sag gaf
jn pastorstan aran, mm klockerstan snörpadc pä munnen och
gick ond sin wäg, Hon trodde wnl att jag tänlte pä hen-
»cs barn, som stä med fingrarna i munnen uch stirra pä en
och wända ryggen till när man helsar. Jag hade aldrig
i werlden kömmit att tanka pä huru fult det är, om ej
pastorstan lärt wära barn annat."

11.

Dä Minä fylde sju är, sick hon en abc-bok och en
katekes, Anna hade nog welat lära henne läsa redan tidi-
gare, men pastorstan hade warnat henne, „Sju är är den
raita äldern", sade hon, „dä stall barnet läsa alla dagar och
pä fullt allwar."

En dag kom pastorstan för att se till Pekka, som war
sjuk. Anna satt wid spinnrocken och Minä ftafwade snyf-
tande genom första budet i katekesen.

„Gä nn din wäg, lata siicka", sade Anna harmset,
„sä stipper M dig medan pastorstan är här, 2ätt dig i
tammaren att läsa och om du icke kan första budet till mid-
dngen, sä bestäs ingen gröt."

Minä tug grätande sin but uch gick.
„Ack, kara pastorstan", sade Anna, „om jag wore kej-

sare, stulle jag ge tiotusen marts lön ät stolmästarne. Nu
har jag suttit sednu tl, 7 i morgse och bräkat med Minä
uch ändä kan hoil hwarken läsa utantill eller innanM. Och
ju längre hou laser desto inindre kan hon, och desto mera
gräter hon,"



8

„Men, Anna, du är uckfä urimlig. Har du plägat
baruet i twä tinnnllrs tid?"

h«n larde sig ju iugenting! lät jag henne
staftua fader wnr innantill, det kunde ho» inte, ehuru hon
tmi hela bönen utantill, 3edau stulle hon lafa första budet
utantill, inen det knnde hon inte Heller, Hon mäste wara
bra dum!"

„Du är sjelf duni, Anna. Wet du huru länge man
ssall läsa med ett sju ärs gmnmalt barn? Högst en half
tinnne, men helst bara en qwart timnie. Lät henne sedän
leka eller sticka siruinpa uch börja sä pä igen. Twä eller
tre halfwa timinar um dagen, es uicra,"

„Det kom jag inte att tanka pä", sade Anna förlägen.
„Nej, for att det är ditt första försök soni lärarinna,

sä äniui en sat, Bönen fader wär är mycket för swär
att stafwa for nyuurjare. Du skall fä läua af mig eu liten
uot för den första nnderwiöiiingen af Dmmholm. Der fins
i börja» bara ensiafiviga uch twästafwiga ord, dei» bnrnen
lätt kunnll stafwa uch dessutom ftär der oin tattor oä> l,iui
dar, gosfar uch flickor, fnr uch mnr, fädant suin ruar bar»
uch soin de första. Katekefen bör du ej läta henne läsa
utantill förr än hon kan läsa rent innantill. Dä stall hun
snart lara sig den."

„lag gjorde som jag sjelf blifwit lärd", sade Anna
smäleende. „Moster Ewa satt pä en pall och kardade ull
uch niin brur och jag och kusin Inga sutto pä golfwet med
hwar fin tatekeo. 3ä läste moster en mening ur katekesen
oä) iui sade efter. Den foin inte kunde, fick sig ett rapp i
hufwudet af tardan, ha, ha, ha. Nug gick det smäningum."

„Ia det gick, ineu sällinda lär man sig att hata kate-
kesen som man uorde älsia, Och dessutom kan dn säga
att du förstod hwad dn läste?"

„Inte det bittersta."
..Hwilten nytta hade du dä af de stöna, allwarliga

urde» som stula ioara ett rättesnöre för wärt lif? man
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stall förklara för bcrrnet hwarje stycke, hwarje mening, hwarje
bud, hwarje bön, innan det ffall läfa utautill, Dä lär det
sig lättare och dä förstär det hwad Gud befaller och hwad
hau förbjuder,"

„Det kcm gä an för pastorstan som är lärd och prest-
fr», men hwad wet jag?"

„Nä, men Anna, du har ju lilifwit nnderwifad i strift-
stolan och du har hört predikningar och warit pä läsförhör
och du har läst bibel och psalmbok, Tänk nu efter! Du
kan inycket bra förklara för Viina hwad det är att stjäla
och ljuga och baktala, wara lat och olydig, huru man stall
Helga hwilodagen, hwad det betyder att tro pä Gud, huru
Kristus lidit och hwarför hau lidit, hwad doden och det
ewiga lifwet är, hnrn wi fä gä till Gud i bönen fom till
en fader, huru wi uiäste inse och ängra wär synd och lyda
samwetets röst, huru wi mäste wisa wär kärlek till Gud
geuom att lefwa efter Haus wilja allt det der wet du
ju och mycket mera."

„Ia jag märker att jag nog wet det der, om jag nu
sedän kau förklara det för Minä,"

„ÄH jo, dn kan, Med katekesen till hjelp kan du.
Men lyd mitt räd och las bara en half timme med Minä
fä fär du se att hun inte gräter."

„Näja, den ftackars ungen stall inte behöfwa pinas af
fin dumma mor, Lisa, gä och för den här smörgäfen till
Minä uch fäg att hon inte behöfwer läfa mera,"

„Huru är det nu med Pekka?"
»Hau sofwer, men han hade nyfs fä fwära plägor

igen, Kanste man borde förföka uägra droppar?"

»Febern är borta, och jag förstär icke hwarför
gorna lommo tillbaka. Han war redan fä mycket bnttre
efter ricinoljan. Har han ätit nägot?"

„Nej bara litet snrmjölt nied talltuna mjöl."
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„Nnna, Amia, du är en dälig mor! Tror du ntt
nägra droppar hjelpa när du ej wet att eu fjut mäste
halla diet?"

„Hau stret och gret uär wi äto,"
„Och troligeil stret hau for omslaget ockfä efter du

tagit bort det?"
„la, pastorstau", sade Auua forlägeu, „hau war sä

rädd för det talla wattnet,"

„Tror du hau stulle taga iu droppar da?
„lag wet inte", sade Auua fuudersamt, „uär eu

gaug stulle tnga iu ricinolja, tastade hon stede» i golfwet
och stog Autti i cmsigtet, Och det war deu euda ulja wi
hade och deu war läuad af klockerstan,"

„la, >oet du Anua, oin du iute fär diua barn att
lyda fä att de taga iu droppar och halla omslan, pä sig, och
om du ej har furständ att neka dem otjeulig föda, fä är det
alldeles onudigt att sticka efter läkare, Lät dem dä plägas
och dö, ifall de ej bli frista,"

„Pastorstllli säger fä grymma ord", utbrnst Anna grä-
tande, „wär enda gosse!"

„lac>, will ju gerna hjelpa dig, men ingen tan hjelpa
ett olydigt barn och en däraktig mor,"

„Det är fä fwärt att neka ett fjutt barn,"
„Är det lättare att fe honom lida?"
„Se nu biter han ihop tänderna! Kara pastorstan,

lägg omstaget pä, um det lindrar!"
Dä omslaget war päfatt och gosse» äter luguat sig.

sade Anna: „jag stall inte mera ge honuui ainiat än det
pastorstan befaller, lag trodde inte att det war sä farligt
att äta sädant soui sniatar brn,"

„Kara wän, det fins mänga saker som smata bra och
andä aro ohälsosanima, Vten isynnerhet wid magsjutdomar
är det ytterst wigtigt att weta hwad man fär äta och hwad
man bör undwita. Om plägoma äterkomma, mäste lätaren
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efterstickas och styll dig dä sjelf om han tommer att bauna
upp dig duktigt för ditt oförständ,"

„Antti är sä kär i posken och hau Wille ocksä att jag
skulle ge honom talkkuna,"

»Det är olunnighet, ser du Anna, mcn nn för tiden
behöfwer nian ej mera wara sä okunnig, Helsowannen
kostar Kara 4 inark om äret. Der fär nmn weta mycket
oin hälsowärd och jjukwärd, Sä fins det enkla och lätt
fattliga böcker, t, er. en af Goldknhl, som borde finnas i
hwarje hem. De kasta ej mycket. Det är ju en lycka att
det fins läkare sain egnat hela sitt lif till att stndera
menuistutroppen och sjutdomarna, nien den är en ulycklig
nienniska som alls icke konnner till rätta pä egen hand. Det
fins nemligen en mängd personer som icke geuast kunna kalla
pä läkare, t, er, alla de som bo pä landet och alla fattiga
som ej ha räd att för minsta anledning sticka efter läkare.
Sedän fins det tillfällen dä ögonblicklig hjelp är af nöden,
säsom wid brännstador, druntning, strypsjuka, startt blö-
dande sär o, d, Dä är det ora att kunna reda sig sjelf till
dess läkare hiuuer aulända."

„la, uär Lisa hrände sin arm i wintras, war jag sä
glad öfwer att pastorstan lärt mig hwad man genast bör
görn, Armen läktes fort och lätt, Men när stackars Minä
steg i en stäfwa kokhett watten när hon war fyra är gam-
mal, lag hon sjut i tre mänader för att jag inte knnde
stöta henne, Den ena gaf ett rad, den andra ett annat och
foten blef bara sämre tills jag sedän af uarnmorskan fick
en salwa som hjelpte, Nej, jag behöfwer dä hwarken böcker
eller tidningnr när jag har pastorstan att fräga."

„Hur kan du prata sä oförständigt, Anna. Jag kan
ju dö i morgon dag eller du kan flytta bort eller jag kan
wara sjuk och förhindrad att komina, Meu de kunstafter
du samlar i ditt hufwud kan ingen taga ifrän dig, Skaffa
du dig Helfowännen och Goldkuhls bok. Det är wäl an-
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wända penningar. Der sar du ucksä lära att »uin inte stall
taga in rödsutsdroppar för hosta,"

„la, pastorskan tan nu aldrig glumma den historien",
ntbrast Anna med ett fiirläget stratt.

„Nej, jag glummer deu inte, uch uara jag hinner, skall
jag strifwa i tidningarna um Terwoln Anna soin tng in
magdruppar när lungurna »noro sjuta."

Anna strattade.
„När jag hostade natt och dag sä wille jag fursutn

uägonting, uch de sade att Niemeläwärdinnan hade sä goda
druppar."

„Naturligtwis, Det är lila tlutt soin uin du gaf
ris ät Lisa för att Minä är olndig, Eller sum um dn
stulle läsa upp sjnnde budeti „du skall icke stjäla" uch dertill
tasa fjerde bndets förtlaring um lmrn wi stola uppföra uss
mut wärn furäldrar „uch herrar".

Anna strattade hejdlust.
„Men pastorstan, sä dumt trudde jag inte det war!

Alla droppar gä ju i magen,"
„la, wisserligen, men de werka olika. Oin du t, er.

har härd mage, sä tager du ricinolja, men har du lös mage,
sä tager du rödsotsdrupuar eller upium, Lungurna bry sig
ej det minsta um magdruppar, Häller du tanddruppar i
ugat, sä blir du blind. Emörjar du en wärkande arm nied
lloruformliniement, sä mister du Marten, men tager du in
naara stedar af det, sä dör dn. Det allra basta är ändä
att lära sig nndwita sjutdomar. Om du lärt dina barn
lydll, sä wure inte Pekka sjuk. Du hade netat dem att äta
räa trusbär, men de lydde inte uch nu ligger han här. En
sädan olydnad har kustat mänget barn lifwet."

„Gud beware, hwad stulle Autti säga!"
„la, jag tror inte att Pekka är farligt sjut denna

gang, men en sä liten mage behufwer ej mycket förrän lif
wet stär pä spel, Samma sat är det mcd husta uch snufiva
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hos bar», halssjutdomor och bränustador, sjuka ögon och
öron och mängt och mycket annat."

„Men goda pastorstnn", sade Anna twekande, „sädant
stickar ju Gud,"

„Nej, wi fä inte stylla pä Gud det wi i war okuu-
nighet draga öfwer wära barn, Gud har gifwit oss för-
ständ för att wi stola begagna det, likasom han ssifwit
stinkt ät djuren, Om du ställer waggan emellan ett dragigt
fönster och dörren, sä är du sjelf stuldeu till att barnet fär
örouwärt och fjuka ögon. Om dn ej tioättar och kamniar
ditt barn, är det ditt fel att det fär ohyra och utslag, om
du läter barnen fpringo barfota och tunnklädda ute i suo-
ssasi och storm, är det ej underligt om de fä hosta och fnufwa
och halssjukdomar, Tror du att eu kärleksrik Gud will att
ett litet oskyloigt barn skall lida fwära plägor af bränu-
fkador? Nej, men >mr du är fä tanklös att du ställer kaffe-
panuan ftä bordstnntcu och lemnar twa ftnä barn enfamma
i stngan, fä är det ganska truligt att de draga kaffepannan
öfwer sig och bli skällade af det Heta kaffet, ifynnerhet som
du ej strängeligen förbjudit dem att röra den."

„la, om mau stulle komina ihäg allt", fuckade Anua,
„Af kärlek till barnen, af omforg för deras timliga

och ewiga wälfärd lära wi ofs fmäningom att komma ihäg
och att handleda dem, Adjö nu! lag hoppas gosfen blir
bra. Han fufwer godt och swettas lindrigt,"

111.

Pastorstan hade kömmit till ängen med kaffe ät hö
bergningsfolket. Der war ockfä Terwola folket. Medan
Anna hjelpte lilla Meri att dista koppnrna wid bäcken, koni
Minä andtruten till sm mor och fade:
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„Mamma, den broliga kalfwen är borta frän Hagen,
Jag fökte den bakom hwarje buske,"

„<M tilllala, kara bar», och söl den pä Tallitka
trädesäkern, de» har kanste smugit sig genom det föndriga
gärdet, Kör wackert hem den och förfot att laga hälet i
gärdet, Hör du, om far frägar dia, hwart du gär, sä säg
inte att kalfwen är borta, Säg att du säg den nyss, Han
blir annars sä ledsen."

„Ia ja", ropade Minä ifrigt och sprang bort.
„Nu gjorde du nägontiug farligt, Anna", sade pa-

storskan halfhögt sä att Meri ej skulle höra heune.
„Hwad gjorde jag?" frägade Anna förundrad.
„Du uppinanade Minä att ljuga,"
„Kära frun, det är sä, att Antti tager allting sä

tungt, Ot» han skulle sä weta att kalfwen är borta, sä
skulle hau gräma sig, troligeu alldeles onödigtwis. Kalfwen
är nog i Tallilla ätern och lider ingen nöd, Man mäste
osta narras for honom, larlarne bräla fä grymt för det
minsta,"

„Men kara, lära wän, har du aldrig betäntt att du
inplantar löguen hos dina barn, genom ord och erempel,
Lögnen är en swär synd och sammanhänger uära med oär-
lighet och oedrägeri. Den drager med sig andra synder och
olyckor. Suart kuuna barnen börja bedraga dig."

„De äro sä smä", sade Anna, „jag tror inte de for-
stä det,"

Pastorskan säg bekymrad ut, men Wille inte furtfätta
detta ämne dä Meri nu kom med kopparna.

Nägon tid derpä dä pastorfkan kom till Terwola för
att hjelpa Anna med en ny sort ost om hwilken hon läst i
en mejeritidning, kom Anna nt i förstugan med ett sönder-
brutet ris i handen och i kammareu snyftnde Minä bitterligen.

„Urfäkta nu paftorstan", sade Anna ännu helt blel och
upprörd, „sitt ned Pä gungbrädet ftä gärden, sä hemtar jag
taffe, Jag har har haft ett ledsamt arbete,"
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Dä Anna kom med kaffet sade pastorstan:
„lag tyckte du en gäng sade att Minä aldrig fätt ris,"
„la, det är fant, Hu» har ett sä fromt lynne, Men

i dag stälde Hu» till en ston historia. Ho» gick med
till Tallikka nrtlandet och tog hela förklädet fullt med ärt-
stidor; wära ärter aro essä färdiga soni grannens, Na,
sa mötte de Autti och ha» frägade h»ru de kunoe bära sig
at pä det sättct och stjäla ärter frä» e» annmis äker, Dä
swarade de» lilla slyua» att mor gaf lof, Antti tommer
hem och grälar pä mig, som ger barnen lof att stjäla, Nu
inäste Minä fram nied sauningen och sä aas jaa, henne en
hederlig risbastu. Hon har alltid Marit sä suäll, jag l>e-
griper inte hwad so»i u» föll henue in,"

Pastorstan satt tyst e» stu»d, seda» sade ho»: „hör du
Anna, blir du ledseu on, jag frägar dig nägot?"

Kara fr»», som är mi» bästa wä» och gifwit
mig sä mänga goda räd,"

„Näwäl, huru ämuar du forklara för Miua att du
deu ena gänge» uppmanar henne att ljnga för fin far och
en annon gäng ger henne ris för att hon gör det?"

Amia stod slagen och stnm för pastorstan.
„Kommer du ihäg att jag eu gäng fade att bedrägeri

och oärlighet stär »ara lögne»? Det war e» lika stor synd
att ljnga om kalfwen soni att ljuga om ärterna,
du ej det?" -

Anna brast nt i grät.
„Kära pastorstan, hwad har jag gjort? Det är sä

wanligt att narras litet i det dagliga lifwet, man tycker att
det ej gär annars. Men det är wäl fä att barnen ej förstä
att göra stilnad pä de »ödlnändiga fmälögnerna och sädant
här rittigt ljugande,"

„Ack, Anna, det fins ej nägra uödwändiga löguer",
sade pastorstan ifrigt, „sök efter i hela bibeln, sä stall du
ej sinna förswar för det, Aldrig stall dli Heller kuuna
forklara för dina barn stilnaden. Auser du att du noo-
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wcindigt mäste ljugn och bedraga din mau, sä bestut dä
ocksä att läta diim baru blifwa lögnare, Ttraffa dem inte
för en sat soin du fjelf lärt dem göra!"

„Det är sä swärt att finna den rätta wagen", suckade
Anna,

„Det är det uog", medgaf pastorstan, „och det kostar
pä iblaud att följa den, äfwen mn man fnnnit den, Men.
derföre stola wi belysa wär wäg med Guds ord och jemföra
wär wandel med det enda rättesnöre wi hafwa, Bland
trous srnkter räknas ocksä sanningen, Wilja wi wara Guds
barn sä sä wi ej arbeta lögnens fader i händerna. Du
kommer nog att iuse det sjelf, Anna, bara dn begrnudar
saken,"

Anua satt tyst och sorgsen och hörde pä. Sedän bör-
jade hon göra i ordning till ostberedningen, Men pä hela
dagen hörde man ej hennes glada röst och friska stratt.

IV.

En söndagseftermiddng satt Anun i prestgärdstrcid-
gärden med pastorstan. Alla barnen, bäde fräu prestgärdeu
och torpet lekte pä gärden.

„Det är sä roligt att se pastorstans barn alltid rena
och hela, Natta se de ocksä ut, ehuru de ha bara bommulls-
koltar, liksoin minä barn Men huru se de ut, faftän de
singo rena kläoer i morgse!"

„la, wet dn hwad, om man es har räd att gifwn
barnen rena kläder alla dagar och ej har en guwernaut
som i hwarje ögonblick waktar de>n, mäste man anwauda
twä medel för att halla barnen snygga. Det ena är att
med allwar tillhälla dem att akta sinä kläder, det andra att

gifwa dem en snygg lekplats,"
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„Men när de fpringa umkriug i hwarje wrä, leka i
hwarje fmutspöl, klifwa i fot och lera och fmyga sig i kok-
hufet, siä öfwer sig fumppauuan, uch sä der bortät,"

„la, dä bli de naturligtwis fmutsiga och defsutum
utfatta för ulyckshändelfer. De bränna uch ftöta sig, rifwa
sinä kläder, utom all den stada de aöra genom ntt föndra
kärl och förstöra tnffesumpen. Hör pä Anna, wi ha här
pä prestgärden en djup fjö, brygaa och bätar, der baruen
tuude dränka sig, twättstuqa med stor murgrytn der de tunde
bränna sig, en trädgärd med äppel och bar der tunde äta
döden pä sig af rä frutt, Här fins stall uch fähus,
högar, lergropar uch cmdra utmärkta ställen der ma» kan
fmutsa ned sig, inen fer du, wära barn äro tillsagda att
aldrig gä till dessa för barn ulämpliga ställen. De ha en
sandhög pä gärden der de fä leka, fä fä de leka i träd
gärden med wilkur att aldrig röra ett bär eller ett äppel
fä länge de äro rna. De fä leka uch plasta wid stranden
der det är länggrnndt. De större barnen fä med stild tillä-
telfe gä i skugen uch pä lnndswägen, äfwen ro i bätarne,
men alltid med tillfägelse att akta siua tläder och sig fjelfwa,
Nog händer det su stundum att de rifwa ett häl pä sinä
tläder, stära sig i fingret uch stöta en bula i pannan, men
icke alltför ofta, Defsutom fer jag ej genm att barnen löpa
alldeles fyfslolosa omtring, Dä hitta de pä odNgd, fmutfn
ner sinä kläder eller gräla med Invarandrn, Det är bättre
att de riktigt leka, eller arbeta i tradgärden, släva fand i
sinä fmä tärrur, bära watten till blummurna eller till tuket,
fprita ärter, plucka bär eller fwawpar, surfia steget till
slöferi är att rifwa uch nedfmutfa sinä kläder uch förstöra
siua lekfater. De fum i barndumeu blifwit tillhällna att
alta sinä tläder, böcker uch leksaker blifwa ufta sparfamnm
och ordentlillll mennistor, likafum barn, hwilta blifwit wana
wid rena gäng- uch sängkläder, ej fum fullwurna tunde trif-
Was i ofnygghet,"
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„Det trur jag uog", sade Anna, „Forr när jag war
i tjenst säg jag mänga olika mennistor, Nägra af kanina
terna twättade, stoppade och lappade och woro alltid för-
sedda med goda kläder, Andra äter swängde sig ined sin
lmsta klädning i ladugärde» om söndagarna, nyttjade icke
förkläden uch woro alltid utan kläder. De hnde nog fätt
sinä wanor i hemmet,"

„Ia", sade pastorstan, „ eller ockfä hade de aldrig haft
ett hem eller en mor som lärt dem,"

Efter en stund sade Anna: „i wär kommer ambnla-
torista stolan hit till wär by. Minä borde fä gä der,
ty hwarken Autti eller jag kunna strifwa eller räkna och sä
stulle stolmästaren kunna förklara biblista historien bättre än
jag. Men nu blir det swärt, Jag har dä wäfwar och en
kalf att wattna och Lisa kan inte ännu se efter Pekka."

„Du mäste försökll att fä en barnfticka till desfa ser
weckor,"

„Om Antti tillater,"
„Wi stola tala wackert wid honum,"
„Kanste hon sedän inte behöfwer gä i folkstolan om

hon lär sig litet strifwa i ambulatorista stolan."
„Nej, Anna, tank inte sä, Skulle du ej unna din

lilla fticka goda stolkunstaper, när du bor twä kilometer frän
folkstolan? Minä mäste fä gä i stolan."

„lag tror Antti tycker att flickor ej behöfwa kunna
annat an stöta hushället, wäfwa och spinna,"

„Wi stola försöta tala forständ med honom. In mera
upplysta wi aro desto bättre kunna wi uppfylla wära älig-
ganden här i werlden om det sedän är att stöta hnshället
eller jordbruket, prestakallet eller domare-embetet, Om du
fätt gä i stola, stulle du es anse det sä swärt att underwisa
Minä,"

„la, frun stulle säga det till Antti, och", tillade Anna
strattande, „frun stulle berätta om rödsotsdropparnn och
minä andra dumheter."
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Pastorfkan log. „lag tror Antti t»cker att Hans
hnstru är en mycket klok qwinua, sä det är ej wärdt att
jag rör wid henne, Men wi stula uog fä honom att ge luf
till Minas stolgäng,"

„Dct är nu de stora utgifterna jag är rädd för", sade
Anna fundersamt.

„Wisserligen är det en kännbar utgift för en turpare",
fade Pastorstan, „men börja nu i god tid att famla en liten
fnmina till Minns stolböcker, stolnfgift, kängor uch warmare
tläder, Hwarje gäng du säljer smör, ägg, sisk eller bär,
lägger du af eu del af fummau till ftostfparbanken, I uästa
summar stall du ju ha sommargäster uär trädgärden blir
färdig och pä det wiuuer »mu uog, bara mau förstär fin sat."

„lag mäste förföta att börja fpara. Mau far lägga
mera cikurie i taffet,"

„Nej fy, Anua, det är ohälfufamt och ofmakligt, Bättrc
att nuuska kaffekopparnas autal om dagen,"

„Ack, det är sä fwärt, när nmn blifwit wau att dricka
kaffe flera gänger om dagen!"

„Det är det nog, meu mau blir suart wau wid det,
och för Miuas stull gör du det uog,"

„Na ja, jag wet uog att mau ej mera kommer till
rätta utau stolkuustaper, derför fär jag wäl försöka att fä
barneu i stolau, Meu nu mäste jag gä hem. Minä, hemta
barnen att taga afsted, sä gä wi,"

„Mamma", ropade prestgärdsbnrnen, „kum, sä fulja
wi Anua till Terwola! det är en sä wacker aftou,"

„la, kom", fwarnde pastorskau.
Barnen fprungo förut under let och glam och inödrarna

kommu efter, Till stur glädje för barnen sammauträffade
de Pä wägeu med Terwola korua.

„Hei kotia", ropades uu ifrigt uch hwar och en as
barnen bröt sig ett spö frän smäflogen, Tähikki mille ännu
taga sig eu ston muuclbit af eu grun tufwa wid loägeu,
Preslgärds Niilo stulle dä loara manhaftig och gaf kuu ett
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duttigt rapp öfwer ryqgeu med sitt spö. Stackars Tähitti
som ej war wan att bli slagen, blef sträind och huftpade
öfwer ditet.

..Niilo", ropade uasiorskan, „h>uarför siär du den
stackars kon?"

~Den blef efter de andra", sade Niilo. „Wär herde
brutar ocksä slä kurnn."

..Ia", sade Minä, ..Tallitko Mari slär sinä tor sä att
de ha tjocka walkar pä ryggen, de lyda ej annars."

„Du pratar dumheter, Minä", sade Anna ledsen, „har
du nägousin sett mig slä korua? Man fär dem nuo, att lyda
bara man talar till dem. Sknlle du »annas sla Tähikki och
jalluna, soin sse dig mjölt, smör uch qrädde?"

. Nej, men Mari gör det."
„Dä är Mari stygg och hennes tor borde sluta att

»ljulka, sä att hon stnlle fä äta siu qröt utan mjölt."
„Ia", sade uu Lifa förnnmstisst, «Niilo borde ocksä

fä »vara uta» mjölK till qwällswarden när han Tähikki."
Niilo saa, flat uä> furargad ut, men Hans mamma sade:

„wi stola forföta det, ty jag har sä ofta nekat Niilo att
wara grym emut djuren."

stall man inte Heller slä", sade Meri, ..för de
ge ull till strumpor."

„Och Housen ge ägg", strek Lisa, „men tuppeu gör
iiMn uytta, den fär mau noa, schafa."

„Nej, tuppen säger uss när det är murgon", unoer-
wisade Minä.

Nn blef det en täftan bland barne» att räkna upp,
hwilten nytta mennisturua ha af djuren.

..Smäfäglarua sjunga", rupade en.

. Hästen drager plugen och för oss till tyrkan", ropade
en annan.

„Uatten tager miiss uch hunben wnltar gärden,"
»Derföre fär nian aldrig göra illa ät djuren", sade

Meri,
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.Men mamma, det stär i bibel» att Gud mfwit me»
niskan lus att räda öfwer dsuren", sade Niilo,

„Det är sant, min qosse, men att räda öfwer nägon
betyder ej att göra de» illa, Afwerheten räder öfwer sinn
undersäter, föräldrarna öfwer sinä barn, husbunden öfwer
sinä tjenare, »ie» de fä ej wara gry»»na enwt dem de räda
öfwer, Wi fä hafum djnren till wär nytta och wärt nöje,
men wi skola »vara tacksamum emut dem, wärda dem wäl
och bemöta dem wänligt,"

„Men ormar, wanmr uch björ»ar fä wi döda", sade
Niilo.

„la, de äro skadedjnr, Wi lefwa i en syndia, werld,
derfur fins det sädcma, Men i bibel» stär att i himmeten
sknll lejonet hwila bredwid lammet i frid och endrägt,"

Niilo närmade sig nu Tähikki, tlappade uch smekte den
och gaf den en bit bröd »r sin tröjficka.

De hade n» anlandt till turpet, Medan Niilu och
Meri hjelvte Ätina att köra korua i fällan och färe» i kättä»
stamiade pasturstan och Anna wid trappan för att mmn
werla nägra urd.

„lag har mänga gänger tänkt", sade Amia, „att om
mnn wore rik, sä att man inte behöfde arbeta, st»lle ma»
ha bättre tid att »ppfostra sinä barn,"

„3ä stnlle nm» tycka och äudä äro rikmans barn osta
illa uppfustrade, Ser dli, kara wä», fattignians bar» lära
mycket sum mmi icke färstildt behöfwer säga de»i. De lära
af erempel och »ödwändighet att arbetn och spara. Tä lära
de furnujsamhet, emedan de icke blifwn burtskänida nied fin
nmt uch öfwerflud pä kläder, letsaker, penaar och nppassning,
Den bästa hjelpen wid bnrneus »ppfostra» är att lära dem
inse ntt föräldrarna äro answarissn infur (>md h»ru de npp'
fostra si»a smä, Detta tu»na wi pä»ii»»a dem om i hwar
dngslifwet, me» isynnerhet under andaktsstnnderna,"

„Ia", sade Anna med en suck, „när wi fursl gifte oss
Wille jaa, att un stnlle uiurgu» uch astu» läsa urd,
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det satt »ti miss fräu prestssärdeu äuuu, Antti war ocksä
williss, meu sedn» unr bnrueu kummu, blef det sn orulisst,
iblaud hnfwn nu ucksä främmande meuuistor i nrbete url, det
will cj bli af."

„Det är ledsnmt, Anua, en ssemenscnu nudnktsstnnd gör
oss sä ssM,"

„Inss hnr ej kunnat beslutn uiig för uär det stnll ste.
Hela murgoueu är det ett sädaat bräk med kräkeu, bnrueu
och frukosteu,"

»Jag stnll säga dig uägot, Anua. Dä m alla sauilas
till frukosten dä är det en lämplig stund, Meu läs ej
mycket! Ett litet stycke nr nya Testmuentet eller psaltareu
och eu alldeles kort bön. Barnen lära sig fnart att >vnrn
stilla och att det är en helig stuud,"

„lag will börja med det igeu", fade Auua, ,Men
fä är det eu annan fak, Antti och jag gä turwis i kyrkau
och deu audrll är hemnm, Älten barnen äru för fmä. De
förstä ej preditan, de wilja ej sitta stilla fä lnnge, de sunnia,
dä ha de ju ingen nytta, af Guds ord, Jag wet iute hiuad
uinu stnll ssöra för att de stola förstä att det är flludng,"

„lag hnr staffat mig Z. Topelii ewausselibut för baru,
Deu förstä de och det är helt turta predikningar öfwer da«
gens tej°t. Sä har jag lnrt miun bnru.ntt fjungn pfalmer
och andliga sänger. Alla barn sjunga gerua. Viina barn
kuuna halla pä i eu timmes tid, Sedau kau mau lära dem
korta böuer, bibelspräk och psalmwerser utnutill. Du kau
ocksä anwäudn söudngen till ntt uuderwifn Miun i tntekes
uch biblist historie. Jag stall en föndag kumma hit och hälln
gudstjenst med bnrueu och fä kau du kommn eu gnng till
prestgardeu med diua bnru, sä fär du se hurn det gär till,

Bara mau ej häller pä för länge, blifwa desfa finä andakts-
stunder tära för baruen. Ing har aldrig uekat minä barn
att leka pä föudageu ty de kuuna omöjligt läsa hela dageu,
meu de märln uug ntt söudngen nr uägot nuunt nu nudra



dagar, Ztillheten i bemmet, hwilan, andaktsstunderna och
religionsunderwisningcn allt gifwer söndngen si» fträgcl,"

Dä barnen kommo för att taga afsted af pastorskan,
smog sig Lisa blygt till den snälla frun och hwistadei ,gif
Niilo mjölk till qwnllen! Hau hnr klappat Tähitki och gifwit
den bröd,"

Pastorstan tysste hjertligt den lilla flickan och lofwade
»ppfylla hennes bön.

Dä familjen i torpet denna afton slutat sin afton-
mältid, tog Anna bibeln uch läste um huru lesus wälsig-
nade barnen, Derefter sjungo Antti uch hon ett par psalm-
werser och sist lästes fader wär. Barnen sutto tysta säsom
möss. Dä Anna stoppade täcket umtring dem, lande hon
inom sig/ en warm öfwertygelfe att hon med Guds hjelft
siulle smäningum lära sig att uppfostra sinä barn, Ur djupet
af sitt hjerta tackade hon för att pä hennes lott fallit
en make med ett sä redbart och fredligt sinnelag. Han kunde
wara henne till en god hjelp, Ty ehurn modren, isynnerhet
medau barnen äro sma, i frainsta rnnnnet har deras npp-
fosttan um hand stola matarne ockfä pä detta umräde hjelpas
at i endrägt och kärlek.

Maria.
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penni fiir tuni eremptar.
II. $rdnba bant. 9tf i'uiria. *|3ri3 5 penni for tmd

eremptar.

2)tt minft 6 ejemplar of ofroamtdmba ffrifter reqmireroJ
bet 7:be gratis,

itteqwtfttioner jemte penningar abresferas till Stuff Rminno=
fbrening, §elfmgfor8.


