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i.

Lilla Lisa stod pä trappan och strek af alla krafter,
Syster Minä gjorde nägra forsok att trosta henne, men dä
slog Lisa omkring sig med knytnäfwarna och strek wär-re,
Mor gick af och an emellan stugan och ladngärden, boden
och kokhuset, Derwid bannade hon i förbignende den lilla
flickan för hennes stygghet eller sade nägra wänliga ord för
att lugna henne, ibland gaf hon henne en liten smäll eller
knuff i hastigheten, men Lisa fortfor att strika.

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

toinmer pastorstan och nu skrattar hon ät dig när dn striker,"
„Hwad har händt flickan?" frägade pastorskan.
„Ingenting, kara frun, bara att hon will i famnen

och hinner man nu med det sä här pä morgonen midt i alla
sysslor? Thst nu, Lisa, eller kommer riset!"

Lisa strek allt wärre.
„Pastorstan är sä god och gär in i kammaren, lag

har strart stutat, War nli tyst, Lisa, sä tager jag dig
sedän."

Den lilla flickan tystnade twärt.
Pastorstan satte sig i den prydliga kammaren och bör-

jade Prata med barnen.
„Mina, du har icke kammat och twättat dig sjelf och

icke dina syston", sade hon wänligt, „huru tommer det
sig M?"



Minä blef mycket förlägen.
„Lifa striker och gräter da nian för henne till twätt

fatet och när Pekka fer det, gör han sä ined."
„Skrikcr Lisa för det Minä will tinatta henne?" frä-

qnde vastorskan och sag allwarligt pä Lisa,
Lisas kinder blefwo purpurröda och hon bet förtwiflad

i sitt förklädshörn.
„Mina, hemta hit spegeln!"
Minä gjorde sä.
„Titta nu, Lisa, ser du, en liten ful flicka ined lurf-

wigt här, rinnande uäfa, surmjölk kring munnen, swarta
fingrar och ett smntsigt furkläde, Henita hit twättfatet,
sualla Minä, kani, twäl och handduk,"

Minä ssjorde sä, Medan pastorskau pratade mcd bar-
nen, twättade och kamnmde hon Lisa, som war tyst och för-
lägen. Sedän ftäsattes ett rent furkläde, Nu stäldes Lisa
ätcr framfur spegeln.

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

hon fin, till fin lilla bror och sade: „fy, fh, Pekka, fä du
är fmutsig!"

Pekka började, djupt särad, att gräta, nien Pastorskau
twättade och kainnmde äfweu huuoni, hwarefter det blef
Viinas tur.

Dä Anua stutat siua niorgonsysslor, koni hon med fin
stickstrumpa for att halla fällfkaft nied pastorskan, Men lilla
Lisa suin kum ihäg niodrens löfte att taaa heuue i fanmen,
stod och guälde och guälde och ryckte modreu i kjulen.

„Se sä", sade Anna otäligt, „gä nu uied barnen i
stuglln, Minä. Pastorskau toinmer aldrig niera hit när ui
a" sä stygga,"

Lisa som nu hwilat sig en god stnnd började skrika pä
ny rätning. Modren hade ju lofwat taga heuue i faninen
och nu muste hon gä i stugan. För att fä fred, tog Anna
henne i famnen och skickade bort de andra barnen.
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„Det är ett sädant lif med de barnen", sade Anna,
„de skrika jemt och de nro olydiga, smutsa ned sig, rifwa
sinä tläder och man stulle ha sä mycket att görn. Pasiorstan
har dä snälla barn. Ha de fatt mycket ris eller nro de
sualla af naturen?

Pastorstan smalog.
„Riset har ei osta warit framme. Det är bnra Nils

sum siimkat det ibland. Han är mycket enwis och fick mänga
owanor när jag lag sä länge sjnk,"

,la, pasturstan har ocksä stiitersta sum ser efter barne!!."
„Kära Anna, det är icke tjenstefolket som stall npp-

fostra barnen. En främmande person har ej den kärlek och
det talamod en mor har, och utan kärlek och tälamod kan
man ej uppfostra barn. Tjenarne hafwa desslltom sällan
omdöme och erfarenhet i den saken, Jag har sjelf tillsam-
mans med min ma>: uppfostrat wära barn, Äfwen tje
narne har jag lärt huru de skula behandla barnen da de
äro tillsammans med dem."

„Men jag förstär icke huru pastorstan hinner med nllt,

Pastorstan wäfwer och syr sä mycket och hade förr bara en
tjenare, lag wet nog hurn mycket tid det gär till hushäll
och handarbete. Mednn barnen äro smä är det bara att
wagga dem natt och dag och när de äro watna bara dem
pä armen. Här borde jag nu starfwa Anttis strnmpor och
nu ligger deu här lilla markatta» i min famn, Lägger jag
henne Pä sängen sä wccknar hon och börjar strita Pä andra
wersen. De större barnen äter springa omkring frän morgon
till astun och gora illa. De kasta smuts i brnnnen, tändn
eld pä sinä kläder, falla i sjun uch dricka upp gräddan. Ia",
ntbrast Anna med sitt glada stratt, „en menniska stulle inte
hinna basa dem sä osta de behösde det."

„lag tycker ändä att Minä är ett mycket suällt barn.
Aldrig hör man henne skrita eller gräta och gansta lydig är
hon ju,"

Gud signe ungen, nog är hon snäll, Men, ser N'»n,
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hon är född kort före höbergningstiden, Frän det hon war
tre weckor gammal stäpade wi henne med oss pä höängarna
«ch sedän pä stördeäkern och linlandet. Hon läg i en häng-
matta emellan twä träd och sof som en gris. När hon
waknade gaf jag henne nmt och sä gick jag till mitt arbete
igen, Emellanat gret hon sakta för sig sjelf, men inte hade
jag tid att bry mig om det, När hon war mätt och bädden
war warm och mjuk, sä tänkte jag hon mä nu jama!"

„la, ser du Anna, nu kan du sjelf se hwad som är
klokt och riktigt för ett lindebarn, Barnets uppfostran börjas
den första dagen i dess lif, Om du börjar wagga och
wyssja det och häller det i famnen för hwarje gäng det
gräter, sä blir det en liten pockande menniska soin luill
waggas när hon sofwer och sitta i famnen när hbn är wa-
ken, Men oin du läter barnet ligga i fin bädd största delen
af dagen, bara ser till att det fär nmt när det behöfwer
och att det har en warm och snygg bädd, sä blir det en
förnöjd liten warelse som sofwer owaggad och när hon är
waken ligger och tittar upp i taket. Det är alldeles säkert.
Det hafwa otaliga personer som wärdat smä barn märkt,
mödrar, barnmorstor, föreständarinnor för barnhem samt
gamla barnstöterstor, Nä huru war det med Lisa?"

„10, Lisa blef född om wintern. Minä war da tre
och ett haft är gmnmal och jag tyckte att det war sä lämp-
ligt att lata henne sitta wid waggan, sä war hon ur wägen.
Och den lilla sof hela dagen d, w, s, om nmn waggade,
Men när Minä inte Wille wagga, hon war ju sä liten,
började Lisa gräta, och sä nmste jag lemna allt för att sätta
mig wid waggan, Ack, hur ond jag war ibland! Nä sedän
när Pekka kom, war Antti alldeles tokig af glädje. Nawr-
ligtwis, en Pojke! Han gick och bar honom pä sinä armar
alla lediga stunder och pojken blef wan wid det. Sedän,
när han inte mera war ny, tröttnade Antti och dä war det
jag som fick bära Pekka. Den göken sof icke i waggan, nej
nte om mau sqwalpcide houom aldrig sä mycket, Han Wille
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bäras, han. Kan pastorstan tro det oin ett ser weckors
gllmmalt barn?"

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

Nä, nu kan pastorstan tanka, Lisa Wille waggas och Pekka
Wille bäras och Minä gret när de andra streko. la, jag
säger det! Det war ett lif sä att man kunde bli grä! Antti
blef ond när han inte sick sofwa, men sjelf hade han ju lärt
posken Hans owcmor."

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

„Men hör nu frun, det är ocksä olika nied barn. Minä
bräs pä sin far, Hon är fromsint och hon behöfwer ocksä
sol och fommardag förr än hon blir färdig ined nägot, just
som fadren, Men Lisa är häftig, som jag, och hon blir nog
en stink menniska bara man först pistar styggheten ur henne,
ha, ha, ha."

„Du har förlorat tre är pä Lisa, tre goda är som
du kunnat nyttja till att gifwa henne goda wanor, men för
sent är det inte att fä henne snäll. Lyckligtwis är Minä
en god sticka. Det beror sä mycket pä det äldsta barnet.
Det är ett erempel för de yngre."

„lag nndrar hwad Pastorstan stulle göra med Lisa.
När hon sätter till att strika och gräta sä tiger hon inte
forr än hon fär sin wilja frain eller en suckerbit i niunnen."

.Jag stulle säga till henne att dä hon striter hon alls
inte fär sin wilja frain. Nägon sockerbit kan ej komma
ifräga för obestedliga barn. Hon stulle snart lägga af att
strika när hon stulle märkä att det icke lönar sig. Klanste
en riktigt ordentlig risbnstu ocksä stulle göra godt, men
knuffar och smällar i förbigäende tjenar till ingenting, de
bara reta upp barnet. Nu har du sjelf want Lisa wid att

fitta i fainnen uä, att fä sin wilja frain när hon striker,
säledes har du dig sjelf att tacka for det. Nu äterstär dig
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bara att wänja benne ifrnn det och dertill behöfwer du
tälamod. wänja dig wid hcnnes strik,"

„Hä, ja, ja, nog är det wäl saut, men trätigt är det,"
„la, det är det wisst, men nian mnste täuka vä bar-

nets bästa,"
„lag har mi tänkt ntt de bli wäl sualla när de bli

stora, lugalunda stnller sig en fullwureu menuista att

strika och grata,"
„Nej, meu af dem sum i barndomeu fä strika, gräta

gräla och kälta, bli osta euwisa, häftiga, otäliga, fordraude
mennistor, hwilka äro en Plaga för sin omgifning, Stundom
nppfostrar dem lifwets härda stola, men icke alltid, Barna-
sinnet är mjukt. Det är jemförelsewis lätt att smäuingom,
men ihärdigt böja det. Det gär utan att barnet fjelf mär-
ker det. Eä fom barnet lär att uftftföra sig i sitt hem mot
föräldrar, syston och lekkamrater, fä stall det en gäng npp-
föra sig uwt öfwerhet, husbönder, inedtjenare, mot sin man
eller hustrli, nmt sinä barn, . Modren bör begagna hwarje
tillfälle att med lugu wänlighet hejda baruen da de wisa
lust att strika, stampa, siä, gnälla och kälta, Barnen inse
tidigt att sadant es är tillätet. Det är sa mycket lättare
för dig, Anna, som har en god och stillsam man. Sjelf
har du ett gladt lynne och dm mor war sä förstäudig,"

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

„Nu maste jaa, ga. lag kom bara för att hemta dig
detta warmbröd,"

„Tack, sualla pastorstau! Nu waknar Lisa. Sätt dig
upp och säg adjö ät pastorstan, Ser du, hon hemtade
warmbröd ät oss."

Lisa, ehuru alldeles yrwaken, klef ned och neg djupt.
Modren log.
„Kluckerstan berömde en dag wära bam för att de aro

sä artiga, Nä, det är pastorstau som lärt dem det, sade
iag, Barn mänja sig nog wid sädant bara man gör dem
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uppmärksamma derpä, Ing menade intet ondt och jag gaf
ju pastorskan aran, meu klockerstan snörpade pä numnen och
gick ond sin wäg, Hon trodde wäl att jag tänkte Pä heii'
ues barn, som stä ined fingrarna i muunen och stirra pä en
och wända ryggen till ncir nmn helsar, Jag hade aldrig
i werlden konunit att täuka pä hurn fult det är, om ej
pastorstan lärt wära baru annat,"

11.

Da Minä fylde sju är, fik hon en abc-bok och en
katetes, Anna hade nog welat lära henne läsa redan tidi-
gare, men pastorskan hade warnat henne, „Sjn är är den
rätta äldern", sade hon, „dä skall barnei läsa alla dagar och
pä fullt allwar,"

En dag kom pastorskan för att se till Pekka, som war
sjuk, Anna sait wid spinnrocken och Minä stafwade snyf-
tande genom forsta budet i katekesen.

„Gä nu din wäg, lata flicka", sade Anna harmset,
„sä slipper jag dig medan pastorskan är här. 3ätt dig i
kammaren att läsa och um dn icke kan första budet till mid-
dagen, sä bestäs ingen grllt,"

Minä tug grätande sm bok och gick.
„Ack, kara pastorstan", sade Anna, „om jag wore kej-

sare, stulle jag ge tiotusen marks löu ät stolmästanie, Nu
har jag suttit sedän kl, ? i morgse och bräkat med Minä
och ändä kan hon hwarken läsa utantill eller iunantill, Och
ju längre hon laser desto mindre kan hon, och destu mera
gräter hon,"

„Men, Anna, du är ocksä orimlig, Har du plägat
barnet i twä timmars tid?"

„la, hon lärde sig ju ingeutiug! Först lät jag henue
stafwa fader wär innautill, det kunde hon inte, ehuru hon
kan hela bönen utantill. Sedän stulle hon läsa forsta budet
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utcmtill, men det kunde hon inte Heller, Hon mäste wara
bra dum!"

„Du är sjelf dum, Anna, Wet du huru länge man
stall läsa med ett sju ars gammalt barn? Högst en half
timme, men helst bara en qwart timme, Lnt henne sedän
leka eller sticka strmnpa och börja sä pä igen. Twä eller
tre halfwa timmar om dagen, ei. mera."

„Det kom jag inte att tanka pä", sade Anna förlägen.
„Nej, för att det är ditt första försöt som lärarinna.

Och sä ännu en sak. Bönen fader wär är mycket för swär
att stafwa för nybörjare. Du stall fä lana af mig en liten
bok för den första underwisniugeu af Dannholm. Der sins
i början bara enstafwiga och twästafwiga ord, dem bamen
lätt kunna stafwa och dessutom stär der om kattor och hun-
dar, gossar och flickor, far och mor, sädant sum ruar barn
och soin de första. Katekefen bör du ej lata henne läsa
utantill förr äu hon kan läsa rent innantill. Dä stall hon
snart lära sig den."

„lag gjorde som jag sjelf blifwit lärd", fade Anua
smäleende, „Moster Ewa fntt pä en pall och kardade ull
och min bror och jag och kusin Inga sutto pä golfwet med
hwar fin katekes. Sä läste moster en mening ur katekesen
och wi sade efter. Den som inte kuude, fick sig ett rapp i
hufwudet af kardau, ha, ha, ha, Nog gick det fmäningom,"

„Ia det gick, men sälunda lär mau sig att hata kate-
kesen som man borde älsta, Och dessutom kan du säga
att du förstod hwad du läste?"

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

orden som stola wara ett rättesuöre för wärt lif? Nej, man
stall förklara för barnet hwarje stycke, hwarje mening, hwarje
bud, hwarje bön, innan det stall läsa utantill, Dä lär det
sig lättare och dä förstär det hwad Gud befaller och hwad
han förbjlwer."
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„Det fan gä an för pastorskau som är lärd och prest-
fru, men hwad wet jcig?"

„M, men Anna, du har jublifwit uuderwisad i strift-
stolau och du har hört predikningar och warit pä läsförhör
och du har läst bibel och psalmbok. Tänk uu efter! Du
kan mycket bra förklara för Minä hwad det är att stjäla
och ljugll och baktala, wara lat och olydig, huru mau stall
Helga hwilodagen, hwad det betyder att Gud, huru
Kristus lidit och hwarför hau lidit, hwad dödc» och det
ewiga lifwet är, huru wi fä gä till Gud i bönen sum till
en fader, huru wi mäste inse och augra wär synd och lyda
famwetets rust, huru wi mäste wifa wär kärlek till Gud
genom att lefwa efter Haus wilja allt det der wet du
ju och mycket mera."

„Ia jag märker att jag uog wet det der, om jag uu
fedan kan förklara det för Miua."

„3°lh jo, du kan, Med katekeseu till hjelp kan du.
Men lyd mitt räd och las bara en half timine med Minä
sä fär du se att hou inte gräter."

„Näja, deu stackars ungen stall inte behufwa pinns af
sm dumma mor, Lisa, gä och for den här smörgäsen till
Miua och sag att hou inte behöfwer läsa mera."

„Huru är det nu med Pekka?"
„Han sofwer, men han hade nyss sä swära plägor

igen. Kanste man borde försöka nägra druppar?"
„Febern är borta, och jag förstär icke hwarför plä-

gorna lommo tillbakll. Han war redan sä mycket bcittre
efter ricinoljan. Har nägot?"

„Nej bara litet surmjölk med taltuna mjöl.".
„Anna, Anna, du är eu dälig mor! Tror du att

nägra droppar hjelpa när du ej wet att en sjuk mäste
halla diet?"

„Han strek och gret när wi äto."
„Och troligen strek han för omstnget ocksä efter du

tagit bort det?"
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pastorskan", sade Anna förlägen, „hnn war sä
rädd för det kalla wattnet."

„Tror du han stulle taga in droppar da?"
„lag wet inte", sade Anna fundersamt, „när Lisa en

gäng stulle taga in ricinolja, kastade hon steden i golfwet
och stog Antti i ansigtct, Och det war den enda olja wi
hade och den war lnnad ns klockerstan,"

„la, wet dn Anna, oin du iute fär dina barn att
lyda sa att de taga in droppar och halla omstag pä sig, och
om du ej har förständ att neka dem otjenlig föda, sä är det
alldeles onödigt att sticka efter läkare, Lät dem da Plägas
och dö, ifall de ej bli frista,"

„Pastorstan säger sä grynnna ord", utbrast Anna grä-
tande, „wär enda gosse!"

„lag will jn gerna hjelfta dig, men ingen kan hjelpa
ett olydigt barn och en däraktig mor,"

„Det är sä swärt att neka ett sjukt barn,"
„Är det lättare att se honom lida?"
„Se nn biter han ihop tänderna! Kara paftorstan,

lägg omslaget pä om det lindrar!"
Dä omslaget war päsatt och gossen äter lugnat sig,

ade Anna: „jag stall inte mera ge honom annat än det
paftorstan befaller, lag trodde inte att det war sä farligt
att äta sädcmt som smakar bra,"

„Kära wän, det fins mangu saker som smaka bra och
ändä aro ohälsosamma, Men isynnerhet wid magsjukdomar
är det ytterst wigtigt att weta hwad mau fär äta och hwad
mau dur undwika, Om plägorna äterkomma, mäste läkaren
efterstickas och styll dig dä sjelf om han tommer att banna
upp dig duktigt för dit oförstäud,"

„ Antti är sä kar i pojten och hau Wille ocksä att jag
stulle ge honom talkkuna,"

„Det nr okunnighet, ser du Anna, men nn for tiden
behöfwer man ej mera warn sä okunnig. Helsowanueu
tostar bara 4 mart om aret. Der fär man weta mycket
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om hcilsownrd och ijnkwnrd, 3a fins det cnkla och lätt
fattliga böcker, t, ex, en af Goldtuhl, soin borde fnmas i
hwarje hem. Te kosta ej mycket. Det är ju en lycka att
det fins läkare soui egnat heln sitt tif till att stndera
mennistukroftpen och fjukdomarna, mcn den nr en olycklig
inennista som alls icke kommer till wtta pä egen hand. Det
fins ucmligen en mängd pcrsoner som icke genast kunna kalla
pä läkare, t. er, som bo Pä landet och alla fattiga
som ej ha räd att för minsta anledning skicka efter läkare.
Sedän sins det tillfällen dä ögonblicklig hjelp är af nödeu,
säsom wid brännstador, drunkning, strypsjnka, starkt blö-
dande sär o, d, Dä är det bra att kunna reda sig sjelf till
dess läkare hinner anlända,"

„la, när Lisa brände sin arm i wintras, war jag sä
glad öfwer att pastorftcm lärt mig hwad man genast bör
göra, Annen läktes fort och lätt, Men när stackars Minä
steg i en stäfwa kokhett watten när hon war fyra är gam-
mat, lag hon sjuk i tre mänader för att jag inte tunde
stöta henne. Den enn gaf ett räd, den andra ett annat och
foten blef bara sämre tills jag sedän af lmrnmorskan fick
en salwa fom hjelpte, Nej, jag behöfwer dä hwarken böcker
eller tidningar när jag har pastorskan att fräga."

„Hur kan du prata sä oförständigt, Anna, Jag kan
ju dö i inorgou dag eller du kan flytta bort eller jag kan
wara sjuk och förhindrad att komma, Men de knnfkaper
du sllmlar i ditt hufwud kau ingen taga ifrän dig, Skaffa
du dig Helsowännen och Goldkuhls buk. Det är wäl an-
wända penningar. Der fär du ocksä lära att mau inte stall
taga in rödsotsdroppar för husta,"

„la, pastorskan kan nil aldrig glömma den historien",
utbrast Anua med ett förläget stratt.

„Nej, jag glömmer den inte, och bara jag hinner, stall
jag striftva i tidningarna om Terwola Anna som tog in
magdroppar när lnngorna woro sjuka."

Anna strattade.
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„När jag hostade natt och dag sä Wille jag försöka
nägonting, och de sade att Niemelä wärdinnan hade sä goda
droppar,"

„Naturligtwis, Det är lika klokt som om du gaf
ris ät Lisa, för att Minä är olydig, Eller som om du
ssulle läsll upp sjunde budet: „du stall icke stjäla" och dertill
läsll fjerde budets förklaring om huru wi stola uppföra oss
mot wära föräldrar och herrar,"

Anna strattade hejdlöst.
„Men pastorstan, sä dumt trodde jag inte det war!

Alla droppar ga ju i magen,"
„la, wisserligen, men de werka olika, Om dn t, ex.

har härd mage, sä tager du ricinolja, men har du lös mage,
sä tager du rödsotsdroppar eller opium. Lungorna bry sig
ej det minsta om magdroppar. Häller du tandroppar i
ögat, sä blir du blind. Smörjar du din wärkande arm med
kloroformliniement, sä mister du wärken, men tager du in
nägra skedar af det, sä dör du. Det allra bästa är andä
att lära sig undwika sjukdomar, Om du lärt dina barn
lyda, sä wore inte Pekka sjuk. Du hade nekat dem att äta
räa krusbär, men de lydde inte och nu ligger han har. En
äda n ulydnad har kostat mänget barn lifwet,"

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

gäng, men en sä liten mage behöfwer ej mycket förrän lif-
wet stär pä spel. Samma sak är det med hosta och snufwa
hos barn, halssjukdomar, och brännstador, sjuka ögon och
öron och mangt och mycket annat,"

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

„Nej, wi sä inte stylla pä Gud det wi i wär okun-
nighet draga öfwer wära barn. Gud har gifwit oss för-
stand för att wi stola begagna det, likasom han gifwit in-
stinkt ät djuren, Om du staller waggan emellcm ett dragigt
fönster och dörren, sä är du sjelf stulden till att barnet far



15

öronwärk och sjuka ögon. Oin d» ej twättar och kammar
ditt barn, är det ditt fel att det fär ohyra och utslag, om
du Inter barnen springa bnrfota och tunntlädda ute i snö-
stast och storm, är det ej underligt om de fä hosta och snufwa
och halssjutdoinar. Tror du att en kärleksrik Gud will att
ett litet ostyldigt barn stall lida swara plägor af bräun-
stador? Nej, men när du är sa tanklös att du ställer taffe-
pannan pä bordstauten och lemnar twä smä barn ensamma
i stugau, sa är det gausta troligt att de draga kaffepnnnan
öfwer sig och bli ställade af det Heta kaffet, isynnerhet soin
dn ej strängeligen förbjudit dem att röra den."

„la, om man stulle komma ihäg allt", suckade Anna.
„Af kärlck till barnen, af omsorg för deras timliga

och ewiga wälfärd lära wi ufs smaningom att komma ihäg
och att handleda dem, Adjö nu! lag hoppas gossen blir
bra. Han fofwer godt och swettas lindrigt."

111.
Pastorskan hade kömmit till ängen med kaffe ät hö-

bergningsfolket. Der war ockfä Terwola foltet. Medan
Anna hjelpte lilla Meri att diska kopparna wid bäcken, kom
Minä andtruten till siu mor och fade:

„ Mamma, den brokiga kalfwen är borta fran Hagen.
lag fökte den bakom hwarje buste,"

„Ga tillbaka, kara barn, och sot deu Pä Tallitta
trädesätern, den har tauste smugit sig genom det söndriga
gärdet. Kör wackert hem den och förföt att laga hälet i
gärdet. Hör du, om far frägar dig hwart du gär, sä säg
inte att kalfwen är borta. Säg att du fäg den nyfs. Han
blir annars sä ledsen."

„la, ja", ropade Minä ifrigt och sprang bort.
„Nu gjorde du nägonting farligt, Anna", sade Pastor-

skan halfhögt sä att Meri ej stulle höra henne.
„Hwad gjorde jag?" frägade Anna förundrad.
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Du uppniauade Minä att ljuna."
..Kära frun, det är sä, att Antti tager alltiug jä

wngt. Om han stulle sä weta att kalfwen är bortn, sä
stlille han gräma sig, troligen nlldeles onödicztwis. Kalftven
är nog i Tallitta äkern och lider ingen uöd. Man mäste
ofta narras för hononi, karlarne bräka sä grynit för det
minsta,"

„Men kära, kära wän, har du nldrig betäntt att dn
inplantar lögnen hos dina bnrn, genom ord och erempel.
Lögnen är en swär fynd och fammanhänger närä med oär-
lighet och bedrägeri, Den drager med sig andra fynder och
olyckor, Snart kunna barnen börja bedraga dig,"

„De ciro fa fmä", fade Anna, „jag tror inte de för-
stä det."

Pasturstan säg betymrad nt, men Wille inte fortsätta
detta ämne da Meri nu kom med kopftarna.

Nägon tid derpä da pastorstan kom till Terwola för
att hjelpa Anna med en ny fort ost om hwilken hon läst i
en mejeritidning, kom Anna ut i förstugan med ett fönder-
brutet ris i handen och i kammareu snyftade Minä bitterligen.

„Ursäkta nu pastorstan", fade Anna ännu helt ulek
och upprörd, „sitt ned pä gungbrädet Pa gärden, sä hemtar
jag kaffe. Jaa, har här haft ett ledsmnt arbete."

Da Anna kom med kaffet sade pastorstan:
„lag tyckte du eu gäng sade att Minä aldrig fätt ris,"
„la, det är sant, Hon har ett sä fromt lynne. Men

i dag stälde hon till en ston historia, Hon gick med Lisa
till Tallitta ärtlandet och tog hela förtlädet fullt med ärt-
stidor; wära ärter äro ej fä fardiga som grannens. Nä,
sä mötte de Antti och han frägade huru de tunde bära sig
ät pä det fättet och stjäla ärter fran en annllns äter. Dä
swnrade den lilla stynan att mor gaf lof. Antti tommer
hem och grälar pä mig, fom ger barnen lof att stjäla. Nu
mäste Minä stam med fanningen och sä gaf jag henne en
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hederlig risbastu, Hou har nlltid warit sä snäll, jag be-
griper inte hwad som nu föll henne in."

Pastorstan satt tyst en stlmd, sednn sade hon: „hör du
Anna, blir du ledsen om jaa, frägar dia, nägot?"

!,!ära frun, som är inin bästa wän och gifwit
mig sä mänga goda rad,"

„Näwäl, huru änmar du förklara för Minä att du
den enn gängen nppmanar henne att ljuga för siu far och
en annan gäug ger henne ris för att hon gör det?"

Anna stod slagen och stnn: för pastorstan.
„Konnner dn ihäg att jag en gäng fade attbedrägeri

och oärlighet stär nara lögnen? Det war en lika stor synd
att ljuga om kalftuen soin att ljuga om nrterna, Inser
du ej det?"

Anua brast ut 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 sä att barnen ej förstä
att göra stilnad pä de nödwändiga smälögnerna och sädant
här riktigt ljugande,"

„Ack, Anna, det fins ej nägra nödwändiga lögner",
sade pastorstan ifrigt, „sök efter i hela lnbeln, sä stall du
ej finna furswar för det, Aldrig stall du Heller kuuna
förklara för dina barn stilnaden, Anser du att du nöd-
wändigt mäste ljuga och bedraga din man, sä beslut dä
ocksä att lätll dina barn blifwa lögnare, Straffa dem inte
för en snl som du sjelf lart dem göra!"

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

„Det är det nog", medgaf pastorstan, „och det kustar
pä ibland att följa den, äfwen om man funnit den. Men
derföre stola wi belysa wär wäg ined Guds ord och jemföra
ioär wandel med det enda rättefnöre wi haswa. Bland
trons frutter räkuas ocksä sanningen, Wilja wi wara Guds
barn sä fä wi ej arbeta lögneus fader i häudenm. Du
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kommer nog att inse det sjelf, Anna, bara du begrundar
saken,"

Anna satt tyst och sorgsen och hörde ftä. Sedän bör-
jade hon göra i ordning till ostberedningen, Men pa hela
dagen hörde man ej hennes glada röst och friska skratt.

IV.
En söndagseftermiddag satt Anna i prestgärdsträd-

gärden med pastorskan. Alla barnen, bäde frän prestgärden
och torpet lekte pä garden.

„Det är sa roligt att se pastorskans bani alltid rena
och hela, Nätta se de ocksä ut, ehuru de ha bara bommulls-
koltar, liksom minä barn, Men huru se de ut fastcin de
singo rena kläder i morgse!"

„la, wet du hwad, om man ej har räd att gifwa
barnen rena kläder alla dagar och es har en guwernant
som i hwarje ögonblick waktar dem, mäste man anwända
twä medel fär att halla barnen snygga. Det ena är att
med allwar tillhälla dem att alta sinä kläder, det cmdra att
gifwa dem en snygg lekplats."

„Men när de springa omkring i hwarje wrä, leka i
hwarje smutspöl, klifwa i sot och lera och smyga sig i kok-
huset, siä öfwer sig sumppannan, och sa der bortät,"

„la, dä bli de naturligtwis smutsiga och dessutom
utsatta för olykshändelser. De bränna och stöta sig, rifwa
sinä kläder, utom all den skada de göra genom att söndra
kärl och förstöra kaffesumpen. Hör pä Anna, wi ha här
pä prestgärden en djup sjö, brygga och bätcir, der barnen
kunde dränka sig, twättswga med stor murgryta der de kunde
bränna sig, en trädgärd med äppel och bär der de kunde äta
döden pä sig af rä Här fins stall och fähus, gödsel-
högar, lergropar och andra utmärkta ställen der man kan
smutsa ned sig, meil ser du, wära barn äro tillsagda att
aldrig ga till dessa för barn olämpliga ställen. De ha en
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sandhög pä gärden der de fä leka, sä fä de leka i träd-
gärden med wilkor att aldrig röra ett bar eller ett äppel
sä länge de äro räa. De fä leka och Plasta wid stranden
der det är länggrundt. De större barnen fä med Md tillä-
telse gä i skogen och pä lanswägen, äfwen ro i bätarne,
men alltid med tillsägelse att akta sinä kläder och sig sjelfwa.
Nog händer det ju stundoin att de rifwa ett häl pä sinä
kläder, stara sig i fingret och stöta en lmla i pannan, men
icke alltför ofta, Dessutom ser jag ej gerna att bnrnen lupa
alldeles sysslolösa omkring, Dä hitta de pä udygd, smntsa
ner sinä kläder eller gräla med hwarandra. Det är bättre
att de riktigt leka, eller arbeta i trädgärden, stäpa sand i
sinä smä kärror, bära watten M blommorna eller till töket,
sprita ärter, plocka bär eller swampar. Första steget till
slöseri är att rifwa och nedfmutsa sinä kläder och förstöra
sinä leksaker. De som i barndomen blifwit tillhällna att
alta sinä kläder, böcker och leksaker blifwa ofta sparsamma
och ordentliga menniskor, likasom barn, hwilka blifwit wana
wid rena gäng- och sängkläder, ej som fullwurna kunde trif-
was i osnygghet."

„Det tror jag nog", sade Anna. „Furr när jag war
i tjenst säg jag mänga olika mennistor, Nägra af kamra-
terna twättade, stoppade och lappade och woru alltid för-
sedda med goda kläder, Andra äter swängde sig med fin
bllsta kladning i ladugärden om söndagarna, nyttjade icke
furkläden och woro alltid utan kläder. De hade nog fätt
sinä wanor i hemmet."

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

Efter en stund sade Anna: „i wär kommer ambula-
torista stolan hit till wär by. Minä borde fä gä der,
ty hwarten Antti eller jag kmma strifwa eller räkim och fä
stulle stolmästaren kunna forklara biblista historien bättre an
jag, Men nu blir det swärt, Jag har dä wäfwar uch en
tlllf att wattna och kan inte ännu se efter Pekka,"
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,Dn »Me försukn att fä en barnflicka till dessa ser
weckor."

„Om Antti tillätcr,"

„Wi stola wlll wacker-t wid honom."
„Kanste hon sedän inte oehöfwer gä i folkstolan om

hon lär siss litet strifloa i amonlatoriska stolau."
„Nej, Anna, tänk inte sä, Skulle dn ej »nna din

lilla flicka goda stolkunskaper, när du bor twä tilometer frän
folkskolan? Minä mäste fä gä i stolan."

„lag tror Antti tycker att flickor ej behöfwa kuuna
mmat än stöta hushället, wäfwa och sftinna,"

„Wi stola förjöta tala förständ med honom. Iu mera
upplysta wi äru destu bättre kuuna wi uppfylla wära älig-
aanden här i werlden om det sedän är att stöta hushället
eller jordbruket, prestakallet eller domare-embetet, Om du
fätt ga i stola, skulle du ej anse det sä swärt att underwisa
Minä,"

„la, frun stulle säga det till Antti, och", tillade Anna
strattande, „frun skulle oerätta om rödsotsdropparna och
minä andra dumheter,"

Pastorstan log, „lag tror Antti tycker ntt Hans
hustru är en mycket Nuk qwinua, sä det är ej wärdt att
jag rör wid henne, Men wi stula nog fä hunom att ge lof
till Minas stolgäng,"

„Det är nu de stora utgifterna jag är rädd för", sade
Anna fnndersamt.

„Wisferligen är det en tannbar utgift för eu torpare",
fade pastorstan, „men börja uu i nod tid att samla en liten
summa till Minas stolböcker, stolafgift, kängor och warmare
kläder, Hwarje gäng du säljer fmör, ägg, fisk eller bär,
lägger du af en del af fumman till postfparbanken, I nasta
sommar stall du ju ha sommaraäsler när trädgärden ölir
färdig och pä det Winner man nog, bara man förstär fin fak."

„lag mäste försöta att öörja spara, Man fär lägan
mera cikurie i kaffet."
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„Nej fy, Anna, det är ohälfosamt och osnmkliqt, Bnttre
att minska kaffekopparnas antal om dmien,"

„Ack, det är sä swärt, när man bliflvit ivan att dricka
taffc flera ssänger uni dagen!"

„Det är det nog, men man blir snart wan wid det,
uch fiir Minas skull gur du det nuq,"

,/.»<ä ja, jag wet nug att ninn ej mera kominer till
rätta utan skolkunstnper, derför fär jaq wnl försöka att fä
barnen i stolan, Men nu mäste jag gä hein. Minä, heinta
barnen att tyga afsted, sä gä wi."

„Mamma", rupade prestgärdsbarnen, „kom, sa fulja
!vi Anna till Tcrwula! det är en sä wacker aftmi,"

„la, kum", swarade pasturstan.
Barnen sprungu forut under lek och glam uch mudrarna

tuinmu efter, Till stor glädje för barnen sammanträffade
de pn wägen nied Terwola korna.

„Hej kotia", rupades nn ifrigt uch hwar uch en af
barnen brot sig ett spu fran smästugen, Stjärna Wille ännu
tagn sig en ston mnnsbit af en grön tufwa wid wägen,
Prestgärds Nils stulle dä wara manhaftig uch aas kun ett
dnktigt rapp ufivcr ryggen med sitt spu, Stackars Stjärna
som ej war wan att bli siagen, blef strämd uch hoppade
ufwer diket.

„Nils', rupade pasturskan, „hwarför slär dn den
stackars kon?"

„Den blef efter de andra', sade Nils, „Wär herde
brnkar ucksä slä korna,"

„Ia", sade Minä, »Tallitta Mari slär sinä kor sä att
de ha tjocka walkar pä ryggen, de lyda ej annars,"

„Du pratar dumheter. Minä", sade Anna ledsen, „har
du uägonsin fett mig slä korna? Man fär dem nog att lyda
bara man talar till deni, Skulle du nännas slä Stjärna uch
Blomina, som ge dig mjolt, smör och grädde?"

Nej, men Mari gor det,"
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„Dä är Mari stygg ach hennes kor borde siuta att
mjölka, sä att hon stulle fä äta sm gröt utan mjölk."

..Ia", sade nu Lisa förnumstigt, „Nils borde ocksä
fä wara utan mjölt till qwällswarden när han siug Stjärna."

Nils sna, flat och förargad ut, men Hans mamma sade:
„wi skola försöka det, ty jaa, har sä ofta netat Nils att
wara grhm emot djuren,"

»Fären stall man inte Heller siä", sade Meri, „för de
ge nll till strumpor."

„Och hönsen ge ägg", skrek Lisa, „men tuppen gör
ingen uytta, den fär man nog schasa."

„Nej, tuppen säger oss när det är murgun", under-
wisade Minä,

Nu blef det en täflan bland barnen att räkna upp,
hwilkeu nytta mennistorna ha af djuren.

..Smäfäglarna sjunga", ropade en.

..Hasten drager plogen och för oss till knrkan", ropade
en annan.

..Katten tager möss och hunden waktar garden."

..Derföre fär man aldrig göra illa ät djuren", sade
Meri.

„Men mamma, det stär i bibeln att Gud gifwit inen-

niskan lof att räda öfwer djuren", sade Nils.
„Det är sant, min gosse, men att räda öfwer nägon

betyder ej att göra den illa. Afwerheten räder öfwer sinä
undeyäter, föräldrarna öfwer sinä barn, husbonden öfwer
sinä tjenare, men de fä ej wara grymmn emot dem de räda
öfwer. Wi fä hafwa djnren till wär nytta och wärt nöje,
men wi skola wara tacksamma emot dem, wärda dem wäl
och bemöta dem wänligt."

„Men ormar, wargar och björnar fä wi döda", sade
Nils.

„la, de äro stadedjur. Wi lefwa i en syndig werld,
derför sins det sädana. Men i bibeln stär att i himmeten
stall lejonet hwila bredwid lammet i frid och endrägt."
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Nils närmade sig nu Stjärna, Nappade och smette den
och gaf den en bit bröd ur sin trojficka.

De hade nu anländt till torpet. Medan Nils och
Meri hjelpte Minä att tora korna i fällan och fären i kättan
stannade pastorstan och Anna wid trappan för att ännu
werla naara ord.

„lag har mangll ganger tänkt", sade Anna, „att om
man wore rik, fa att man inte behöfde arbeta, stulle man
ha battre tid att uppfostra sinä barn,"

„Sä skulle man tycka och ända äro rikmans barn osta
illa uppfoslro.de. Ser di:, kara wän, fattigmans barn lära
mycket sum man icke särstildt behllfwer säga dem. De lära
af erempel och nödwändighet att arbeta och spara, Sä lära
de förnöjsamhet, emedan de icke blifwa bortstämda med sin
mat och öfwerflöd Pa tläder, lelsaker, pengar och uppassning,
Den bästa hjelpen wid barnens uppfostran är att lära dem
inse att föräldrarna aro answariga inför Gud huru de upp-
fostra sinä sma, Detta kunna wi päminna dem om i
dagslifwet, men isynnerhet under andaktsstunderna,"

„Ia", sade Anna med en suck, „när wi först gifte oss
Wille jag att wi stulle morgon och afton lasa Guds ord,
det satt uti' mig frnn prestgarden ännu, Antti war ocksa
willig, mm sedän när barnen lommo, blef det sa oroligt,
ibland hafwa wi ocksä främmande mennistor i arbete och det
will ej bli af."

„Det är ledsamt, Anna, en gemensam andattsstund gör
oss fa godt."

„lag har ej kunnat besluta mig för när det stall ste.
Hela morgonen är det ett sadant brak med kräten, bamen
och ftmkosten."

„lag stall säga dig nagot, Anna. Da ni alla samlas
till frukosten dä är det en lämplig stund. Men läs ej
mycket! Ett litet stycke ur nya Testamentet eller pfaltaren
och en alldeles kort bön. Barnen lära sig fnart att wara
stilla och att det är en helig stund."



„lag will börja ined det igen", sade Anna, „Men
sä är det en annan sak, Autti uch jag gä turwis i kyrkan
uch den andra är hennua. Mc» barnen äro för sinä. De
förstä ej predikan, de wilja es sitta stilla sä länge, de sumua,
dä ha de ju ingen »ytta af Gnds ord. Jaa, wet iute hwad
umn skall göra för att de skula förstä att det är föndag,"

„lag har fkaffat mig Z, Tupelii ewangelibuk för barn,
Deu förstä de och det är helt korta predikningar öfwer da-
gens tert. Sä har jag lärt minä barn att sjunga psalmer
och andliga sänger. Alla bar» sjunga gerna, Miua bnrn
kuuna halla pa i en timuies tid. Sedän kau man lära deni
korta böner, bibelspräk och psalmwerser utantill. Du kau
ocksä anwäudn suudageu till att uuderwisa Miua i katckes
och biblisk histuric, Jag stall en söudag tumina hit och halla
gudstjenst med baruen och sä kau du komina eu gäng till
prestgärden med dina barn, sä fär du se hnrn det gär till,
Bara man es häller pä för länge, blifwa dessa sinä nndakts-
stunder kara för barueu, Jag har aldrig nekat ininä barn
att leka pä söndagen ty de tunna omöjligt läsa hela dagen,
men de märkä uog att söudagen är uägut annat än audra
dngar, Stillhcte» i hemmet, hwilan, nudaktsstunderna uch
religioußunderwisniiige» allt gifwer söndager siu prägel."

Dä barnen koinmo för att taan afsted af Pasturfkau,
smog sig Lisa blygt till den sualla frnu uch hwistade: „gif
Nils mjolt till qwällen! Hau har klappat Stjärua uch gifwit
den bröd,"

Pastursklln kysste hjertligt den lilla flickau och lufwade
npftfyllll hennes bön,

Dä familjen i torpet denna afton slutat siu afton-
mältid, tog Anna bibeln och läste om huru lesus wälsig-
nade barueu. Derefter sjöngo Antti och hon ett par psalm-
werser och sist lästes fader wär. Barnen futto tysta säsum
möss. Dä Anna stoppade täcket onikring dem, kände hon
inom sig en wariu öfwertygelse att hon med Guds hselp
stulle smäniugom lära sig att uppfostra sinä baru, Ur djiipet
af sitt hjerta tackade hon Gud för att Pä hennes lott fallit
en mllke med ett sä redbart och fredligt siunelag. Hau kunde
Mara henne till en god hjelp. Tn ehuni modren, isynnerhet
medan barnen äro sinä, i främsta rummet har deras npp-
fostran om hand stola makarne ocksä pa detta omräde hjelpas
ät i endrägt och kärlet,

M aria.
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