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tät>bel(men ofottuS fntufa apilalta
viljellään. • * * ,’ *

Witfo 9terofen riutum inen.
v^rä ä n ä pityäiltana, heinäfuun loputta, istu 30?t f f o
K e ro n e n titytyioäifenä feijulaubatta puutarhaöfanfa
fartanon etouStaalla. J ta iffi Jpmit ja Jpenfaat oiitoat
hänen omat tstuttam anfa, ja npt o li tuin ju u r lei*
fannut niistä heittiö offat. «§än istu ity t mielet)*
tois jaan fatfetten fittttfa moniaat jo ihanasti hebel*
m öitoät, ja obottaen toifla tnletoana tunonna ty i
belmöitoän. £ o jtn o li nitben feaSfa muutama toäärä
ja ruma puu, jo fu ntyöS fuitoaioafi; n iitä fatfetteS*
faan raapi 3 )itffo forioattiStaatt. SDlutta niistä
fäänjt hän pian ftlntänfä, fitä m telutftm m in fatfel*
Ien m uita faunitta iStuttanttarifa. Sangen tySti on
fatfetta fitä fun itfe juuresta ä llä in on faStoaitanut;
ftttä on oifeen tyämmert IpnoituS. S itä ilm o ttt
feltoäSti ntyöS 302 i f f o k ie ro je n typtytoätfityS.
Jletjulauta, jo lla K e r o n e n istu, o li pienellä
f um mutta, p iirite tty fprteni to iia fo lta , ntyöS Itänen
oma istuttam anfa. kätten ebeöfä o li auffo paiffa, jonfa
fautta t)än netti et ainoaStt pltyctt puolen puutar
haa, m utta ntyöS enimmät toaintonfa, jotta olitoat
ebeöfä. lo tjin a a n ftttito ä t hänen ftlnntyffenfä ntyöS
nitben päälle, ja m itä hän ftettä näfi, o li hänelle toielä
ilahuttatoam pi, ftttä toainionfa faSrootuat ttyeän p ittä tt
toiljan jota laimea httjanen tu u li aalotteli. SDtutta
ttyt ei hän fuitenfaan ftttä paljo huolinut, ftttä npt
o li lepo* ja ppha^ättoth ja fe tyljanen typnttyS, jofa
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jmutarljan fatfomiftäta oli Iagfemmt Ijänen fymärn*
mcett, näytti iuontemimmafft peilien mfftjfelle mielen
laabulle.
SBilaSteSfanfa etemmäfjt tyli peltoja, oimalft
S ie ton en jotain, jofa tyllijtti Niintä tatfemmaöti
fatfelemaait ftnrte jjftin. Se oli ntufa tätä inieätd
jotfa, fämetlen tietä, fatfelimat pätien fauniita
mtljoja.
i f o n mieli tu li aina Ijtymäfft, f un jofit
fatfeli leirien toufoja, ftllä ne oltmat tienoilla fau*
niimmat. <§än fatfeli tarfaSti joö Ijän tuutii! f>ei«
la , jotfa uäfytoät tfäörtfurt tuleman Isäntä tetmeljti*
maan. SBiinten luuli Ijän V)(;beu peistä oleman
laufonfa, S a m e la tt S in tti, jofa monta muotta
fttte oli muuttanut totfeen jritäjäfeen, ja jota f)etu
fitte ei ollut tamannut, mutta toista et l)ätt ollen*
faan tuntenut, eifa taitanut armata fufa f)ätt oli.
«§ärt meni mieratta maStaan, jotfa Jjärt jo
ta^aft jriljatt Jjjortigfa. g)fs Ijeiötä o lifin länfonfa
S in tti, niiufun l)än oli armetlut, ja toinen oli tofy*
pari S Jia tti 3 f a n t a n e n jofa ennen olt balmellut
fjärtett faneja ja nt)t oli toijtyari ät a t l) la la n far*
tartoti atoubetla.
9 ) i t f f o tljaStu fangen näfttyänfä niin mannoja
tuttuja, fano Reille fyämmellifeSti termetultua ja
futfu l)citä tupaanfa. Sinne tultua, näft)imät ifjmefftmän fita jouffoa fivfastettua masfea, niitä fauniita
(antajia ja aitiotta, järjeStyffelltfeStt afetetut c ity ille ,
jttä funnolliöta ljuonetamarata ja buljtautta jofa fat?
feSfa ilmotttiffe. SD?if on euffo tu li piettä termeljtimään,
ja tu li fangen ilofefft, fuultuaan m itfä Ije olimat, ftllä
l)än naft nt>t enft ferran lattfonfa, eifä iloSfaan tietänyt
mitenfä oifeen ofottaift Jjtymätafjtofuuttaan. £etmel)*
teittä ja jju^uttua mutaman fanan langollenfa, tot
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pätt teitte futtten popea pila rin oltta. parien ot*
taisfa p ila rin tmrtfataapista nätimät »vieraat, ettei fe
ollut ainoa popea astia, jota tieltä popti.
SJ?pt ei lanfo enää tvoinut J^^fä^ttää lunt*
ma&elemiStaan SD?ilo n tuarallifuubesta.
"SJ2op,
onpa tunteellinen tum m a," farto päti; "en minä
ymmärrä, mitenfä ftnä olet tu llu t näin tilla a lft,
ftnä jota ennen metbän erotesfa olit läppä fnn
te lta ftrila , ja tuitenti oli m inulla ftHon tuäpätt
tatoarata talanarti, SD?utta npt on toarftn toifut.
SD?ottta fertaa perätpäten olen faanut fätotuuobct,
ja npt olen melfcen feulatla. l a i t t i mitä m i
nulla on, molemmat peroofetli, on melalta rpäötän
alla, ja laurcantaiöta tutit to ntppbään la itti aufuo*
ttisfa. ©entäpbenpä juu r tulin tänne itä m ä ä n
ftnulta apua, luultuani -§ e ta la n H e ta lta finnit
oleman tifaS, mutta en fuitenfaan lu u llu t fttiua
»täin ritta a tfi:"
kuultua tätä raapi SD?i l f o fortoalli3taait, fa=
noen: "SD?tlä minulla on, fe ei ole rtffanö, mutta
fe on anfatttu otfani piesfä. Sotainen pttäift tai*
tantan tepbä famalla lailta, mutta ilman tpötä ei
mitään faaba; jola tahtoo ytimen pitää färtemän
luun. SBatffa taitafin antaa tutulle lofo funtman,
jonta ebeätä tatoaraft on rpöötön alla, niin mitäpä
fe auttatft? ©amapan enft touonna tuitenti ott
cbeöfäft.
S in tti. (Siitän fe minun fpp ole että faan lato» •
• jouobet.
SD?tIlo. 3 ss fttä u§fot, niin ei ftnua ntitään
auta. 3tfe3täänfo pelto tammaa faunilta »viljaa,
»oai tponlö lautta? 3o§ ftnä toiölaat ruttita piet*
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faatt, eli laihaan ja Ijetttäfeen peltoon, taibatfo
ftitä totooa Itytoää tuloa?
S in tti. (Et itään! mutta näytpä ftnun pel*
toja faattaa finua tyttä luulta lotytiaffi. Styt on
toistoista touotta fttte fun minä muutin © a to e*
Ia an. ttBätjää ennen oStit ftnä ioelafS tämän
Selj to la n, ja pelto oli fotona fatoea ja toeläpä peräti
lailla. S usiin fait ainoasta niitti) taistelleesta lal)*
beffan tuprutuista Reiniä, etfä jätöttä taitanut ruot*
fia lailta IjetooiSta ja lehmää.
S lliffo . h iin p ä tyttä. Sliutta joS tafjtoifit
ftnäliu teftbä m intun minä, niin tu liftt ttytä toa®
ratttfcffi fun minä. ©epä oliftnfi jutulle paraS
apu. (Ei leipää mateSfa faaba.
S in tti. Jtyttä la it minä olen työtä tefjnpt!
mutta aina olen fiatoaitfut finun oleman toifaam*
pi. 3os faan tietää ntitenfä ftnä olet tetytyt, niin
minä tien famalta laitta, joS taiban.
SO iilfo. ÄaS fe on oifeen, S in tti. jutellaan*
pa ftitä, ja joS lupaat aljferaSti tefibä työtä, mutta
iaifetta muotoa ajatella mitä tiet, ja läjität työjt
pmmärrplfellä, niin tattyon lolea jos taiban ptbeit*
tää aitaa toelfaft m a lfu lft; mutta taljoja en ftnulle
anna. © ittun pitää itfe matfaman toeliaft, ioäfiän
terrattaan, niin toäleett fun taibat.
3oS minä
ntaffaiftn puoleStaft, niin ei jututta olift oifea ilo
ftitä että toeliaft on maffettu. Sttutta jos talibot
tietää m itä minua ontto, niin taftyon [anoa? fe
oli a p ila a t.
S in tti. Stlä npt (juttuja, S J iiffo , toeiffo*
ttctt; lu in fas fe on ntaljbottinen. Jtylton ntinäft
terran apilatta) mutta ett niitä fen foontiitirt riäty
ttyt. SÄaaSta ttouft toaan riita a , ja peltoni tu li
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fangen ljuonofjt. (Seit fanott lafm anntöeft jofa
tylltytti minua niitä, f^hnämään, m utia tyän nauto
m inulle maan.
3D7i f f o. 9ltyt luulen tetyneeft hullusti. SDiutta
m inä ta llo n olettaa mitenfä ftnun pitää tefemän.
5£aljbotfo tietää?
S in tti. «fipllätyän fttä öitä IjauSfa lu u lla .
Sottaljan ne fttS fotyortrtemat maasta. SJlutta m itenfä
ne ftnua omat auttaneet ja tehneet ftnun pellot lilja *
m ifft, fttä tyinmättäneen lempo, maan en minä?
9)1 i f f o. © itä faat foljta tietää, © anot itfe
että pienestä n iity faiStaleeStani tu li tusfin fatybeffan
fuormaa. 3)liStäpäS eläim illeni oltftn faanut cla*
tuSta, joS ert apilatta o lijt fplmäntyt? 3)?im i (ia o li
fe onni että ertftmmäifenä muonna fatn ostaa muu*
taraan Juonnan fontaa m iinafaffalta, tuolla f »Iän
totfeSfa pääSfä, muuten oltftn maan taitanut fott*
nittaa puolen ttynntytialan, ja oKft fe toftn ftilä fi
fätyntyt, loa iffa faufeatt IjitaaSit. Oltyt taiftn fonnittaa
fofo ttynntydalan, ftllä apilatHe pitää aina fonnittaman.
S in tti. Söai n iin ; fe on toinen afta. SJlittä
ett ollenfaatt fonntttanut apilatlle.
5D2i f f o. Oliinpa ftttä teit ttyljmäSti. S o ftit olen
fn u llu t tyetratrt fanoman, että joS pelto on mäfemä
ja ennestään faanut paljo fontaa, eli joS fe on li*
tyamata mustaa m ultaa, n iin ei tarm itfe fonnittaa
apilattte, mutta firjotSfa ei femmoftSta lityamiSta
pelloista m ainita m itään, ja minä luulen että fon*
uittam inen fu itin fin on paraS. 3 a eipä m inulla
cllutfaan lityama pelto, fentätyben tein n iin fu tt luo*
tettaloin oli. 3)iutta ftttettpä fa in fi tulemana muon*
tta — ftllä apilatta ei faa niittää famana muontta
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fun fplmetään — fuuätoiäta fuormaa fittä pfjbeätä
tynntyrialaäta.
M a t t i 9 ta n ta n e n , jofa toifetta puoletta tu=
paa jutteli 3Ä t f o u en f on, S tn n in fartofa, fuunteli
lotjinaan mieätenft puhetta, ja fuultua mtimefet fa*
nat tu li f)än fummastelten Ijeibän tuoffe, fanoen:
"JtuuätoiSta fuormaa, fepä oli tjirmunen tulo. tpuo*
Ien ftitä olift ollut atmottinen apu minulle, jotta
maan on hienonen memaniittp.
S J tiffo . SBietäpä olen faanut enemntänfi;
mutta fuulfaa. Äun npt fatit niin patjo Reittiä, niin
arroaatte että peti oätin itfetteni f af3 metopärfää
Iifä fft, fittä niittä ta s e tta fun m inulta eniten oli,
oli mapbotoin ^itää pellon oifeert fpnnettpitä ja pp*
mäsfä reitaöfa. äitinä armettn maan mitenfä faaba
ennemmän fontaa, ja fentaftbcn ostin talo pärfää,
fittä ne fpömät mäpenunän Reiniä fun pemoifet, ja
fittä laitta feäti heinät paremmin uutitte eläimille,
ja olfia oli minulta fpttä. kä iltä oti f oIntaö muojt
fttte fun tulin S e p t o l a a n , ja niittä otin fääStäupt
feu metcan että tatfin tnaffaa Idätät, fittä talo oti
mafuutuä mettäni ebeStä, ja fiitä en tarmitfut ntaffaa
ennemmän fun miiäfataa rustaa mitben muoben
perästä, loppu p iti faamatt olta mclfontata maitta
fuinfa fauman, fittä fcn tein. faitpan epbofjt. —
‘B iisi oli m inulta ttpt luustoista fuormaa Reiniä
.enemmän fun ennen, ja miufastaifia poimit fttteI
Jfptlä ne olimat enämittän fun toistaa mertaa pa
remmat fun nemani lujita. Siictäncttcpän fuinfa apiIaat lemuamat? äMfeettpä niitä hatuttaa itfeffi fpöbä.
$ap, fttte, matffa miilutta oli f af s pärfää lifättä,
ja otin fotme maftffaa etätiffi, uitit (äimät fuiten.fi
fa ifft eläimet enemmän ja parempaa rttofaa fnit
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ebeltifenä muonna, niin että tie npt oltnjat täpteläi*
fet ja Itpaloat, jotta niitä tfoffeen taift fatfella, ja
pelooifet metimät npt aatraa ifäänfun Jpilart päin, fen
[uuteen fun mennä loitonna työläästi finaftmat ja
mieläpä toiftnaan faatinoatfi peitolle, S iitä oli päät*
lifejfft feurauffena että fain niin paljo enemmän foit*
taa, että oOtamata taiftn fonnittaa fafO tpnnprialaa.
SJtntta minä mielin fonnittaa mieläfi enemmän, maan
miinafaffatla ei npt ollut joutaa ntppbä, fetttäljben
feffttt toifen feinort: patti pienen niittoni, jofa oli
fangen metinen, olin faimanut juuren jpmän ojan
faabaffent fttä fuiroafft. SKäptpätti ojamutlan la itti
oleman melfeen peittää muötaa multaa, juostu m ieleeni että je jaattaijt pellolleni olla Imöbplftneu; ja
faatua jen terran aimooni loin juota fajaan mielä
enemmän tuolta IjaaOta, peiton emuötaalla. Suon
panin la itti ferrottain tunfioon palamainaan fonnait
lanoja. «Sillä rtenmon taiftn fonnittaa runjaaöti
puolen totuta fpnriprtalan, ja fuiterifi oli fäästöOfä
fapbetle pienelle potaattimaalle. SDtutta tämä pelto
oli ttpt laihempi, ftllä enjlmmäifenä muonna ma*
litftn paraintntan pellon; tatti että et tämä jonta
iienpt fpUäfjt tooimalliOta, ftllä npt jäin maan pfs*
lotinatta fuormaa, jofa tefee fafotoiOta tpnnprialalta.
SDtutta futtenfi ertämmän fun ebellifenä muonita,
fentäbbenpä lifä fin fi farjaani toimelta maftfalla.
Seuraama muoft oli miibeO, fttte fun tulin Se f»to*
laa tt, ja je oli onellifempi. S iilo n olin jonnittamit
fafO tpnnprialaa, ja fpntärtpt ne oifeen fuobfeafft.
S in ä muonna oli filmattu märfppO, niin että apitaat
jo femääOtä pääfttoät pöpOtpmään, ja faSmotoat ntin
tiheästi, ettei putffo mätiin olift jopinut, ja niin
pitfää että plcttpioät rintaani asti. Se oli paraO paiffa
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tuosta toifeSta £elto ofaSta. (Sitten fain fafSfym *
mentä fuormaa ttynntyrtalalta elt tyleenfä neljäf^nt^
mentä fuormaa. ÄaS fttton olin tlotten; näenjtä
että ntytftn mielä Ijtymtyilet, S in u t, ajatelleSfa fttä,
m atffa fttte on fauman. S iilo n olimme maSta nai*
neet, ja S in tit näft enft fertan aptlasmaan m ;t futt
ne olim at n iin ihanat, ja m eljiläifet leitttlim ät tym*
■päti fu ffa fta , että fttä olt oifeen tlonett fa tfe lla ; ftllä
p a ri touotta ennen olin ostanut nteljilätSfopan, jofa
npt o li ftjin n p t neljäfft. Olemme ftjttä jttte fin faaneet
fafSfpmmentä fuormaa tpnnprialalta, fttä myöten
fun maa on o llu t paremmin fonnitettu ja m tljeltp.
SJlitäpäS npt luulette m inun tehneen? SStuut i Jpitt
maffaman miiSfataa ru lla a talon pinnasta, ja am ufji
fuljen täpbpn mttybä fa fs lehmää ja ftärän, jo tfa
itfe olin faSmattanut, ja fa tfe lla ijta Itifo ja tpöfaluja,
jo ita taim ella jouto aifotta olin tefynpt ja tafonut.
SStnulla o li jtiS npt toäfetnittätt eläim iä, ftllä niiben
jtaan jotfa nippu, o li m inulla npt maan fttefoja
ja m aftfoita. SSttäpäS j^ iti tefentän? SOZinä f o’ tn
Ija nffta lehmiä ruofolte, m utta fairt ainoastaan fafS.
© illo rt m a ja ili tämä fetno mieleeni, m inä menin
fauptntftin ja fm ljuttelin itlttä teurastajaa faabaffeni
Itäneitä talm efft ftä rfiä ruofolte. SSe fo m ittiin fi
fa u n a a n ; minä fain fttS Itäneitä neljä ftärfää, ja
to ra n i n iin JjptyäSti m affetufft, että tulemana muottna
taiftn ftllä ostaa folme levittää. S iilo n taiftn ntpöS
fonntttaa folme tpnnptialaa, joista Vtfttcenfä fatn
faljbeffanm iibettä fuormaa. 9?pt rupeft fa ifft' fo*
feeni fuuremmaSti ebeStpmään. ätopta fatn ntel*
feen fauniin fa rja n ; uuben rtametan olin jo ennen
tafentanut. SBoitla ja juustolta fain fofo ra fa t.
Sft^t taiftn jofa muoft fplmää neljä tpnnprialaa aj>i*
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lailta, mutta enentää ei, ftttä fa iffi aufea gettoni,
ttiibett raitoutben fanSfa jotfa m äti fpnnaiStä ja
pienestä huonosta paatta olin muofannut, oli faifeg*
taan maan fafSneljättä tpnnprialaa, ja enempää
fun fapbeffamten ofan ftttä en taitanut ftflroää api*
laitta, ftttä fania maa et fatlt fastoaa apilatta ufeern*
ntasti fun fapbeffatt touoben perästä. Slpt faan toiiä*
fpmntentä, toiftnaan fapbeffanfi fpntmentä fuormaa
touobesfa, että nuin ioäliföifeSti taiban tufea toiiSfeit*
[emättä fuormaa touobesfa. S iittiötä ni, jonfa toäpi*
tetten olen fprttänbt ja fpftoänpt pätfäpeinättä (timo*
teittä), faan nuin folmefpmmentä fuormaa touobeöfa,
mutta fe rupea jo peittämään fastounfa. Soutaa on
nttnutfa npt enemmän fun neljän tpnnprialanten apt*
tammaa tartoitfee, mutta fe tefee ppioää tniSfa tapanfa.
S in tti, © itiä lailta fpttä faattaa Jpetto tulta
Itpatoafft; mutta fitte ei faata otta aitoan fautoan,
fun rupeftt faamaait niin paljo fontaa. Sftutta fpltä
ne apilaat lienetoät afmolailla imeneet maata, ennen*
fun fait fontaa tarpeefft. .Humma ettei pelto peräti
laiptunuf enneufun fttpett fontaa fait. '
S Jiiffo . 9ipt paaStaat tppmääti. © onnittn*
pan minä jofa ferta apilaitle, ja fpttäpän tietänet
että fonta pettoöfa feötää monta touotta, ja että
pelto ftiö p if i niin fautoan tootmasfa.
S in tti. St iin toatnen; mutta apilaat imetoät
eli laipentatoat peltoa faupeaSti, ja toielä päätti*
fefft ei pelto ottenfaan faa lepoa; ftttä ettftn fastoaa
ru fiita , ja fun peltoa järjestpffen mufaatt pitäifi
fefättämän, niin fe täptpp fastoaa apilatta; fuinfaä
fiis on mapbotttnen fttä fefätä?
SDZi f f o. (Ei fe oleffaan mapbotttnen, ftttä
apilaat fasioatoat ju u r fefamtoSfa; mutta etpä fttä
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tatmitfeffaan tefätä, eifä mpös apilaat letljemta maata
niinfun ftttä luulet; fe on rnarfut toiftn. © tila joä
apilaat faärnamat otteen tiljeääti, että tyttönään peit*
tämät pellon, uitu et ttffa eli Reittä paäfe fttttä pöpätp*
ntftan, pmmäträtfo? ja fttä pitämät a^tlaat paremmin
Vellon puhtaana, f un joä fttä fefättäiä tamallifella
lattia, ©omaten pitämät a^tlaat Vellon paremmin
muteana ja fuoljfeana, ftllä pmmärtänetljän [itä että
apiloin tuuljeiben leitten fuojasfa ppfpp fatme ja
faäte eli foäteuä, jota estää pellon fomettumaäta.
DIettpa firjoista rnpöä tu llu t tietämään, että apiloin
paljut meljemät lel^bet' pöpfyäptelemät itfiätään pop*
tp jä , jotta lehtien tipepben muofft et pääfe noufe*
maan ilmaan, maan painumat maahan, eli eltfä tun*
leumat fttpert ja pitämät fen fuoJjfeana. £ätä en
taiba fp llä felmäätt lettoa, ftllä en oiteen pmmäträ
fttä, mutta fttä olen oimaltanut, että niittäiäfänt
apilatta, on maa fangen fuoljfea, ja jog loitta taan*
näit fttä aatralta, niin fe, taimen alla fuoljfenee mielä
paremmin, ja on ftiä femäillä aimatt temeä fpntää.
Sftutta pari lettoa on temät fattunut- olemaan tuima,
jonfatäljben apilaat omat faämaneet Jormat, ja ftllon
on pelto ollut loma ja matfea fpntää, mutta le*
mäiltä on fe tuitenti aina läpnpt Ijelpoäti fpllä, maitta
oljra tulo on ollut bttonotttpt; en minä ftts pm*
rnärrä niitä tefättäminen fjpöbpttää, tosia pelto ftti*
tenti jota neljää, muoft tulee fefätpfft.
S in tti. (Stt muista fennenfa tetran tuu lin
fanomart että panen puoletta folrnimiljellpä muoto
on tamatttnen, jonfa fautta pelto tulee fefättämäfjt
jota folmaä muoft, ja fasmaa fttte enftn tu titta ja
fttte opria. Ipitääfö ftllo n fi apilaat fplmää fefart*
toon, ja fonnitettaman outille eitä tutulle?
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S llillo . (Saattaa M lä tetybä n itn li, ftltä Ityllä
ftinä mtclä on moimaa a v a ille , m utta Valjo pa*
rernpt on Itylmää a^ilaat ruliifeen, ja ftiS antaa n ii*
bert laSmaa tumbaSten m tljatouloin m alttia, ftltä
fe ei m itlonlaan ole tytyrnä ettd m ilja tulee m iljan
Verasta. Suutta ft)Ud f;etbdn tdv>t^t> muuttaa lo im i*
miljelltyS muotonfa luuSm iljetltylfeljt. SDtutta jofa
luulee fttd m aifeafft Itylmälöön ajrilaat ohraan ennen,
fun tyän ttyllänään on n iitä miljelemätä.
tai)*
toifim at muuttaa luu S m iljellölfelft, o ltfl vataS ettd
fonnitettua istuttaa potaattia, fitte Itylmää otyria,
ohraan apilatta, antaa nitben laSmaa la ls muotta,
— m a illa [anotaan ettei ajrilaat rneibän maaSfa me*
neStty la ls m uotta; lieneelö fe fijflä fjt toettu? —
fitten Itylmää ru ltita ja niiben perästä lefdtd. ^ o *
masfa jdmimaasfa etmdt potaatit luitenlaan meneStt;,
jon la tafjbert taitaa m tljeild jo ta ft m uuta, jota ntyt
o lift liia n lamea feltttää. SJIutta jo lla maan on
latSm iljelfyS, häneltä on lemeärnpi faaba tilaa api*
la ille , eild ollenlaan ftitä tarm itfe Jpitäd puolta.
S H a tti, jota tartaSti o li luunellut ebelliStd
Raastetta, fano, niin tun S ln t t ili jo arm eli, ettei
pelto ftllä la illa ollenlaan faa lepoa, ja ftiS lätty*
tu ift, m a rftnli lu n tyän dSlen lu u li S in tin fanoman
apilain a ila la illa imemän maata, jota tyän mie*
lestdän ei lu u llu t 5 D lilo n la a n fty llä lft mäittämän.
9 ftillo . ©en minä ft)llä m aitan; mutta ei*
tyän ta illia i;tyt’aifaa taiba fanoa. Stpilain perästä
en ainoastaan ole faanut ptytä p a ljo , mutta mieläpä
enemmänlt otyria lu n ennen, eitä mieS m uistiin
SetytolaSfa ole o llu t femmoSta otyraa lu n tuolla
näette, ja jota tyuomena tatybon lilem pää teille
ndtyttdä. ^oSla m inulla ntyt on parempaa otyraa
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Fun ennen, niin olijinpa marfut tpljm ä, joä us*
Fotftn apilain maljingoittaman oftria. 2lpilaat uitte*
tään paruillaan FuFoätaiSfa, ja fitä olen Firjoista
IuFennt, ettet FuFFinttnen, maan ftementpminert lai*
Ijentaa maata, ja FoäFa apilaat niitetään ennenFttn
rupeamat ftementpmuän, niin eimät apilaat ftiä paljo
laimenna maata; famaten lailjentaiftmat ruFitt peltoa
maan fangen mäpärt, joä ne Jjebeltnöibeöfä niitettäift
Farjan ruoaFft. Siman fttä on aptlailla fuutet paF*
fnt juuret, jotFa jäämät maahan, mätänemät ftellä,
ja ftiä fonnittamat peltoa, ©entäljben, ja tm;ö3
fen tiheän Faämun muoFjt, joFa pitää pellon Fuop*
Feana, pnnä fentäljben että apilaat maatimat fpmää*
ti ja Fuunotlifeöti Fpnnetpn maan, tulemat nämä
pellot FuopFeatnmaFft Fun m uut, niin että Fomin
fami, muutaman Ferran FaSmattua apilatta, miinten
tulee fangen FeroeäFft iptfjellä. © itä faat ftnä,
S in t t i, joFa paraiten tiebät mtttFälatnen minun
peltoni ennen oli, luomena näljbä. © itä et teibän
pibä ihmetellä, että fe npt Fastoaa opraa ja FatFFea
miljaa paremmin Fun ennen. 3a mitä pellon lepoon
eli Fefattämifeen tulee, niin mttäpuä maa fttä tat*
mitfee, Fun fe maan tarpeeFft fomtitetaan; fttä nä*
Fee rpptimaiStaFi. Suutta fe on afta että taitaa
pitää peltonfa puhtaana ja FuoltFearta, FuitenFi on
fe mafjboton äimän monta touotta perättäin Faöma*
maäfa maaäfa, jontatäpben peltoa tarmttfee Fefätä.
S iia t ti. hummalta Fuuluumat pupcefi. ©ern*
ntoöta ett minä mitlonFaan ftfeätäni olfjt faat*
tanut armetla, mutta ftnä fommittelet fanaft uitu
ppmästi, että minä otteen pmmärrän, että fe itiin
pitää oleman. 9)2utta mistäpä fttä tulee, ettet
FatFFt Ijerrat Fäotä ppobptfenfä joutuu ofan Fefatt*
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no§ta? JvV)tta fatt ttc omat lufeneet paljo enemmän
firjo ja Jun ftna, ja omat fpfla miifaammat fun me.
S J itffo . ykatfft tfm ifet eimät ole pljbentaifet;
pfS tahtoo pljtä, toinen toista. (Si ferra ote miifaS
fentäfyben että fan on ferra. M c olemme jofairten
faaneet pmmärrpffen, ja me taitamme pfta. f^m in
täyttää pmmärrpffemme fun fe fi. 2Jiinä tunnen
monta ferraa jotfa omat otfeat tolmanat. 9Kutta
toft on ffllä , että tie pleifemmäSti enemmän fpmen*
tämät mirfeeltiStä rnaamiljeltpStänfä fnn me; f ui*
tenfi totoon Suutalalta flta aifaa, että ntaamiljel*
IpffeSfämnte olemme peitän mertaifet. Reittä on rno*
naSti fefannoStaan attauffta nauriita marten ja rno*
neniä iftlle muille faSmuille. 3oS ette ftta ole oi*
mättäneet, n iin lienee jtlmänne olleet ummeSfa
3ofa ei mitään ajattele, fe ei mitään näe. Äun
menette fotiin, niin fatfelfaa pmparittenne, ja te
faatte ftllä ntatfalla näfba ufeamman fun pfben
fauniin apilaSmaan, ftllä ne eimat enaa ole ihmeet.
(Sn minä tnillonfaart oltjt joutunut apilatta mtlje*
lernäan, joS en pmpärilfent olift fatfetfut. SBuotta
ennen fun oSttn S el; to la n, ajon fetran fauniin
mtferjäifen mainion oljitfe, joSfa oli.pttfa tifteä faS*
mu, jota npt nain enft ferran, erifä jtiS tietänyt
mitä fe oli. ©e oli <$ aap alaljben fartanon pelto.
3)Ztnäpä, en ollen ujonen, laSftn mäfeä ataS farta*
noort, ja tapaftn aSfeSforitt itfe, jolta föfpn tnifä
faSmu fe oli. " J fa f, apilatta ne omat," maStajt
fan. $0Zinä taaS fummaStetlen: mieläpa! eifätt
apilaat faSmä niin p ttftfft, eifä n iillä ole niin
paffut, ntcfcmät ja rnuStajuomafet Icfbct. "Jtuule*
pas, pottani," maStaft aSfeSfori; minä olin ftflott
mielä poifa f ontelo, tuSftn miibenfolmatta martfa,
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m aiffa muuten oltu mafa alainen; "Sia§ femmofefft
tulee tum allinen niittjabilaam m e fun fttä m iljele*
m ätiä jjjmennetään, mutta et fe fuitenfaän ole mat*
fin fama laatu apilatta fun faSmaa n iittjillä , ftllä
m inun miljelem äin jtemenet omat .§0Hanhista, joSfa
ne fasmamat jöjStjm äm m äSti fun m eillä." M in ä
ftyfelin n jt jjt ä ja tointa aSfeSforilta, jota ticbou
haluni n ä jtti jum ittam an, ja jä n luipaft la jjo tta a
m inulle mäjä n ftemeniä a lu fjt, fun faiftn oman ta*
lon. ©ittem m iten fain fuu tla että n iitä fai ostaa
faujungiS fa, jonfatäjben en jätteitä ijjty tä n jt, mutta
otin tärfatt tiebon mitenfä n iitä m iljellään.
3 K a ttti Oifeenba olet tejntyt minua ja lttf*
fa a fjt apilatta m iljelentään; m ajirtfo on maan, että
ainoaltaan olen fötyjä to l^ a r i, ftllä m itäs jjö ty
m inulla jiitä on että la n t a la tulee jjm e n n c tjfft;
fiitä on maan tfännäHe jjö ty ; mutta fen [anon että
jos ei 3 tn tti n jt, n ä jtjä n fä fuinfa marafaS olet, tee
ttiin fu n ftnä, n iin faafoon jä n jäpeän, mutta ei ajua.
M t f f o . M ifjtfä S et ftn ä fi taiba tejbä fa*
m aila la ilta ; eifäS jjö ty ole jutun jjt ä Jpaljo fun
ifämtän? ©iföS fa ija n ruofa ole jutun, etföS taiba
elättää ufeamman m aftfan, fttS faaba enemmän
le jm tä , enemmän m aitoa, ja m ifä
on enern*
m äti m iljaa ^»elloötaft, foSfa fiitä ja a t mataa fon*
nittaa fitä runfaammaSti.
M a t t i . äfbllä fe n iin on; mutta joS minä
tulen m a ta llife fft, ja tofyba jbm entm äffi, n iin tfän*
tä tajtoo enemmän $>äimätöitä ja enemmän metoa.
M i f f o . (Itfity ä jäfteä, M a t t i , että lu u lla
jäneStä n iin Jpajaa. ^ jm ä je tra ja n fe fuu lttu
oleman; etföS ole fuuS muotta o llu t järten tolppa*
ti, eifä m illonfaan o llu t f jjtä m alittaa.
4
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SDJatti. Jtytläpä fefi on toft.
SDitffo. (Et foöfaan paittaa että olla eteenfä
ajattelema. ©aatatyan ftnä fa n ilta itfettcft font*
rabbin että faaba afua tolppaa määrätyt muobet,
jos oifeen maffat »erot ja muut uloSteot; fillä
faattaift epfä tulla toinen ifäntä, jofä muuten fäö*
fijt futiia poiS.
9 )la tti. ÄaS n iin iä torttaan! © itä pitää mi>
nun juur foteman. H in tti ja minä emme afu »arjtn
faufana toifestamme, ja taibamme ftig femeäSti feS*
fenämmt neumoteUa, f un »aan enjtn tarfaoti n eu*
» o t futnfa ptbämme tepbä.
3J7 i f f o. (Enjtn 4?itää »alttfemanne peltoja
jotta ei ole aitoatt otyäiftä; fe et tee mitään joS
» ä t juur ole foöteamaifet, f un maan omat tafai*
fet, ilman mäti tynnäitä. © a » i maa on paraS;
joö fe on »äijän ptefan fefaiöta, fe et tee mitään,
mutta pieta maa ei otlenfaan felpaa. Äun fanon
että alapfotnen foStea pelto on paraS, niin en fttlä
funfaan tarfota raataa märfppttä, ftHä fttä eimät
aptlaat otlenfaan fa lli, mutta fe taibetaan poiötettaa tyrnillä ja funnolliftllä o jilla , joS ei jtinä ole
läpbejtlmäffeitä, jotben poistaminen maat» feinotti*
fentraan työn. 5pdto ei m is tä ä n pibä oleman niin
laipa ettei tunnon fonnittaminen auta fttä, eitä niin
peinettynpt ettei fe funnollifella fefättämifellä tule
joffeenfi puptaafjt. Jtun npt pelto on määrätty,
niin ajetaan jttpen fontaa tamalltfella ajalla, ja tytt=
tietään fitte fefä tymäöti että muuten funnolltfeSti.
^uttenfaan ei tymemmäSti fun toimeljaS talonmies^
aina pttäift tyntämän. ©e pitää mpöS niin tyn**
nettämän ja muofattaman että fe tulee oifeen fuop*
teafjl ja mureafft, mutta fuitenfaan et enemmän
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fan m ilja lle n ft aina on tarpeellinen, joä jotenfi
mafamaStt tapbotaan toimoa tmmäa tuloa. Äun npt
fplm paifa tulee, n iin fplmetään tu fiita , peltoon,
tulem ana femäänä on anfara fplmää n iin aifafeen
f un fu in fi, ftH it joS apilaat Mmetäan mpöpään ja
femät ort tuim a, n iin he ftitä maVingoittumat erin*
omaifeSti, faattamatpa mennä m itättöm aänfi. (Si
m itään ole apilaitle n iin mapingolttnen, fu tt f ui*
muuS foljta fplmön perästä, mutta joS ne terran
pääfemät oifeen orastamaan ja juurtum aan, n iin
färftm ät fuim uutta joffeenft, joS ci fe maan ole
äimän pitfättin en, ja ijöpStpmät taaS mäleen fa*
teeSta. S alm i märfppben mielä olleSfa rnaaSfa,
pitää n iitä fplmämän, fopta firre tt eli roubait
läijbettpä maasta, fitlo n futt maa ci enää äimän
paljo tafertu {a lfoih in, eli ennenfun peltoa mielä
taibetaan tpntää. (Eipä pahtaa m aitta ne fplme*
tään routafeenti maahan joSfa on opuf lurnifalm o,
joS maa et ole n iin faltcma, että meft mie pois
fiemenen. SDiutta foSfa ftitä on maifeampi ottaa
m äärin, n iin on parempi tepbä niin tun enftrt janon.
Slpilaat fplmetään ruiSlaipoon, ja ftemenet lu ita p a *
mat ^elpoSti laihoa mpöten maahan.
S in tti. SCai n iin ! minä f ptm in apilaat oi)*
taan, fltä enfut ta rvittu a n i, ja lafm anni fäS fi m i*
itua n iin tefemään.
ä J ftffo . «Räp mainen fcfi laatuun että fplmää
fouuitetun pellon o h rilla , ja fitte ftipen apilaita,
jota onnistuu ppmäSti, joS fcmät on m ärtä; m utta
pmmärtänettepän fltä , että ftllo n c:t fplmämtnen
ipaSta mapbollinen paljo mpöpentpään, ftllä enftn
omat oprat fplmettärnänä, fitte farpittam ana ja
fitte maSta taibetaan apilaita fplmää. © itS pttfiS *
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tm; fpltoö maltin tään fafö toitffoa. (Silla aitaa
on taito mtärft;ti3 läfttenpt maasta, ja jo§ femät
on f nitoa, niinfun ne monta touotta perättäiit otoat
otteet, niin fnttoatoat aptlasftemenet JpinrtaSfa eniten»fun enuättätoät itää ja juurtua, SSaitft ftta toaS*
tuota, etteitoät apilaat aluäta fatti fuiiouutta, on
n iittä fe etu että ne taitetaan fpltoää melfeen nti*
Ijinfä tulijaan fjptoänfä, ja moncSfa toiljettpö tituo»
bo§fa täptppfi niitä fvtltoää oI;raart.
ne M *
loetäärt ohraan, fun of; ra tulee oifcen ijptoäött ftoi*
bcttuin potaattien perästä, joffon pelto tatoattifeäti
on puhtaampi ja fuoljfeampt fun muuten, niin me-»
neötptoät fangcn IjtjtöäSti; mutta fpttä ftitmasti
muutenfi taibottifetta maarinottaioaifuubetta, ja fun
ftemen painetaan maahan jprättä että paremmin taitaa
färfiä fctoään fuiiouutta. Jvuitenfi on paraS, että
I;e joitta otoat fafötoiljettpg, eli puolen peltoa f e#
(antona, eitoät fplioä apilatta ohraan. SBeljnään
taitaa fplloää apilatta i;I;tä fptloin fun rufiifeen.—
9fofj, S in tti, fatffo paljo apilatta ohraan fpltoettpä?
S in tti. (Eipä fiitä , ju m a la uäfjfoön, tu llu t
mitään; fabetta et tu llu t pifaratafaan, ja apilatta,
niinfun jo äsfen janon, en fen foorumin näf)nt;t.
Stenee fttl;en jofu oraS nouöfut, niinfun £ tto »
m o la n 3 u S fi fatto, jotta ott paremmat ftlntät,
mutta minä en ottoaltanitt mitään.
S J iiffo . Jtpttäljän fe ott anoattaioa, joS fp ltoit apilaat latvaan ja huonosti fäänettppn peltoon
moöftäätt fetoäittä, että fabetta tullut ifoon aifaan,
niin olifttpa . ollut tietäjä, joö fiitä mitään oliftt
faamtt. (tiefttfö jop ftcmeneft oli jti;toästt itätoää.
S in tti. (Enfä tietäni;! fitä.
SOliffo. äbttn ru fiita fplmät, niin foet aitta
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jo i ftentenet itäm ät, että puoli palanneesta eli
muuten turm eltuita. d ito i niin?
S in tti. Ä u in ta i muuten!
SDt tlfo . §)ptä ta rita pitää oleman faifen
ftentenen tan ifa . Slpilaan ftentenet faattatoat rnpöi
olla pahentuneet; jo i omat monen muoben manpoja
n iin tabottatoat itomoimanfa. ©entäpben pitää ett?
ftn fofentatt jo i itämät mäfcett ja tafafeiti. $auc
mäpän jtementä m ullatta täptettppn foppafcen. SOtutta
n iitä ei pibä painaman maahan, maan antaa nii=
♦ ben olla pinnaifa ja maan taitelem an n iitä , jo ita
ne tarpeelft painumat ftipen f nopeaan m ultaan, ja
itäm ät ple ifeiti muutaman päimän peräitä.
3 K a tti. 9)t utta f un apilaat tplmetään ru ii*
laipoon, n iin eipän n iitä , laipoa mapingoittamata,
taibeta m uttattaa.
•tO tillo . &un ne Ilm etään fppim tljaan, n iin
eimät ottenfaan tarm itfe m ultaantiita, jo i ne maan
Ilm e tä ä n aitafeeu, ettei fuim uui faa niitä mapin*
goittaa ennenlun omat itäneet. SOtutta fumitoutoon
tplmettpnä on tarpeellinen, n iin lu n äifen fanon, jp*
tä llä painaa ftemenen maapan, ettei fe ole ipan
p in n a ifa , jo i lu im u u i fa ttu ift tulemaan. SJiutta
tplmää apilatta tafafeiti on fangen maifea, ja jo la
ftipen ei ole tottunut, telee pipoin jo i pän felottaa
. ftemenen piellään. Jto ifa tpnnpriala tarmitfee lei*
m iilä n ftemeniä, n iin otetaan ftipen neljälolm atta
lappaa ptellaa, fitä mpöten lu n paraiten on tottunut
Mmämään. 3 o i ottaa neljälolm atta lappaa ptellaa,
n iin fe telee mäpän enemmän lu n läppä jota ftemen
naulalle. 3 o i m ainitutta piettä paljoubetta ppt’ aitaa
fclo ttaift toto leim tilän ftemeniä, n iin ei ne ntitton*
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faan oifeett fefaantuift, maan fatji fplmäeSfä m illon
fourallifen peittää peffaa, m illon taaS äimän paljo
fiemeniä. ©entäljben pitää fefottaman jota naulan
ja tapan erittäin, ja fun ty [mä mää rt rupea fefote*
taan toinen ferta, jonfa täljben pfS fjenfi fefottaen aina
pitää fulfentan fplmäjän jäleSfä, ettei fplmämifeSfä tn*
lift ntifään mtimptpS. dtuitenfi pitää'fefottaja olla uö*
fottinen tpöSfään ja tuetta otteen tuimaa. ^Cpilatn
fplmäminen ei mpöSfään aina fäp laatuun. 3°8 tuulee
niin ne femeät jtemeent eimät putoa tafafeSti maahan,
© entänen pitää fplmämätt aamu je ttin ä , jolton ilma
tamattifeSti on tpyni, mutta ei tyyntä fuitenfaan pibä
äimän fauman obottaman, ja ennen tulfoon fplmö
mäl)äu epätafaSta, fun mitppmtfettä mpöljiStpifi.
©amaten pitää aina marmuilla merfitä itfetteen
jttfaim ia, foSta [aitio peittää maot, joita myöten
muuten taitaifi fäpttdä fplmä mistään.
S in tti. Jtaufycan paljopa jtitä on otettama
määri, matffa ei fiitä ju u r paljo työtä ole.
S Ä iffo . ©epä on Ijym äettä et myös fano
jtitä oleman paljo työtä, jtttä tuetutpa mistään tai*
taa mäljemmättä päästä. 9)?utta fuitifaS paljo työ*
tä eiföS miljafylmöt maabi? fuinfaS aftferaSti
etföS faa Säilää pellollaft? SOfutta apilain m itofji
et tee mitään; pelto on ennen malmiStettu miljatte,
etfä nyt tarmitfe muuta fun miSfata jtemen ftiljen,
ja apilaat faSmamat tarmitfernata mäljääfään työtä.
.Syttä fe nyt fuuluu pitfältä, fun otfeen tarfaSti
neumon mttenfä jtemen fefotetaan, mutta fun jttfjen
ferran ryhtyy, niin menee fe melfeen itfeStään. Jlut*
futfoS tämän työn maimatttfefft niin taiban fyttä
(anoa, fa iffi on laistatte ftatte maimafft.
S in tti, ätaf), moiffonen, ett (jän minä jttä n iiu

22

tarfottanut. — SBatffa olen mäfjän pfjtnfertanen,
n iin enfiän fuitcnfaan ole eläin, jofa et taftyo työtä
tetybä rnofanfa cbeStä. dtyllä minä mielä fetratt
mielin fofea onneani aptlatlla, matftnft fun npt
olen faanut tietää, mitenfä niitä Jpitää miljelemän.
S lla tti. (Emmekä mielä ole faaneet tietää fa if*
fta ; fittä mtffonla ne niitetään? (Ei funfaan niistä
r illiin [eaöfa tulle mitään?
S liiffo . (Ei; niin fautoan fnn ntts faunaa
niin eitoät ne paljo i;lene. 3onfa tiheämpi ruis on
fttä matalampi apilaSlatyo; toaiffapa ei [onnea
pitempi, niin [e ei tee mitään. £5jän marftlla
ja joSfa vu iS on fetytompt, omat apilaat [uutilety
tifemmät; mutta fun ruis on leifattu, niin on apt*
lailla mäljempi, ja joS tyfty on fauntS ja fol) ta*
laifeSti [Sateinen, niin faömamat apilaat ruiSfänfeä
pitemmäfft että pelto on pleenfä mtyerjäinett. Siiatta
[e ei tee mitään joS aptlaSlatyo on tyltyt, fun [e
maan on ttyeä. Slnfarampt on tuleman femään
muoto. 3o3 [e on [atetrten, niin on tulo epäile^
mätä Itymä; mutta joS fitim aft, [aatte fuitenfi paljo
enemmän itytä [nurelta alalta fun tamallijesta riit:=
tyiötänne. (En[tn f emä tätä et ne [uureStt ebestr,
mutta rupeamat fxtte fasmantaän fttä ityallifemmaSti.
© itä myöten fun femät on aifanen eli ntyöljäner,
rupeamat pletfeSti fu f f tinaan, taty 3al)annnf[ett ai*
faan, eli pari mttffoa [en jälteen, ja omat ftllon
niitettäminä?
Siiatta tämä on maSta enft tulo. Sle fasma*
mat taaö «päreestä uuheltaan. 2>oö [ataa l;eti fun
enft tulo ort forjuus ja, niin faömamat paljo parein*
m in, mutta fuitenfi on tamallifeSti toinen tulo fjuo*
i.ompt. ävim taaS pleifeöti fufftm at, omat toijen
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ferran niitettätoinä. Eittää fuitenfaan ertft ferran
rtiittäfo fa ifft, maan antafaa jonfutt mäpätfen ofan
joutua, ftttä ftemeniä faabaffenne. 2Jtuutamat ja*
uomat fuormaöta tuleman leimiöfä ftemeniä, mutta
nttn paljo en uitua nttllonfaan ole faanut, eli pitää
fuorma oleman tamattittomaSti juuri ennen fun fiitä
faa uitu .paljo. ipara3 on fuitenfi jättää fppfptnään
enemmän fun armto tarpeenfa, fiflä fpttäpän fan*
pafft faa mitä jää. SOZutta oötafaa futtenfi ttiirt paljo
-§ottanbtn ftemeniä, fun aitootte jättää ftemenefft
fppfpntäätt, ftffä loafatoampi on maan jofa toinen
muoft fpfmää fotofasmanutta ftementä. (Siemen*
apilain mateet euumentumat toftn puibesfa, mutta
felpaamat fuitertfi farjatfe fuppuna. (Snfttmnätfet
muobet en ottanut ftemeniä, ftffä niitä oli peipotta
olettamana, mutta teibän popjatta niitä epfäetfaa.
9ipt on enin tarpeeni fotofaömanetta. 2(lfää toit*
mpttäfö fiemenapifatn feiffunta, ftfft että fa ifft fnfatt
päät omat joutuneet, ftffä pitaammtn fasmanein
joutuminen mtippp äimän fauman. 5?e omat joit*
tuneet ennenfun toinen tufo on ntitettämänä.
SOfuntamat antamat aptfattt faömaa fafs mnotta
perättäin, ftffä tietäfää että ne faömamat toifenafi
mnonnä, ftffon faa paljo mäpentmän, eifä ju u t tai*
beta niitettää fun ppbett ferran. S itte jonfa maa*
miljetfp§ on jaettu ufeampiin ofttn, eli jotta on jär*
jeätpffettifempt muoromifjeffpä, faattaa aptfain fafS
muoftnen faämattarninen otta ppöbpttinen, meffeenpä
tarpeetttnenft, ftffä f ojattaminen jofa petton ofaa
miippp ftffon ufeamman muoben, ja peltoa et faa
raftttaa atman monetta mifjafaSmutta, eli jotta on
laajempi pelto, plttpmä ntpöb fpöttbfammuitte; mutta
niille joitta on puoli peltoa fefantona, en minä pm-
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m ana ppöbplltfefft a^pifattt fa B muotifeu fastmattami*
fcn? (Enjinmäifenä muotina faa fp llä a p ila lta fun*
rentut armofen tulon, fun miötäfään m iljafalB uSta,
ja faämamat ilm an fttä fefannogfa, ja omat fttS
ifäänfun tlm afefjt faatu, mutta toifena muonna ot*
ta tfi ne tila n m iljafasm ulta, ja pproältä opra tn*
rotta on ufcemmtn fuurcmpt armo, fun m itä toifena
muonna ajiilaiöta faift. Jtnitenfaan en taiba fieltää,
että jo llo tt futtott on fattum ia, jo tfa tefemät etu*
fa fjt faB m iljelem illertfi, että faSmattaa apilatta fa B
muotta.
Äun «pilaat maan faömamat ppben muoben,
ja n iitä niitetään f asbesti, tulee toinen n iitto n iin
mpöpään, että pelto ainoaSti tam allittom aöti lam pi*
m ätiä ja etuifalla fpffpttä , famana muonna taibe*
taan malmiötettaa fppstoumolle. 5pata3 on fentäpben
maan pitää pellon olkain matalta. Suutta jo§ api*
laat fasmatetaan fa B muotta, jolton ne toifella
muobella maan niitetään ppben fe tta n , eli joS en*
ftm m äifenäfi muonna tahtoo jättää toifen tulon, n iin
fäp fangen ppmin laatuun että malrnistaa peiton
fppötoumofft. DIen fu u tlu t fanottaman että jo3
pelto on apilaöfängen fäänettäBfä oifeen tuopfea ja
pupbaS, n iin mänestpp fppäm iljat, m arfutfi mepnät,
melfeen paremmin fun optat.
2lpilas peinäin fo tju u on fangen maifea. (Enft
tulon fp tlä faa pelpoäti fo rju u rt, fosfa ne niitetään
Sttpannnffen alfaan, jo llo n tam attifcöti ilm a on
fa u n it, SBarvet ja lepbet omat fangen mepemät,
jonfatäpbcu fnimamat pitaaoti. harpot pitää jtB
fäänettamän ja fuimattaman fum pafut puolin, en*
ncnfun pannaan rnfoipin. Oiutoot tepbään iforn*
mat fun muista Pentistä, että paremmin pibättä*
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mät tuetta, joS tultft fateet. Sateen ^eraStft, fun
«taa taaS on futoaljtattut, Vitaa ruhjot tefytämän
uuhestaan ja märät Ijeinät Rantaman päälle, että
ptfenmin tuuleentumat ja fuimamat. Saattaapa olla
ppmä muutenfi tcpbä ruhjot uuhestaan fun ftfältä
tuntumat fäbetle foSteifjt. ©e joubuttaa fuimatnifett.
9ie ennät mpöSfään fentäljben faa olla aitoan fau»
mäti vä e ltä paifatla, ettei aptlaat niiben alla pääfe
faSmamaan. Äm t apilaSljeittää liifutetaan, olioon
fe farljotSfa eli rumoiSfa, Jpitää fe tapahtuman fan*
gen tytljaa ja taitamaSti, jtllä fef;bet fanfemat
posti, ja fittS ntenift fuuri ofa farjan ruoasta fyttf*
faan. ©entäljbett et niitä mtllonfaart puolenpäimän
aifaan pibä liifuttam an, maan tltaftlla fun f aste on
ntaaSfa, josta tulemat mäftän tuoreemmifjt, eli aa*
muftlla. SBatffa ilm afi on fauniS, tarmitfee api*
laSftetnä mäljtntäänfi miifon fuimaaffeen, ja fjeti aa*
muSta, famanapäimänä fun miebään latoon, ^ajo*
tctaan rumot, että paremmin fuimamat. SBtifon
päimät faamat ruhjot olla pfibellä Jjaaifatla paljoa
maf;ingoittantata faShjamia astiatta.
,
Suutta toinen tulo, jofa maSta mpöftällä
fpffhtlä on niitettämänä, on hjaifeatnpi faaba for*
juuffeen, foSfa ilma fillon enimmäSti on fateinen.
SOfainitulla lailla ei ftllon taljbo faaba apilatta fnt*
h jifft, ja joS fe joSfuS onniStuiftfi, niin mitppp fe
fuiteitfi niin faumatt, ettet tapbo ennättää fpntää api*
laSfänfeä. © itiä tietääfää että fättgen fpittäminett
fpffpltä ott fangen anfara afta, foSfa muuten ei
tulemana femäänä tatba fplmää fttfien oprta. 3a
joS fpntäminen mpöhäStpp äimän paljo, niin tulee
pelto fateeSta itiin furafefft, että fpntämitten ott
mapbotoin.
t
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JfuiufaS luulette että Jpitää tefemän? ©e on
marjtn femeä: ne faunaan paaftoitte, tef>b^t ojan*
marfttte feipäiStä ja atbaffiöta. 3>oS ne paajtoibaan
ohuelta niin menee0fiipeu paljon aitaa ja työtä, joS
taaS äimän magmalta riitit porneptamat mateen fa*
teifetta ilm atta, jonfatäpben täSfä yfS foptitttifuuS
on tarpeellinen, jota et liene maitea tamata, [ett
jätteen fun rtäfee aftart maatiman. Veeran paaftoitu>
na, faa niistä otta huoleton, maitta ufeen miippp
fauman ennenfun fuimamat, ftttä maitta fataifi
fuinfa n iin ettoät pilaannu paaftalla, joS moimafi
mäpän fateelta puuptoontuijt. SUittulle on muutama
terta fattunnut, että lunta on fatarmt ja maa routaantunut, ennenfun olen faannt apitaat Mafiatta,
mutta enimmäSti on fuitenfi fäpnpt tornin, maitta
tofirt fafS teilaa jofu ofa apilaiSta pilaantumat Riutan.
D littp a mädättä unhottaa; puputSfani että apt*
IaSfänfi pitää peti fpffpttä fäänettämän, niin tar*
foitin nim ittäin femmoiftttä aattoilta fun meiltä
täältä P iiru n puoletta on, tapi femmoiftttä jotta
tpormoon maiSfa omat tatoattifet, ftttä ne fääntä*
mät paremmin ne tiheät ja fitfeät apilatn juuret,
fun plämaan aatrat, ja foSfa fpntäminen maSta
mpöpemmättä on ntapbotttnen, niin on fe fttä an>
farampi, että turme tulee funnottifeSti fäänetpfft.
S Jiatti. ttöai niin. hummapa fe on että
ftipen tarmitaan femmoifet aatrat, joitta maan per*
rat meibän puoteSfa fääntäloät niittyjä, joita uu*
beStaan mttjettään.
S in tti. 9lpt tuulen että ftttä, S K a tti, tiebät
mäpemntän fun m inä; etfoS ole näpnpt että mei*
bän pitäjäSfäfiit jo fpnnetään melfecn jota taloSfa
femmoiftttä aattoilta fun Surun puolella?
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•DZiffo. ©epä on feputtama että teibänfi
pitäjän miehet feuraamat nitben eftmerffiä, jotta
omat parjaantuneemmat maamtljettyffeSfa. akutta
itämaan miehet mielä fyntämät manpoitta jy rffä
färftftXIä aatteitta. 5£oimottama on fuitenfi että
t;etbän oma pyötynfä totuta patottaa fjeitäfi luopu*
maan manpoiSta maittinaiftSta työfaluiötaan, f un
patoaitfemat naapitrienfa motton paremmista.
9it;t enpä tiebä muuta fanottamaa apitaiSta,
jos ei juur mitenfij niitä puibaan, nimittäin ta*
mattifetta mars taita, jotta elojafi puibaan; mutta
ne otoat paljo hitaammat puiba, ftttd ftemenet fu = .
fan päisfä omat niin lujasfa, että faa pauflittaa
aita laitta ennenfun läptcmat. ©entäpben niitä on
paraS puiba otteen meifeättä talmipaffafetta, niin
läptemät pelpommastt. ©aattaifipa jättää fterne*
net pätpinft, ja itäifimät maitta ftttäänfi fylmäift,
mutta fyttä ftttälaitta jofu pää tarttuijt laihoon, eitä
myösfään taitaift näpbä fuinfa felmottifet ftemenet
omat, entä minä ymmärrä fuinfa tiheästi niitä
pitäift fylmämän. jDtutta fitä tiebän, että ennen
puin ftemeneni puptaifft, maitta ftitä olift fuinfa
paljo työtä.
Catpa rauttafi apilaS laatuja, f un pelto * eli
punanen*api!aS, josta nyt olemme jutelleet. 2 ie*
nettepän ufeeu näpneet malfojta eli maitoapilatta?
9ie omat matalat ja ryömimät p itfin maata.
niitä fylmätte pymään peltoon, niin tasmamat pi=
temntifft, maan ei fuitenfaan niin, että niitä yffU
näätt olift etuifa fylmää. Suutta fen ftaan omat
tie fitä tipeämpi popjapeinä, jonfatäpbeit omat fu*
pottomaSti etuifat fylmää femmoifeen maapan jo*
fa määrätään laitumefjt, mutta faptena enftntmätfe*
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nä mimmiä et ftif;eu }nbä laSfentan harjaa; mutta
follä fttte, ftllä minä uSfott ettei maitoabilaat mtllon*
faait tiettä faSmunfa. 3>o§ joSfttS tarmitfeifitte heinäfte*
meniffä Mmää n iitin eli pellon monen mnotifefjt hei*
uäntaafft, niin on fiingett etutfa fefoittaa nitein mahan
maitoabilaiu ftementä, fen tiheän hohjai)einän muofft.
SPiutta fe h itää oleman toista laatua, jofa fnt*
futaan Sttftfeit abtlaifft, ferttäf)bcn että ne faSma*
mat 9tuotftSfa Sllftfen fihlafuunaöfa. Niitten abi*
lain laitaa en tunne, mutta huoneenhallitus feural*
ta mielin hanffta tatfemman tiebon, ftllä niitä tah*
bott fofea m iljellä, ja faatte futtä minulta lu u lla
mitä itfe ftitä tiebän, joS haioaitfen ottaneenne maa*
rtn nht antamista neumoiStani. <Se fuuluu oleman
fumbatfta abilaSlaatuja feSfulaiuen; ei fasmaman
ju u r niin Jpitfää f un beltoabilaat, tuulta bhfh^än
mahbisfaan monta muotia, niin että niistä faa hei*
ntä ufeamman muoben betättäin ilman muuta mat*
mata. 3oS tahtoo monen muotifen heinämaan, ja
f^lmää jtihen bätfäheinää, niin on etutfa ftihen fe*
foittaa mähän beltoabilatn ftementä, ftllä faljtena
enftmmätfenä muonna enenee ftitä heinä tulo, ja fun
abilaat fttte fatoamat, niin tuuhettuu bntfnheiuä
fttä bntemmin.
S in tti, dnbä mittonfaan olift uSfonut, että
heinän b»utteeSfa olift niin fuutt htyöty abtlatn mil*
jelemifeStä. SÄutta nttfäbä hjmtb niille on abilain
miljelernifeStä, joitta ennestään on eholtaan heiniä?
a J ltffo . 9tyt haastat taaS fun tolmana. (Et*
föS ftitä ole hhöth että, eftmetfifft neljästä ty n n ^ t*
alasta fefantua, faaba mitSfbmntentä fuormaa abi*
laSheiniä? 3°3 jota fuortna bflinaa miiSfolmatta
leimiSfää, ja jofa leimiSfäStä faa 10 h^bea fobeif*
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f aa, jofa funfaait et ole paljo tttitt Ijpmiötä Reiniä*
tä, foöfa mautta nfeen Jjubnommt&afi maffetaan
fett merran, niin faa ftid miibegtäfpmmeneätä fuor*
rnaöta fata mitSfolrnatta ru lla a IjopeaSfä. (Etföä
flitä ole Ijpötp että faaba nämä taljat nteifeett il*
mafefft; foSfa pelto muuten olift fefantona? 9)futta
en minä ymmärrä fninfa taitaa faaba niin paljo
Reiniä että niitä paluttaa tnppbä, foöfa niibeit faut*
ta taitaa enentää favjaanfa, ja fttä faaba mielä
fuuremntan moiton.
S in tti.
(Sf»ttmifeen pmmäctän feltoemmin
fninfa oimattinen fasmu apilaat omat. ätplläpä
fe oltft tt)Jperäätt, jo3 en m inäfi fo fift onneani
niiben miljelemifettä. äluntma fe fuitenfin on, että
ne faattamat olla niin Ijpöbpttifet faiftte maamilje*
ItiMlle, ja niittefi, joitta euestään on fpttä Reiniä.
S Ä atti. 3)iutta fe on fuitenfi paras! että tte
omat Ijpöbpttifet fopfjätte tol^parifteft, ntirtfuitt
minä olen. Dtfeenpa toimon ftta aifaa, fun minä*
fin faart fofea.
S in tti, jofa ci ollut läsfa loppupuoletta mic3*
ten jutetteöfa, tu li npt futfumaan liettä mieraPtu*
paatt ittattifette. ätutt pan pamaitjt petbätt et ole*
man mäfpneet fiitä pitfättifcstä puheesta, maan ttä*
fpimät fangen tpptpmäijtftä, tunft pän itfenfa ilo*
fefft fentäpben että niin ottimat maaritt 2Jftfott
neumoiöta, ftttä pän tiejt fattgen pproäPti, fninfa
fuurefft ppöbpfft tämä miljettpp muoto oli ollut
Reille itfettenfä. @entäpben tarjoft päti ftta fp*
ämmettifemmäPti micraittcen mitä panette oli.
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