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Keino tulla rakastetuksi.

Pienikaitlaiset naiset tu-
levat ensiksi naimisiin.

Sananen herroille.

Ole kohtelias jokaiselle neidille, olkoon
hän ruma tai kaunis. Kauneille neideille
on helppo olla kohtelias ja rakastettava,
mutta niille, joita luonto on kovemmin koh-
dellut, tahdotaan aina unohtaa kohteliai-
suus; mutta jos emme tosin huoli heidän
rakkaudestaan ja kunnioituksestaan, voivat
he kuitenkin ystävättärinä, serkkuina ynnä
muuna saattaa meille tilaisuuden lähennellä
niitä kauniita, joiden tuttavuuteen tahdom-
me päästä. Väliin on kaunis itse huoman-
nut meidät ennenkuin rumempi on ehtinyt



huomauttaa, ja tullut siihen päätökseen, että
olemme lopultakin heille kelpaavia henki-
löitä. Vanhempia ei myöskään saa jättää
huomioon ottamatta: He eivät ole huomiois-
saan ollenkaan huonompia kuin nuoret. He
kuuntelevat mielellään imartelua ja tunte-
vat itsensä hyvin onnelliseksi kun esim. se-
littää tulleensa siihen huomioon, että äiti
olisi tyttärensä sisar, niin nuorelta hän näyt-
tää. Kohteliaisuusopista tulisi iso kirja, jos
sitä rupeaisi selittämään, mutta senhän tie-
dämme kaikki, mitä kohteliaisuus on. Kun
esim. istut hyvällä paikalla, tulee sinun luo-
vuttaa se neidille. Sinä et saa tanssiaisissa
tanssia ainoastaan kauniitten kanssa, vaan
myöskin kovempiosaisten. Ala sano että
kohteliaisuus voi olla paikallaan salongeissa,
mutta ei sovellu jokapäiväiseen elämään. Jo-
kaiselle maalaistytölle voit olla kohtelias,
jos tahdot. Sinä et saa koskaan kysyä van-
hempien neitien ikää ja siinä tapauksessa,
että he nuorekkaaseen ulkomuotoonsa näh-
den pyytävät sinua arvaamaan, niin pitää



sinun arvata heidät 10 - 15 vuotta nuorem-
miksi kuin todella luulet heidän olevan.

Ennenkuin jätämme tätä kappaletta, on
minun mielestäni tarpeellista lisätä, että on
myöskin luokkaihmisiä, jotka luulevat, että
imartelu ja ryömiminen on samaa kuin koh-
teliaisuus. Sellaisesta imartelevasta koh-
teliaisuudesta tullaan usein siihen johtopää-
tökseen että mies on petollinen tai — pöllö.

Sananen naisille.

Naiset on luotu maailman kaunistuk-
seksi. Mutta he täyttävät ainoastaan sil-
loin täydellisesti tarkoituksensa, kun he ovat
naimisissa, sillä naimattomat naiset muis-
tuttavat kukkia syrjäisellä paikalla, joita ei
koskaan etsitä, kukkia jotka kukkivat ke-
nenkään näkemättä, he kuihtuvat ja kuo-
levat yksinäisyyteen. Joka naisella tulee
sentähden olla mies jokatukee'häntä nryötä-
ja vastoinkäymisissä, ja johon hän saa luot-
taa niinkuin itseensä. Ajatelkaa hyvät van-



hatpiiat ja te jotka siksi aijotte, kuinka ilo-
ton elämä vanhemmalla puolella ikäänne
on oleva, vaikka se nyt kenties voi olla
suloista ruusujen päällä uinumista, nyt, niin
kauan kuin"olette nuoria ja viehättäviä.

No, me alamme nyt siitä olettamuk-
sesta, että jokainen (me emme puhu sel-
laisista, jotka eivät vielä 3'mmärrä tätä asiaa,
vaan sellaisista, jotka ovat kahdenkymme-
nen ja — no meidän täytyy kohteliaisuu-
desta sanoa neljänkymmenen välillä) toi-
voo saavansafitselleen miehen.

Meidän täytyy eroittaa ne, jotka eivät
ennen kuolemaansa tahdo tietää mitään
miehistä ja niitä on niin vähän, ettemme
voi ottaa niitä lukuun, oikeammin sanoen

■— niitä ei löydy ollenkaan — lukuunotta-
matta muutamia seuraelämää karttavia idi-
ootteja.

Me tunnemme vannaankin jonkun»neiti
Garibaldin», joka kohottaa sotahuutonsa:
»Ei mitään herroja enään, emme tahdo tie-
tää mitään herroista», mutta siitä on hän



myöskin saanut hyvät sakot sitten kun joku
herra on ensin saanut hänet kiedotuksi
pauloihinsa.

Mutta kuitenkin on joka naisella sy-
dämessään sotahuuto: „kunnia ja kiitos ol-
koon Amorille, — mies, mies». Sen-
tähden me koetamme nyt antaa muutamia
opastuksia Miehelään vievällä tiellä kulke-
ville.

l:nen sääntö.

Älköön sinulla olko suuria vaatimuksia
kun tahdot miehen. Ole vaatimaton, sillä
se miellyttää miestä.

2:nen sääntö
Antaudu hänelle lihoinesi ja hiuksinesi,

niin silloin hän tietää heti mitä hän on
saanut, eikä hänellä jälkeenpäin ole mitään
pettymyksiä sinun suhteesi.

3:s sääntö.
Niinpian kun huomaat miellyttäväsi



miestä, joka ei suinkaan ole vaikea huo-
mata ja jos hänkin miellyttää sinua, niin
älä karkota häntä luoksepääsemättömyy-
delläsi, vaan mene tapaamaan häntä. Jos
et kohtaa häntä jo puolitiessä, niin koeta
saavuttaa hänet toisella puolella tieltä ja
jos se sinulle onnistuu, niin tulet huomaa-
maan minkä merkillisen nautinnon se tuo
mukanaan.

4:s sääntö.
Niinpian kuin jokin mies miellyttää si-

nua, etkä sinäkään ole vastenmielinen hä-
nelle, niin älä ole silloin arka niinkuin
kyyhkynen, vaan anna hänen huomata,
että pidät hänestä, että mielelläsi katselet
häntä, olet hänen läheisyydessään ja pu-
helet hänen kanssaan. Anna silmien, sy-
dämesi kauniiden sanansaattajien sanoa se
mitä et vielä voi sanoin tulkita. Sinä saat
olla varma siitä, ettei löydy yhtään miestä,
joka olisi niin kielitaidoton, ettei ymmär-
täisi silmien puhetta, jokayleinen taito koko



maailmassa joymmärretäänMesopotamiassa,
Judeassa, Cappadoniassa, Ponttoossa, Aa-
siassa, Frygiassa ja Egyptissä, erä-
maassa, Rooman alusmaissa, juutalaisten
ja kääntyneitten, kreikkalaisten ja arabia-
laisten kesken — sanalla sanoen sitä ym-
märtää joka ainoa, mustat ja valkeat, pa-
riisilaiset, mustalaiset ja eskimolaiset, kei-
karit Helsingissä ja pikkuherrat Naanta-
lissa. Arkuus ja kylmyys on pelottanut
monen miehen takaisin ja sinulle voi käydä
samaten.

s:s sääntö.

Jos tahdot käyttää näitä neljää edellä
annettua ohjetta hedelmää tuottavalla ta-
valla, niin käy ainoastaan sellaisissa pai-
koissa, joissa löytyy monia naimahaluisia
miehiä. Sillä sieltä löydät itsellesi oikean
taistelutantereen. Karta sellaisia keikareita,
jotka kuhertelevat kanssasi, mutta eivät
tahdo taikka eivät voi naida sinua. Seu-
rustele mieluummin miesten kanssa, jotka



ovat siinä asemassa että voivat mennä nai-
misiin. Sillä ensinmainitussa tapauksessa
voit huomaamattasi joutua »1 o p p v v n k u-
-lune id e n luetteloon». Kysy van-
hoiltapiioilta miksi he ovat hairahtuneet
elämänmaaliin pyrkiessään, niin yhdeksässä
tapauksessa kymmenestä saat vastauksen
että he ovat sentähden kadottaneet kalliin
aikansa, että ovat seurustelleet ikäistensä
kanssa;' he ovat kyllä oppineet tuntemaan
Amorin, rakkauden jumalan, vaan eivät
Hymen'ia, avioliiton jumalaa.

Naimahaluiselle tytölle on niinmuodoin
parasta ottaa sulhasekseen siis — kymme-
nen vuotta itseään vanhempi sulhanen.
Sillä monet hänen ikäisensä pojat eivät
useinkaan ajattele nenäänsä edemmäksi. Ja
nuorilla . herroilla ei ole useinkaan tilai-
suutta ottaa itselleen vaimoa. Jos tällais-
ten kanssa kulutat »nuoruuden ja kauneu-
den pääomasi» loppuun, voi käydä niin,
ettet koskaan pääse vihkituoliin.



Lain päätös.

Kaikilla säännöillä on poikkeuksensa,
niin myös näillä. Sentähden annamme si-
nulle oikeuden arvostella koska sinun tulee
seurata näitä sääntöjä, koska taas poiketa
näistä. Me annamme vaan sen kultaisen
neuvon, että niin pian kuin mahdollista va-
litset itsellesi miehen, saavuttaaksesi sen
sanomattoman suuren ja ihanan päämäärän,
että saisit seppeleen ja kruunun päähäsi,
ja voisit tulla onnellisimmaksi vaimoksi ja
perheen äidiksi.

Loppu.



Rakkaus tekee kaikki.
I. Rakkaus sai meidät työtä tekemään,

Rakkaus meille palkat maksamaan,
Rakkaudessa tahdomme tän
Elämämme alkaa.

2. Rakkaus tuo rauhaa sulavaa,
Rakkaus sydämet kovat lumoaa,
Rakkaus on lahja suurin ruhtinaille,
Rakkaus se köyhäin kodin kauniiks' saa.

3. Rakkaus rientää marssit laittamaan
Rakkaus tuo torvet niitä soittamaan.
Rakkaus se raikuu soittotorvista,
Rakkaus käy sisään korvista.

4. Rakkaus taitais' silmiä tarvita,
Rakkaus kun alkaa asioita harkita,
Rakkaus polttaa kuumeen tavalla,
Rakkaus se silmät avajaa.

./. A. H.
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Räikille huvittavan kirjallisuuden ystä-
■**■ ville tarjoamme tilattavaksi Kirjalä»
hetyksen, joka sisältää 19 pikkukirjasta,
joissa on rakkaus-, pila-, kupletti-, meri-
mies- y. m. lauluja, uni-, povaus- ja en-
nustuskirjoja y. m., Rakkauden Lakikirja,
Rakkauden Katekismus pojille ja tytöille
ja Keino päästä naimisiin sekä 3 suurta
kuvalehteä. Kirjalähetys maksaa 2: 65,
postietuannilla Smk. 3: —. Postimerkit
kelpaavat maksuksi.
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