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kymmenen aroioKägfcyä
nuorille roaimoille.

Ensimäinen käsky.

Sinun miehelläsipitää olla ensimäinm
sija sinun sydämessäsi.

Sinun ei pidä heittää vietteleviä sil-
mäyksiä mihinkään muuhun mieheen
kuin siihen, johon sinä avioliiton kautta
kuulut jasinun tulee pitää vaaria siitä,
että kotona ja kaikissa seuroissa aina
annat sen vakaumuksen johtaa itseäsi,
että sinun miehesi on rakastettavin
kaikista luomakunnan herroista.



Toinen käsky.

Sinun pitää olla tarkka ja huolehtiva
miestäsi kohtaan.

Sinun ei pidä maata ja virua aamu-
sin kello yhdeksään tai kymmeneen
saakka, vaan nouse niin aikaisin ylös
että ennätät kunnollisesti toimittaa kai-
ken sen, mitä miehesi tarvitsee, en-
nenkuin hän jättää sinut toimiinsa
mennäkseen.

Kolmas käsky.

Sinun pitää kohdella miestäsi säädyl-
lisesti ja ystävällisesti.

Sinun ei pidä ankarasti torua mies-
täsi, jos hän joskus viikon kuluessa
tulee myöhään kotiin ja ehkä silloin
vähän horjuvin askelin ja sammalta-
vin kielin, vaan sinun pitää silloin



päinvastoin sydämellisesti ja ystäväl-
lisesti kysyä, jos hän sallii sinun tar-
jota lasin vettä tai jotain muuta vir-
voittavaa juomaa.

Neljäs käsky.
Sinun ei pidä tehdä miehesi elämää

ikäväksi ja katkeraksi.
Sinun ei pidä koskaan riitelemään

miehesi kanssa tai vaivaamaan häntä
uusien hameiden, kappojen, hattujen,
tanssiais- ja teatteripääsylippujen pyy-
tämisellä, vaan säästeliäästi hoitaa ta-
louskassaasi, jotta siitä välistä voisi
ulottua viinilasikin taikka muuta tuol-
laista miehen hyvinvointiin.

Viides käsky.
Sinun pitää olla huolehtiva.

Sinun pitää laittamaan niin, ettei
hänen ruokansa ole jäähtynyttä, jos



hän tulee kotio myöhään, eikä sinun
pidä jättämään niitä ruokia tarjoamatta,
joista tiedät hänen pitävän, vaikkapa
sinun täytyisikin etsiä pohjoisesta ete-
lään ja päinvastoin hankkiaksesi mitä
siihen tarvitaan.

Kuudes käsky.

Ei sinun pidä olla utelias.

Ei sinun pidä kysellä mihin miehesi
menee iltasin, vaan aina hiljaisellays-
tävyydellä sanoa: „ tervetuloa takai-
sin!" sekä olemaan vakuutettu hänen
uskollisuudestaanniin vähimmässä kun
suurimmassakin.

Seitsemäs käsky.
Sinun ei pidä olla tungetteleva.

Sinun ei pidä vaatiman tai aina
pyytämään, että miehesi ottaisi sinut



mukaansa kävelylle, sillä sinun tulee
ymmärtää, että löytyy paljon pieniä
toimituksia, joista sinulla ei ole pie-
nintäkään vihiä ja jotka hän yksin voi
toimittaa.

Kahdeksas käsky.

Simm pitää olla säästäväinen ja
järkevä.

Sinun ei pidä antaa kahvikeittiöö
kihistä koko päivän ja alinomaa ole-
maan ystävättäriesi ympäröimänä, jot-
ka auttavat sinua tuhlaamaan kallista
aikaa kahvipöydän ääressä ja jos
joku tahtoo kertoa epäedullisia asioita
miehestäsi, niin sinun tulee kääntää
kuuro korva sekä pyytää olla vapaa
moisista epähienoista ilmoituksista.
Jos he tahtovat uudistaa käyntinsä,
ei sinun koskaan pidä olla kotona.



Yhdeksäs käsky.

Ei sinun, pidä olla mustasukkainen
tahi suvaitsematon.

jos sattumalta tulisit näkemään, että
miehesi katselee armailla silmillä jo-
tain nuorta kaunista naista, niin ei si-
nun siitä pidä tulla mustasukkaiseksi,
vaan pikemmin iloitsemaan siitä, että
miehesi on kohtelias kaunista suku-
puolta kohtaan, johon itsekin kuulut.

Kymmeses käsky.

Sinun pitää huolehtia miehesi
mukavuudesta.

Sinun pitää aina huolehtia siitä, että
täytät miehesi toivomukset, sekä aina
tekemään niin, ettei häneltä puutu pie-
niä mukavuuksiansa. Esim. tulee si-
nun hänen kotiotullessa, jos hän on



tupakoitsija, täyttää hänen piippunsa,
auttaa yönuttu hänen ylleen, tuoda
esille tuoreimmat sanomalehdet sekä
kysyä eikö hän haluaisi pientä lasil-
lista sitä juomaa josta hän eniten p«
tää
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