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Vorw bra. men hemnm bäst.
?et war en söndagoefterniidoag pä wären, I ftora

stugan pä Lindkulla hade gärdsfolket nyss druckit kaffe och
sntto n» samspräkande oin ett och hwarje. Lilla Minä
stod pä knä pä bänken frainför fönftret och gnagade pä en
l'it halkllka.

„Nu kommer Wasili", ropade hon qlad och kastade
brödbiten ifrän sig, <>> I,on wisote att nli stnlle det wantas
pränikor.

Dörren öppnades och in steg en medelälders nian
med ett yfwigt rödbrunt stagg och en stor laderwästa pä
rpggen, Han hälsadeo mänligt af gärdsfolket och lilla
Minä stalde sin förwäntansfullt bredwid den stora wäskan
soin tarlen stält pä golfwet.

„Sitt ned, Wasili", sade hnobondcn, „du är wäl trött,"
„ÄH ja, jag har wandrat rätt längt i dag", swamde

ryosen pa temligen god smenska.
„Ni kan behöfwa en tär taffe", sade wärdinnan,

är het änn»,"

Dä n,ssen hörde talas oin kafse, wisole han att han
ocksä stnlle fä nägra stora smörgäsar med sait kött, för
hwiltet allt ingen betalning behöfde erläggao, Derför tog han
»r nn wasta en nätt liten eau-de-cologne flasta och räckte
den artigt till wäroinnan. Minä stod med lnsande ögon
och tittade ned pä alla de granna sakerna Wasili radade
pä golfwet.
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„3e bar, duscbinka, en oränika ät dig", sade han
och log sä att de hwita tänderna lytte genom mnsta-
scheina,

Minä grep ifrigt i den sota kakan och klef upp i
famn medan ban förtärde den.

„Hwad hörs för nytt?" frägade Lindkulla buobonden.
„Wi ha ej fätt tidningen pä länge, det har warit sä dä-
ligt före och wi ha närä 2 mil till postkontoret,"

Wllsili fäg sig uppmärksamt omkring i stugan innan
han swarade.

„la, der är ju landtdag i Helsingfors nu", sade han.
„lag wet", swarade husbonden, „det är om wärne-

pligten."
„Det är om mycket annat", sade Wllsili niedan han

simittade pä sitt kaffe.
„lafä", sade husbonden förundrad, „huru har jag

dä läst min tidning? Jag tnckte alldeles att de bara stnlle
tala om wärnepligten,"

Wasili kastllde äter en hllstig blick pä de närwarande,
„Höga herrar och militäropersouer i hafwa ut-
färdat npa lagar fom de nu ssrifnm under pä lllndtdagen",
fade han.

„Men hör nu, Wafili", fade gamle farfar soin satt
i sin fäng borta wid spiseln, „inte är det jn de höga her-
rarna i Ryssland fom ge oss lagar,"

„Nä, jo, jo, de sägll huru det borde wara och landtdags-
herrarne fkrifwa under,"

„Hwad är det dä för lagar?" frägade husbonden.
„10, all jord stall delas sä att alla fä lika. Frän

hemmlln och herrgärdar tages bort sä mycket att alla fom
äro utan jord fä tillräckligt och för ingenting,"

„Ähä", fade husbonden och rynkade ögonbrynen.
„Och frän prestgärdarne tages jord och stänkes ät

alla fom wiljll gifta fig", fortfor Wasili.
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Piqan kastade e» tankfull blick pä den unga rasta
dläiMn mcd hwilten hon warit förlofwad redan i ett ars
tid. Skulle de wertliqen fä jord till stänts, sä tunde
bröllopet ju siä i morqondag.

„Hwad stulle presten dä lefwa af?" frägade wärdin-
nan tort.

„M han han fär ju smör och säd
frän socknen är det inte sä?" fraqade Wasili litet
förlägen.

„lasä, och jordägarne stulle fä qe honom sä mycket
att han stulle komma till rätta utan jord? Tackar sä
mycket. Den lagen tycker jag ej alltz mn, Syns nog att
de höga herrarne i Nysoland aro stadoherrar, som ej weta
huru mycket en mennista fär släpa nu redan för att alla
utstylder stola blifwa betalade,"

„Ia", sade huobonden surt, „och om det nu tages
jord af oss hemmanoägare, hwarmed skola wi dä lefwa
och betllla bäde presten och andra utstylder?"

„Det blir inte nägra utstylder mera", swarade Wa-
sili flinkt.

„lag fragar ännu en gäng: hwarmed stall presten
lefwa?" inwande wärdinnan.

„la, det wet jag inte. Det ställa de nog om", swa-
rade Wasili sorglöst.

„lag har hört berättas", sade nu sonen i gärden,
„att embetsmannens löner betalas med de utstylder som
fordras af hwar och en, att jernwägar byggas med dessa
penningar, och sä widare."

„Ia" sade Wasili, „men nu dlir det slut pä herrar-
nes regemente och bönderna fä styra och bestämma sjelfwa."

„lag orkar inte höra", sade wärdinnan, „jag kan
inte begripa hwad Wasili nu pratar. Inte förstär ju den,
som ej ar lard, att styra och ställa allt som det stall wara.
Det ftar i A, B, (5-boten att
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„när hwar och en sm stissla stöter
sa gar allt wäl ehumd oso inöter,"

Hwar och on mäste ha sm sysola. Presto» preditar
sör alt det är det han lärt, och jag wjölkar och wäswer
och lagar mat, för att det är in in sysola, och donmren
häller reda pa lag och rätt, Hwarifrän har Wasili fatt
allt det der?"

„la, de säga sä i Helsingfors pa landtdagen och det
är riktigt sant, När wi fa nya lagar, fä dlir allt bra,
Inga fattiga eller mis<möjda, hwar och en fär joro och
fullt upo ined penningar och hwar och en fär göra fom
den will,"

Nn hördes ett bnller frän kammaren och pä tröskelit
stod en stndent, den andra sonen i gärden. Han kastade
en niörk blick pä Wasili, soin bugade sig djupt och sade
mncket förlägen:

„AH, herr stndent är hemnia! biod dag, Har dlifwit
läng och wacker," Derpä böjoe han fig ned och stoppade
fkpndsamt sinä waror i wäskan. „)ll> sarwäl och tack sä
mncket!"

„Stanna!" ropade studenten barstt, „Wägar ni säga
att ni talat sant, Wasili?"

„lag har hört allt i Helsingfors", stanunade Wasili
och stöt npp stugdörren.

„Nä, oin du taiat sant, Wasili, hwad har du da för
en brädskll att ga din wäg?" sade gainle farfar för-
smädligt.

Studenten hade nu nannat sig.
„Ni stall säga att ni ljugit ihop alltsammano", sade

han strängt, „eller skall länomannen taga er,"

Da kastade Wasili den tunga wäskan pä golfwet,
smog sig dlirtsnabdt genom dörren och förswann i den
närbelllgna skogen, Studenten tog den lilla sirliga InN-
wattenslllskan och kastade den efter honom. Derefter tog
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hll!! sin liila upvsträmda nmer va armen och sade till
föräldrarna:

„Nn stola wi komina öfn>ereno om att ej täla desfa
lögnare och laglösa mennifkor i wära bygder mera,"

sade h»odonden langfamt, „en gang töpte jag
räfgift af honom, fastän jag ängrade mig sedän, när jag
dörde af läiwmannen alt de ej ha lof att fälja gift, Men
gumman, hon köper än ett, an ett annat af Wafili."

„M ja", fade wärdinnan förlägen, „han war alltid
sa artig och inänlig, och sa lät han pruta nied sig,"

„Det är fant, kara mor, men han säljer olofliga wa-
ror och nn se wi att han desontom ljuger ihop historier,"

„Hjertandey, ja! lag kan ej begripa hwad han
tänkte uä. Nog gissade jag genast att det war nägot pä
tok, när han sade att det sknlle tagas jord af presten,
War goda, wälsignade prost! hwad sknlle taplanen
görn nied sinä ätta barn!"

Ten unga pigan suckade djnpt. Hon förstod nu att
det ej gick an att taga jord af presten, men ack! det hade
forhjelut henne och Kalle till eget hem!

„lag har hört om den der jorddelningen förut",
fade hiikbonden betäntfamt, „flere inhyfiugar och drangar
här i dyn ha talat deroiu, Hör du Viktor, de säga att
det blir soin i Rysoland, att hwarje fullwuxen man har
jord och att hyn swarar för fkatterna."

„Ia kara far", fade studenten, „BZafili och Hans ge-
litar tycko ha warit flitiga att sprida ut desfa rykten. Nog
förstar ju far, att de fom ej ha jord, gerna fkulle wilja ha
äker och äng för iugenting, men tucker far att det flnlle
wara rätt att taga jord t. ex, fran Lindkulla och fkänka
bort det at uägon?"

„Nej, min goose, det fkulle jag anfe för röfweri."
det. !)ch staten, fom ftraffar tjufmar, fkulle

wäl ej kuuna göra sig fjelf till tjuf och taga deu jord fom
far ärft af farfar och wi stola ärfwa efter far,"
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„Men nog wore det en god fak om en fattig karl
kunde fä litet jord, sä kunde man gifta sig", sade drängen.

„?eri du rätt, Kalle", fwarade ftudenten wän-
ligt, „det är en sak som goda och kloka menniskor redan
länge funderat pä och nu fins det ocksä i Helsingfors en
förening, „Oma maa" (Egen jord), soin will arbeta pa
att den som bara will, kan fä köpa sig jord pä goda
betalningöwilkor, Man har nemligen insett att det är
lyckligare och bättre att sä manaa som möjligt fä ett eget
hem och arbeta pä jorden, an att hundradetal och tnfental
ströfwa omkring och sota tillfälligt arbete, blifwa
de frestade att supa upp hwad de förtjena, sä att de ej
hafwa nägon behällning af sin möda, Hafwa de hustru
och bar», sä fläpas desfa frän ort till ort eller sitta de i
annantz knut pä hemorten och swälta, medan mannen soker
arbete, Wi skola nog förhjelpa dig till egen jord, Kalle,
pä hederligt fätt, det stall du fä fe, och sä kan du gifla
dig med Fina ett, tu, tre,"

„Men kanske det ej wore sä dumt att dela hela byns
jord i lika stora delar som i Rnfsland", sade Albin, „och
fä hwarje tionde är stulle de byta om ägare."

„Du pratar fom du forstär", fade fadren, „dä fknlle
det fnart wära blommor pä äkrarna. Tank, om de toge
Vaimossa», som jag arbetat pä i tio är och frän hmilken
jag nu redan fär goda stördar, och fknlle gifwa inig Hed-
mans äkrar, der det wäxer lika mncket tistel fom räg, der
dikena äro igenwuxna och gärdesgärdarne nedfallna. Tac-
tar för aran!"

„Nej, Albin, det är ett olyckligt fätt", fade ftudenten,
„I Ryssland fwälta nu tufental mennifkor, och hwarför
tror dli Wasili stulle gä här med wäskan pä nacken, oin

han hade bröd der hemnia? Nej, att pä goda betalnings-
wilkor skaffa egen jord ät den lofa befolkningen och att pä
rättwisa grunder ordna torpareförhällandena, det är dit wi
böra sträfwa."



9

„Männe det är sllnt cttt höga herrar i
skrifwa nya lagar at frägade drängen.

„Woj, woj, Kalle" sade Fina, „det är kejsaren och
landtdagen, som tillsammans gtzra wära lagar, sä stär det
i „Boken om wärt land"."

„Det är rätt, Fiua", utropade studenten glad, „dig
kan ,nan ej sa lätt narra. Ofwertala n» Kalle att ocksa
läsa „Boten om wärt land", ia frägar han ej sä dnmt en
annan gang."

„Nä, det har jag ju fagt", sade Fina strattande,
„men när han laser sä daligt, att han ej förstär bwad han
laser, Han mar en liten parfwel da Hans föräldrar dogo,
och ingen har tagit wärd om lionom."

„Nä, Kalle, dä stulle du aa i studenternas stola i
grannbyn. Will du ej det?"

„la, jag mäste u'äl göro. det. Jag tyckte sorst att
jag ej täcktes, när jag är fullwurna tarlen,"

„Det är ingenting att stämmas för, Om hwarje
person i Finland stulle kuuna läsa och första „Boken om
wärt land" och andra böcker och tidningar, sä stulle de
inte sä lätt lata inbilla sig dumheter,"

„Men lustigt more ända att slippa herrarneo ot,
att fä göra hwao man will, som Wasili sade, och ha fullt
upp med penningar, Jag har warit wärnepligtig, sa att
jag wet huru det käns att stä under kommando,"

„Och hwad nöd gick pa dig der, Albin", sade bro-
dern allwarsamt, „du lärde läsa, skrifwa och lyda, du
ftck suud och traftig föda och läkaremärd, sä att du slapp
din magkatarr. Det kan wisst wara träkigt att stä under
kommando en tid, men lätom oss tacka Gud sä länge wi
slippa med tre är och fä stauua iuom landet."

„la, de ha ju söreslagit fem ärs tjenftetid", sade Al-
bin, „och att en del skickas langt bort till Rnssland, men
det är nu detsamma, det lärer bli herrarnes fina skinn det
gäller mest,"
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„Käre broder, tänker du pä bwad du säger! Wet
du ej huru oändligt mncket mera bönder det fins, äu herre-
män. Betänk, hwad det skulle gälla, om tusental af wara
unga raska män i sinä bästa är skulle ssickas bort frän
Finland, alla dessa stnrka armnr, som nu bruka wär jord,"

„Dä wore det bäst att hugga af sig tummen eller
rninma till Amerika", sade Albin,

„Albin, du talar syndigt", sade wärdinnau ängsligt,
„Wi fä icke med afsigt skada en enda af de lennnar war
Herre gifwit oss, lika litet som wi fä taga wärt eget lif,
Tet säger Guds ord,"

trädde ett äldre fruntimmer ut ur tammaren
och fatte sig i gungstolen framför brasan, som Finn tänot.
Det war doktorns fru, fom kömmit pä befök till Lindkulla,
Hon hade futtit i kammaren dä Wasili kom m, fä att bon
ähört hela samtalet.

„Hör du Albin", sade den gamla lugnt, „om din
mor skulle tomma i stor sara, om hon skulle halla pä att
drunkna eller brinna upp eller om hon blefwe fattig, sjuk
eller förföljd, fkulle du och Viktor da ha hjerta att fly
bort och lemna henne ät sitt öde?"

„Nej, hwad dottorinnan säger! Da skulle wi ju wara
de ryfligaste ufliugar i werlden,"

„Sä tycker jag med", sade den gamla srun, „Fin-
land är din moder. Finland behöfwer alla sinä söner,
den ena som arbetare, den andra som embetsman, den
tredje som soldat. Wärt land genomlefwer nu en tid dä
sorg och oro fyller allao sinnen, det har du wäl läst i
tidningarna, Huru skulle det gä, om alla wära rasta unga
män skulle fly till Amerika eller wägra att arbeta för nlt
land?"

„M, jag kom inte att tanka pä det", sade Albin li-
tet skamslat.

„Sä stall jag saga dig en annan sak, Tn är min
gudson och om du ocksa war litet oregerlig som barn, sa
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har jag alltiä tyckt om dig. Det gjorde dig sä godt att
wara wärnepligtig, N, din mor war litet fwag för dig."

fkrattave förlägen. „10, jo, ni war li-
tet fwag for honom, lyda lärde du i .velsing-
foro, och ga rak och tala och fivara, men feoan när du
inte niera trifdes bar oä landet, uta» nödwändigt wille
tillbaka till staden för att lefwa pä tillfälligt arbete, dä
lärde du dig mänga dumheter, Hwad war det du sade
nnss att det wore fä luftigt att flippa herrarnes ok, och
att Invar och en ikulle fä gdra hwad den will och alla
stulle ha fullt nvn med penningar. Hwad menar du med
herrarneo ok?"

Albin wred sig oroligt pä bänken, Han kunde ej fe
in i den gamla fruno klara ögon.

„M, jag menar att att presten för-
manar ofs unga och läntzmannen häller efter krögarne,
och kronofogden drifwer in utskylderna, och poliskonsta-
peln stoppar sig in i dansstugorna,"

„lafä, Jag tror inte att nägon skulle ha roligt
om menniskurna finge släfs och fupa, stjäla och morda fä
mycket de önskade. Du wet nog att det öfwer allt sins
öfwerdäoiga, tanklofa, elaka och lattfnlla menniftor, Werl-
den fkulle snart blifwa en röfmarekula och alla goda men-
niftor stulle forswinna frän jorden, om ej domaren och
länsmannen ftipade rättwifa och prenen förmanadeochunder-
wifade. För att lag och god fed ej fkall kannas tryckande,
mäste wi blifwa uvvfostrade och uppfostra ofs fjelfma, fä
att wi gerna göra det rätta, älfka Gud öfwer allt och wär
nasta fäfom ofs fjelfwa,"

„Och fer du, Albin", fade nu studeuten, „inte är
det bara herrarne fom styra här i landet. Hwarje bonde
foin äger jord fär ha sitt ord med, bäde wid kommunal-
fiäinman och landtdagen."

„Men inte är det mäl nägot orätt att önfka sig pen-
ningar?" frägade Albin litet twekande.
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„Nej, icke om mi äiuna anwända dem wäl", fwa-
rade doktorinnan, „men det är mncket klokare att genom
arbete och omtänksamhet föröka sinn inkomner, mi att sitta
med handeina i koro ock önsta ng penningar. Wasili
sade nyso, att när wi sklille fä nya lagar, sk>,lle alla fä
n,li! »pn nied penningar, Men sädana lagar iinna? inte
i hela werlden, Wi knnna ej fä rikedomar nä annat sätt,
an genom att ärfwa, förwärfwa eller om nägon fkänker
oss dem; att med wäld taga af nägon, det är, fom din far
redan sade, röfweri, Nej, wet du, kara Albin, jag har
läst fä niycket om främmllnde länder och äfwen om wärt
eget land förr och nu, Wära lagar och wära förhallan-
den äro sädana som bäst passa för ofs och inan har för-
sokt göra alla rätt, hwad fattigdom och mifsförhäl-
landen beträffar, fä fins fädant nog ockfä i andra länder.
Det kan ju tidtals hända att der är lättare att fä arbete,
än här, och storre löner, men fattigdom och elände fins
der nog, ja, pä de stora fabritsorterna mera än wi har
tnnna föreställa ofs.

Här pä sorden är aldrig nägonting filllkomligt. Der-
för finnes nog fädant fom kunde wara annorlunda än
det är, men man mä icke tro att nägon främling förftär
att göra dessa förbättringar och genom plötfliga förord-
ningar bringa lpcka och wälständ ät oss, Wära egna lag-
stiftare smnt goda, tänkande, npplysta perfoner fkola nog
fmäningom göra de förbättringar fom wära förhällanden
kräfwa, Dä wärt lands alla inbpggare, ifrän den grä-
härige gubben till det nngsta fkolbarn, frän fenatorn till
den lille wallgosfen och barnflickan, uppfylla sinä pligter
sammetsgrant och med glädje, dä fkola alla fwärigheter
utjemnas och witfkola blifwa fä lyckliga fom wi knnna
blifwa här pä jorden."

Gamle farfar fade: „lag har warit sjöman i minä
nnga dagar. Min far war foldat och han berättade om
hurn finnarne blödde för sitt land, huru de stredo om
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hwarje fottzdredd af denna dnra jord, hau berättade huru
stuudom fadren ock alla fönerna i en gärd gäfwo sitt lif
för fädernetzlandet. Men jag hade en orolig fjäl, jag
skulle bara ut och fe mig omkring i werlden. Jag sick
min wilja fram, lemnade far och mor och hem, och resle.
Neste i mänga av, Jag saa, norden med sinä isberg, jag
säg födern med sinä gyllene frukter och rika fkördar, men
huru det war, fans det alltid en brännande känfla af hem-
längtan i nägon wrä af mitt hjerta, Jag förstod det icke
först, jag mille ej erkänna det ens för mig fjelf, men det
war fä. Fina, huru lät den der wersen du läste för oss
häroindagen frän „Boken om wärt land?"

Fina läste:

„lag wid den brännande fommarens glöd,
Jag leds wid den läckraste krydda.
Längt hellre jag äte mitt fattiga bröd
M fnön wid min fädernehndda.
Om jag blott hade en björk frän mitt land.
Der kwittrande trastarna fwinga.
Och kramade fnön fom en boll i min hand
Och hörde hur bjellrorna tlinga!
Dä byttc jag gerna allt Indiens land
Mot wintrarnas stjerna pä hemmets strand,
Tit sträcktes min famn.
Der, der är min hamn.
Och djupt i mitt hjerta stär Finlands namn,"

„la, sä war det. I Amerika blef jag bekant med
en finne, fom hade ett godt hemman och stod sig riktigt
wäl, Han fade en dag: „jag har gärd och grund, pm-
ningar och kreatur, och minä barn gä i skola. Jag har
det bra pä allt fätt, men inte fkulle jag räda nägon
att utan trängande fkäl lemua sitt land. Ibland blir jag
fjut af längtan att fä se mär bn der hemma med fina
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ineda stugor och grisarne soi» sprinna omtrinq pä de leriaa
bygatorna," När han sedän län, pä sin dödsbädd, sade
han: „qode ttud, hwad jnq qerna stulle wilja blifwa be-
grafwen i mitt hemland, men det gär ej", Wi deqrofmo
l,o»om pä en knrkoqärd i Amerita. Och sä reste jaq hein,
lag hade ej warit hemma pä 12 är. Min far war död ock
jaq tog emot denna gärd soin ars, Oman war jaa, att
ploja och sä; oin ej grannarue ssifwit miq qodll räd, hade
det ej aätt miq sä wäl i hand, Men qode ttud, hurn
det kändes att sedän se de boljande fadesfälten, hästarne
och korna pä ängen och den susande stonen, och meta att
alit detta war mitt, mitt eget, och minä darn skola äga
det efter mig och njuta frukten af mitt arbete! Och huru
smakade ej den första brödkakan som bakadetz af min egen
räq! Huru ston och rik den öfrina werlden än war, jllss
tunde icke, nej, jag knnde icke älsta den säsom detta fllt-
tiga land!"

Doktorinnan tog upp brödbiten som Minä kastat
ifrän sig.

„Se här", sade hon leende, „här kastade Minä dort
det ssrofwa brödet och arep efter den föta katan, Hon
njorde det i sin barnflighet, men wi ffamla qora oss skyl-
diga till summa därskap, om wi ej äro nöjda med den lott

beskärt oss, utan stracka oss med tomma önskuingar
efter nässot untt, som förefaller oss bättre an det wi hafwa,
Sjung, Viktor, sjung wärt land!"

Viktor sjöng och alla instämde, till och med aamle
farfar med sin darmnde stämma:

Wärt land, wärt land, wärt fosterland,
Ljud högt, o, dyra ord!
Ej lnfts en höjd mot himlens rand,
Ej fänks en dal, ej stöljs en strand,
Mer älskad än wär bygd i nord,
Än wära fäders jord.
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Och här och här är detta land,
Wart ögll ser det här.
Wi kunna sträcka ut war hand
Och wisa gladt pä sjö och stmnd,
Och sässa: se det landet der,
Vart fosterland det är!

Och fördetz wi att bo i glans
Vland guldmoln i det blä,
Och blef wärt lif en stjernedano.
Der tar ej ssjots, der suck ej fans,
Till detta anna land ända
Wär längtan skulle sta.
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