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l:nea käsky.

Sinun tulee rakastaa ainoastaan
minua.

Mitä se on?
Sinun on aina pidettävä huolta ra-

kastettusi mieliteoista, etkä saa kos-
kaan heittää silmäniskuja muille ty-
töille. Ainoa, jolle saat antaa suuk-
koja, on rakastettusi.

Mieleesi tulee sinun painaa: i
Tyttöjä löytyy tuhansia,
Mutta minä olen kuitenkin niistä

parhain
Voittaakseni sinun rakkautesi.

2:neD käsky.
Sinä et saa tahrata omaa etkä ra-

kastettusi suloutta.
iMitä se on?

jos olet tupakanpurija, niin puh-



dista suusi; jos olet juovuksissa, niin
älä hoipertele; jos olet lukija, niin älä
päivittele; jos olet kaunis, rikas, rei-
pas, valtion virkamies tai kansanmies,
niin käyttäydy kuitenkin moitteetto-
masti ja vaatimattomasti, silloin kun
tapaat rakastettusi, niin etfei hän voi
huomata sinussa mitään rumaa.

Sinä et saa puhua mitään valittusi
keinotekoisesta kauneudesta. Jos hän
sattuisi kadottamaan jonkun osan sii-
tä, niin auta häntä heti saattamaan
taas kaikki entiselleen. Jos tulet jon-
kun sellaisen kappaleen onnelliseksi
löytäjäksi, niin anna sen kadehditta-
van asian jäädä omaksi tiedoksesi, ja
jätä kappale takaisin ilveilemättä ja
hiljaisuudessa.

3:s käsky.
Sinun tulee pyhittää rakastettusi

sänkykamari.



Mitä se on?
Se on, että sittenkun hän on men-

nyt vuoteeseensa, saat sinä lähestyä
häntä ainoastaan pahoittavissa tapauk-
sissa, tai kun hän yhdellä tai toisella
tavalla on antanut sinun ymmärtää,
että toivoo läsnäoloasi esim., että hän
pelkää rottaa, joka hätyytti häntä Unis-
saan tai jotakin muuta sellaista, joka
voidaan katsoa järkyttäneen hänej».
neitsellistä pyhyyttään; mutta vaikka
täytätkin hänen toivomuksensa, tulee
sinun olla tarkoin varvillasi.

4:s käsky.
Sinun tulee tehdä vanhempaisi

tahdon mukaan.
Mitä se on?

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



sieltä on ainoa mahdollisuus saada
säästöönpanon korkoa kasvamaan.

s:s käsky.
Älä liioittele.

Mitä se on?
Kun sinä tapaat tytön, et saa nie-

laista häntä silmilläsi, nostaa häntä
pilviin tai kuvata räikeimmissä väreis-
sä, etkä rääkätä runoilla japilata häntä
sadoillamaisema- ja nimipäiväkorteilla,
et vaivata aivojasi kilpakosijoiden täh-
den, 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 jataput-
taa häntä toisinaan.

6:s käsky.
Älä ole sietämätön.



Mitä se on?
Kun rakastettusi tulee luoksesi iloi-

sena ja antaa katseesi ihastua hänen
sulostaan, jota hän hallitsee, niin sil-
loin tulee sinun huomata hänen su-
loiset toivomuksensa, jotka hänet sillä
hetkellä tuovat sinun luoksesi, ja os-
taa hänelle esim. kaulanauha, jos si-
nulla on varaa siihen, tämän kautta
näytät sinä huomavaisuutesi häntä
kohtaan, joka taas lähentää sinut hä-
neen näkymättömillä siteillä.

7:s käsky.
Älä ole ahne.

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

Mitä se on?

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



kuuluvaa, niin täytyy sinun joka kerta
pyytää häneltä anteeksi ja luvata, etfet
tekisi sitä enää — pitkään aikaan

8:s käsky.
Elä mitään rakas-

tettusi rakkaustodistusta.
Mitä se on?

Rakastettusi hyveitä et saa ylistellä,
sillä sen kautta voit sinä kylvää kevyt-
mielisyyttä hänen nuoreen sydämeen-
sä, joka voi versoa ja levittää riettaita,
karvaita hedelmiä, jotka voivat myr-
kyttää teidän molempien rakkauden.

9:a käsky.
Hillitse itsesi.

Mitä se on?
Sinä et saa koskaan olla naisrau-

hanrikkoja, vaan on sinun kaikessa
toimittava niin, etfet rakastettuasi
milloinkaan loukkaa, etkä saa pahoja



puoliasi koskaan näyttää, vaan aina
tulee sinun hillitä itsesi.

10: s käsky.
Sinun tulee olla rehellinen.

Mitä se on?
Se on, että josrakastettusi sinulta

kysyy: oletko koskaan ennen ollut ra-
kastunut, tulee sinun todeta, ett'ei yk-
sikään tyttö, paitsi rakastettusi, ole
herättänyt huomiotasi. Jos hän ennen
tai jälkeensaa tietää, että sinulla häntä
ennen on ollut joku toinen, tulee si-
nun sanoa, että se oli vaan kokonaan
ilveilyä, mutta häntä kohtaan sinun
tunteesi ovat täyttä totta, ja ett'ei si-
nulla niiden toisten kanssa ole enää
mitään välejä. Se on selvää ja lo-
pulta tulee tyttösi siihen vakaumuk-
seen, etc'ei sinulla ainakan häntä koh-
taan ole mitään kevytmielisyyttä.
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