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I:NEN KÄSKY.

Mitä se on ?

Mieleesi tulee sinun painaa:
Tyttöjä löytyy tuhansia,

2:NEN KÄSKY

Mitä se on ?

Sinun tuleerakastaa ainoastaan minua.

Sinun on aina pidettävä huolta rakas-
tettusi mieliteoista, etkä saa koskaan
heittää silmäniskuja muille tytöille. Ai-
noa, jolle saat antaa suukkoja, on ra-
kastettusi.

Mutta minä olen kuitenkin niistä parhain
Voittaakseni sinun rakkautesi.

Sinä et saa tahrata omaa etkä rakas-
tettusi suloutta.

Jos olet tupakanpurija, niin puhdista
suusi; jos olet juovuksissa, niin älä hoi-



pertele; jos olet lukija, niin älä päivitte-
le; jos olet kaunis, rikas, reipas, valtion
virkamies tai kansanmies, niin käyttäy-
dy kuitenkin moitteettomasti ja vaati-
mattomasti, silloin kun tapaat rakastet-
tusi, niin ettei hän voi huomata sinussa
mitään rumaa.

Sinä et saa puhua mitään valittusi
keinotekoisesta kauneudesta. Jos hän
sattuisi kadottamaan jonkun osan siitä,
niin auta häntä heti saattamaan taas
kaikki entiselleen. Jos tulet jonkun sel-
laisen kappaleen onnelliseksi löytäjäksi,
niin anna sen kadehdittavan asian jäädä
omaksi tiedoksesi, ja jätä kappale takai-
sin ilveilemättä ja hiljaisuudessa.

3:S KÄSKY

Sinun tulee pyhittää rakastettusi
sänkykamari.



Mitä se on ?

4:S KÄSKY

Mitä se on ?

Se on, että sittenkun hän on mennyt
vuoteeseensa, saat sinä lähestyä häntä
ainoastaan pakoittavissa tapauksissa,
tai kun hän yhdellä tai toisella tavalla
on antanut sinun ymmärtää, että toivoo
läsnäoloasi esim., että hän pelkää rottaa,
joka hätyytti häntä unissaan tai jotakin
muuta sellaista, joka voidaan katsoa
järkyttäneen hänen neitseellistä pyhyyt-
tään; mutta vaikka täytätkin hänen toi-
vomuksensa, tulee sinun olla tarkoin
varvillasi-

Sinun tulee tehdä vanhempaisi tah-
don mukaan.

Sinun on pantava koko rakkautesi
rakastettusi yksityispankkiin, sillä se on
vakavaraisin ja siis niinmuodoin sieltä



on ainoa mahdollisuus saada säästöön-
panon korkoa kasvamaan.

S:S KÄSKY.
Ala liioittele.

Mitä se on ?

Kun sinä tapaat tytön, et saa nielaista
häntä silmilläsi, nostaa häntä pilviin "tai
kuvata räikeimmissä väreissä, etkä rää-
kätä runoilla ja pilata häntä sadoilla
maisema- ja nimipäiväkorteilla, et vai-
vata aivojasi kilpakosijoiden tähden, et
huonontaa kassaasi kalliilla puvuilla, et
kuluttaa itseäsi kuoliaaksi saadaksesi
hänet — sillä sinähän et voi missään
tapauksessa elää yhdessä oman surevan
leskesi kanssa. Pidä itsesi hyvin niin
saat painaa ja taputtaa häntä toisinaan.

6:S KÄSKY.
Älä ole sietämätön.



Mitä se on ?

7:S KÄSKY.
Älä ole ahne.

Mitä se on ?

Kun rakastettusi tulee luoksesi iloi-
sena ja antaa katseesi ihastua hänen
sulostaan, jota hän hallitsee, niin silloin
tulee sinun huomata hänen suloiset toi-
vomuksensa, jotka hänet sillä hetkellä
tuovat sinun luoksesi, ja ostaa hänelle
esim. kaulanauha, jos sinulla on varaa
siihen, tämän kautta näytät sinä huo-
maavaisuutesi häntä kohtaan, joka taas
lähentää sinut häneen näkymättömillä
siteillä.

Sinä et saa varastaa rakastetultasi,
vaan naimisen kautta tehdä itsesi osal-
liseksi niihin tavaroihin, jotka hän
omistaa.

Jos joskus tulisit sellaiseen tilaan, että
ilman lupaa ottaisit jotain hänelle kuu-



luvaa, niin täytyy sinun joka kerta pyy-
tää häneltä anteeksi ja luvata, ettet te-
kisi sitä enää — pitkään aikaan-

8:S KÄSKY.
Elä koskaan kanna mitään rakastet-

tusi rakkaustodistusta.
Mitä se on ?

Rakastettusi hyveitä et saa ylistellä,
sillä sen kautta voit sinä kylvää kevyt-
mielisyyttä hänen nuoreen sydämeensä,
joka voi versoa ja levittää riettaita, kar-

vaita hedelmiä, jotka voivat myrkyttää
teidän molempien rakkauden.

9:S KÄSKY.
Hillitse itsesi.

Mitä se on ?

Sinä et saa koskaan olla naisrauhan-
rikkoja, vaan on sinun kaikessa toimit-
tava niin, ettet rakastettuasi milloin-
kaan loukkaa, etkä saa pahoja puoliasi



10: S KÄSKY.
Sinun tulee olla rehellinen.

Mitä se on ?

Hämeen Kirjapaino Oy., Tampere.

koskaan näyttää, vaan aina tulee sinun
hillitä itsesi.

Se on, että jos rakastettusi sinulta
kysyy: oletko koskaan ennen ollut ra-
kastunut, tulee sinun todeta, ettei yksi-
kään tyttö, paitsi rakastettusi, ole he-
rättänyt huomiotasi. Jos hän ennen tai
jälkeen saa tietää, että sinulla häntä
ennen on ollut joku toinen, tulee sinun
sanoa, että se oli vaan kokonaan ilvei-
lyä, mutta häntä kohtaan sinun tunteesi
ovat täyttä totta, ja ettei sinulla niiden
toisten kanssa ole enää mitään välejä.
Se on selvää ja lopulta tulee tyttösi sii-
hen vakaumukseen, ettei sinulla aina-
kaan häntä kohtaan ole mitään kevyt-
mielisyyttä.


