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Keino tulla rakasteluksi.

Pienikaulaiset naiset tu-
levat ensiksi naimisiin.

Sananen herroille.

Ole kohtelias jokaiselle neidille,
olkoon hän ruma tai kaunis. Rauneil-
le neideille on helppo olla kohtelias
ja rakastettava, mutta niille, joita luon-
to on kovemmin kohdellut, tahdotaan
aina unohtaa kohteliaisuus; mutta jos
emme tosin huoli heidän rakkaudes-
taan ja kunnioituksestaan, voivat he
kuitenkin ystävättärinä, serkkuina yn-
nä muuna saattaa meille tilaisuuden
lähennellä niitä kauniita, joidentutta-
vuuteen tahdomme päästä. Väliin on
kaunis itse huomannut meidät ennen-



kuin rumempi on ehtinyt huomauttaa,
ja tullut siihen päätökseen, että olem-
me lopultakin heille kelpaavia henki-
löitä. Vanhempia ei myöskään saa
jättää huomioon ottaamatta. He eivät
ole huomioissaan ollenkaan huonom-
pia kuin nuoret. He kuuntelevat mie-
lellään imartelua ja tuntevat itsensä
hyvin onnelliseksi kun esim. selittää
tulleensa siihen huomioon, että äiti
olisi tyttärensä sisar, niin nuorelta hän
näyttää. Kohteli aisuusopista tulisi iso
kirja, jos sitä rupeaisi selittämään,
mutta senhän tiedämme kaikki, mitä
kohteliaisuus on. Kun esim. istut hy-
vällä paikalla, tulee sinun luovuttaa
se neidille. Sinä et saa tanssiaisissa
tanssia ainoastaan kauniitten kanssa,
vaan myöskin kovempiosaisten. Älä
sano että kohteliaisuus voi olla pai-
kallaan salongeissa, mutta ei sovellu
jokapäiväiseen elämään. Jokaiselle



maalaistytölle voit olla kohtelias, jos
tahdot. Sinä et saa koskaan kysyä
vanhempien neitien ikää ja siinä ta-
pauksessa, että he nuorekkaaseen ul-
komuotoonsa nähden pyytävät sinua
arvaamaan, niin pitää sinun arvata
heidät lo—ls vuotta nuoremmiksi
kuin todella luulet heidän olevan.

Ennenkuin jätämme tätä kappa-
letta, on minun mielestäni tarpeellista
lisätä, että on myöskin luokkaihmisiä,
jotka luulevat, että imartelu ja ryö-
miminen on samaa kuin kohteliaisuus.
Sellaisesta imartelevasta kohteliaisuu-
desta tullaan usein siihen johtopäätök-
seen että mies on petollinentai pöllö.

Sananen naisille.
Naiset on luotu maailman kau-

nistukseksi, mutta he täyttävät ain6as-
taan silloin täydellisesti tarkoituksensa,
kun he ovat naimisissa, sillä naimat-



tomat naiset muistuttavat kukkia syr-
jäisellä paikalla, joita ei koskaan et-
sitä, kukkia jotka kukkivat kenenkään
näkemättä, he kuihtuvat ja kuolevat
yksinäisyyteen. Joka naisellatulee sen-
tähden olla mies, joka tukee häntä
myötä javastoinkäymisissäpä johonhän
saa luottaa niinkuin itseensä. Ajatel-
kaa hyvät vanhatpiiat ja te jotka siksi
aijotte, kuinka iloton elämä vanhem-
malla puolella ikäänne on oleva, vaik-
ka se nyt kenties voi olla suloista
ruusujen päällä uinumista, nyt, niin
kauan kuin olette nuoria javiehättäviä.

No, me alamme nyt siitä oletta-
muksesta, että jokainen (me emme
puhu sellaisista, jotka eivät vielä ym-
märrä tätä asiaa, vaan sellaisista, jotka
ovat kahdenkymmenen ja — no mei-
dän täytyy kohteliaisuudesta sanoa
neljänkymmenen välillä) toivoo
vansa itselleen miehen.



Meidän täytyy eroittaa ne, jotka
eivät ennen kuolemaansa tahdo tietää
mitään miehistä ja niitä on niin vä-
hän, ettemme voi ottaa niitä lukuun,
oikeammin sanoen — niitä ei löydy
ollenkaan — lukuunottamatta muuta-
mia seuraelämää karttavia idiootteja.

Me tunnemme varmaankin jonkun
„neiti Garibaldin", joka kohottaa so-
tahuutonsa: „Ei mitään herroja enää,
emme tahdo tietää mitään herroista",
,mutta siitä on hän myöskin saanut
hyvät sakot sitten kun joku herra on
ensin saanut hänet .kiedotuksi pau-
loihinsa.

Mutta kuitenkin on joka naisella
sydämessään sotahuuto: „kunnia ja
kiitos olkoon" Amorille, — mies,
mies". Sentähden me koetamme nyt
antaa muutamia opastuksia Miehelään
vievällä tiellä kulkeville.



l:nen sääntö.

Älköön sinulla olko suuria vaa-
timuksia kun tahdot miehen. Ole vaa-
timaton, sillä se miellyttää miestä.

2:nen sääntö.

Antaudu hänelle lihoinesi ja hiuk-
sinesi, niin silloin hän tietää heti mitä
hän on saanut, eikä hänellä jälkeen-
päin ole mitään pettymyksä sinun
suliteesi.

3:s sääntö.
Niinpian kun huomaat miellyttä-

väsi miestä, joka ei suinkaan ole vai-
kea huomata ja jos hänkin miellyttää
sinua, niin älä karkota häntä luokse-
pääsemättömyydelläsi, vaan mene ta-
paamaan häntä. Jos et kohtaa häntä
jo puolitiessä, niin koeta saavuttaa
häntä toisella puolella tietä ja jos se



-sinulle onnistuu, niin tulet huomaa-
maan minkä merkillisen nautinnon se
tuo mukanaan.

4:s sääntö.
Niinpian kuin jokin mies miellyt-

tää sinua, etkä sinäkään ole vasten-
mielinen hänelle, niin älä ole silloin
arka niinkuin kyyhkynen, vaan anna
hänen huomata, että pidät hänestä,
että mielelläsi katselet häntä, olet hä-
nen läheisyydessään ja puhelet hänen
kanssaan. Anna silmien, sydämesi
kauniiden sanansaattajien sanoa se
mitä et vielä voi sanoin tulkita. Sinä
saat olla varma siitä, ettei löydy yh-
tään miestä, joka olisi niin kielitaido-
ton, ettei ymmärtäisi silmien puhetta,
joka yleinen taito koko maailmassa
jo ymmärretään Mesopotamiassa, Ju-
deassa, Cappadoniassa, Ponttoossa,
Aasiassa, Frygiassa ja Egyptissä, Li-



byan erämaassa, Rooman alusmaissa,
juutalaisten ja kääntyneitten, kreikka-
laisten ja arabialaisten kesken — sa-
nalla sanoen sitä ymmärtää joka ai-
noa, mustat ja valkeat, pariisilaiset,
mustalaiset ja eskimolaiset, keikarit
Helsingissä ja pikkuherrat Naanta-
lissa. Arkuus jakylmyys on pelottanut
monen miehen takaisin ja sinulle voi
käydä samaten.

s:s sääntö.
jos tahdot käyttää näitä neljää

edellä annettua ohjetta hedelmää tuot-
tavalla tavalla, niin käy ainoastaan
sellaisissa paikoissa, joissa löytyy mo-
nia naimahaluisia miehiä. Sillä sieltä
löydät itsellesi oikean taistelutantereen.
Karta sellaisia keikareita, jotka kuher-
telemat kanssasi, mutta eivät tahdo
taikka eivät voi naida sinua. Seurus-
tele mieluummin miesten kanssa, jot-



ka ovat siinä asemassa että voivat
mennä naimisiin. Sillä ensinmainitussa
tapauksessa voit huomaamattasi jou-
tua „1 o p p v v nk v 1v n e i d e n luet-
telo o n". Kysy vanhoiltapiioilta miksi
he ovat hairahtuneet elämänmaaliin
pyrkiessään,niin yhdeksässätapaukses-
sa kymmenestä saat vastauksen, että he
ovat sentähden kadottaneet kalliin
aikansa, että ovat seurustelleet ikäis-
tensä kanssa; he ovat kyllä oppineet
tuntemaan Amorin, rakkauden juma-
lan, vaan eivät Hymen'ia, avioliiton
jumalaa.

Naimahaluiselle tytölle on niin-
muodoin parasta ottaa sulhasekseen
siis — kymmenen vuotta itseään van-
hempi sulhanen. Sillä monet hänen
ikäisensä pojat eivät useinkaan ajat-
tele nenäänsä edemmäksi, ja nuorilla
herroilla ei ole useinkaan tilaisuutta
ottaa itselleen vaimoa. Jos tällaisten



kanss-a kulutat „ nuoruuden ja kau-
neuden pääomasi" loppuun, voi käy-
dä niin, ettet koskaan pääse vihki-
tuoliin.

Lain päätös.

Kaikilla säännöillä on poikkeuk-
sensa, niin myös näillä. Sentähden
annamme sinulle oikeuden arvostella
koska sinun tulee seurata näitä sään-
töjä, koska taas poiketa näistä. Me
annamme vaan sen kultaisen neuvon,
että niin pian kuin mahdollista valit-
set itsellesi miehen, saavuttaaksesi
sen sanomattoman suuren ja ihanan
päämäärän, että saisit seppeleen ja
kruunun päähäsi, ja voisit tulla on-
nellisimmaksi vaimoksi ja perheen
äidiksi.



Rakkaus tekee kaikki
1. 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 ruikun soittotorvista,
Rakkaus käy sisään korvista.

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

J. A H.



Vanhoja kansanomaisia ennuslus-
lapoja sekä taikoja.

Akkiisiaruutujen laskeminen.

Kun ensi yötä nukkuu huoneessa,
tulee ennen uneen vaipumista lukea
akkunaruudut. Mitä yöllä sitten nä-
kee unjta, tulee varmasti käymään to-
teen.

Kukkaisemrustus juhannusyönä.

Juhannusyönä — valon ja keskike-
sän riemujuhlassa — ovat kaikki luon-
non salaperäiset voimat toiminnassa
ja tällöin voi nuori impi tai nuorukai-
nen metsän yrteiltä saada tiedon tu-
levasta onnestaan. Kesäyön puolihä-
märässä on kedoilta ja metsistä poi-
mittava yhdeksän eri lajia kukkia



niiden joukosta ei saa puuttua sana-
jalkoja eikä papinkauluksia (vuohen-
silmiä). Kävelyretken tulee päättyä
tienristeyksessä, jos tahtoo että taika
pysyy tehoisana. Koko aikana, aina
seuraavaan aamuun saakka, ei ole lu-
pa virkkaa ainoatakaan sanaa, sillä
silloin yrtit kadottavat taikavoimansa.
Poimituista kukista sidotaan seppele
tahi kimppu, joka yöksi sijoitetaan pie-
luksen alle, jolla nukutaan. Sinäyönä
saapi unissa nähdä tulevan puolisonsa
— ja uni tulee myös aikanaan toteu-
tumaan.

Hernepalko ovenpielessä.

\Knn sattuu löytämään hernepalon,
joka sisältää 9 hernettä, on se asetet-
tava oven päälle. Ensimäisellä ovesta
astuvalla henkilöllävastaista sukupuol-
ta on silloin sama etunimi kuin tai-
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koja tekevän tulevaisella aviosiipalla
Samaten voidaan menetellä, kun lei-
vässä tavataan kokonainen jyvä.

Heinänkorsien sitominen.

Neitonen poimii viisi pitkää heinän-
kortta ja pyytää jonkun ystävättären
pitämään korsikimppua keskeltä kiinni.
Sittenkuin tyttö äänettömästi itsekseen
lausuu jonkun toivomuksen, sitoo hän
korret yhteen parittain, ensin ylä- sit-
ten alapäästä. Täten jää jälelle yksi
sitomaton korrenpää kummallakin ta-
holla ja nämä päät nyt sidotaan yh-
teen, jos nyt toivomus on menevä
täytäntöön, saadaan korsista yksi ai-
noa yhtenäinen seppel. Jos sitävas-
toin syntyy 2 tai 3 seppeltä, ei toivo-
mus tulekaan toteutumaan.






