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ALKULAUSE.
Teille hyvät tytöt omistetaan tämä

pieni käsikirja rakkauden tulkitsemi-
sessa. Olkoon teissä monessa kätketty
välinpitämättömyys sille ihmeelliselle
ilmiölle, jonka tähden esi-isänne ovat
pitäneet vapaaehtoisena salaisuute-
naan. Älkää antako katalien kosioi-
den katseen vaikuttaa itseenne, jotka
ainoastaan tahtovat käyttää rakkaut-
tanne tyydytyksekseen ja siten louk-
kaavat rakkauden jumalan pyhyyttä.

Mene kirjanen ulos maailmaan
Ja taivuta itseesi joka tytön sydän.
Sinä et saa synnyttää mitään tuskaa,
Vaan ainoastaan rakkauden iloa!



I:NEN KÄSKY.

Sinulla ei saa olla muita rakastajia
kuin minä.

Mitä se on ?

Sinun tulee rakastaa ja arvostella ra-
kastajaasi yli kaiken, antaa ainoastaan
hänelle luottamuksesi ja suutelosi ja ai-
noastaan hymyillä kaikille muille, jotka
tahtovat omistaa rakkautesi-

Niiden satojen tuhansien miesten
joukossa,

jotka tahtovat sinut omistaa.
On yksi ainoa, joka sinun arvosi tuntee
Ja se ainoa olen — minä.
Siltä mahdottoman suurelta joukolta,
joka omistamisestasi tahtoisi taistella,
Sinun täytyy sydämmesi sulkea
ja olla avoinna ainoastaan minulle.



2:NEN KÄSKY.

Mitä se on?

3:S KÄSKY

Mitä se on ?

Pyhitä leposijasi.

Sinä et saa väärin käyttää himojasi,
sillä rakkaus ei jätä sitä rankaisematta,
joka hänen valtansa väärin käyttää.

Sinä et saa väärin käyttää pienintä-
kään luottamustasi, vaan tulee sinun
hoivata ja edistää niinhyvin hyviä omi-
naisuuksiasi kuin taitojasi, etkä unohtaa
kauneuttasi, niin että rakastajasi löytäisi
sinut niin rakastettavana kun hän on
odottanut sinun olevan ja tulee sinun
hoitaa sulouttasi niinkuin korkeimman
lahjaa eikä houkutuksena turhuuteen.

Sinun tulee alati palvella rakkauden
jumalatarta, etkä saa olla myöhäiseen



kävelyllä tai hämärävieraisilla, vaan
käydä sänkyysi rehellisellä ajalla ja
uneksia ainoastaan rakastetustasi.

4:S KÄSKY.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

Mitä se on ?

Sinä kunnioitat vanhempiasi sen
kautta, että esittelet heille rakastajasi ja
annat heidän pitää silmällä häntä ja
tarkastaa, onko hän sinulle kelvollinen
ja vanhempasi voivat samalla, etenkin
äitisi, lähentää suhteitasi häneen huo-
maamatta ja hyvässä järjestyksessä,

S:S KÄSKY.
Ala ole ankara.

Mitä se on ?

Sinun tulee rakastaa sulhastasi niin,
ettet kiusaa häntä; vaan koettelet, onko



6:S KÄSKY.
Älä ole halpamielinen.

Mitä se on ?

7:S KÄSKY

Mitä se on ?

hänen rakkautensa sinuun tarpeeksi
kestävä.

Sinä et saa olla ahne rakkauden-
työssäsi, etkä ajatella, että olet rikas
rakkaudesta sentähden, että haavoitat
monta sydäntä; sillä et voi kuitenkaan
tulla onnelliseksi muuta kuin yhden
miehen kanssa.

Sinä et saa sanoa väärää todistusta
sydäntäsi kohtaan.

Sinun tulee rakastaa ja luottaa sulha-
sesi kunniaan niin, että näytät hänelle
kuinka paljon enemmän sinä rakastat
häntä kuin muita, etkä salavihkaa huo-



kaile rakkautesi suloisia rasituksia, sillä
se, joka yhdeksäntoista vuotiaana huo-
kailee salaa, on yhdeksänkymmenen
vuotiaana itkevä yksinäisyydessään.

9:S KÄSKY.
Älä ole huvitettu sulhasesi vaivoista.

Mitä se on ?

Sinun tulee innostuttaa rakastajaasi
kuin koettelet häntä, sillä se hullu, joka
pilkkaa rakastajansa vaivoja, pilkkaa
pahimmin itseään ja saa ainoastaan si-
vullisena katsella toisten maistavan rak-
kauden makeaa kultaista hedelmää.

10: S KÄSKY.

Sinä et saa pyytää sulhaseltasi mi-
tään, et hänen sydäntään, huokauk-
siaan, kyyneleitään eikä mitään, mikä
hänen omansa on.



Mitä se on ?

Että menet naimisiin.
Mitä se on?

Hämeen Kirjapaino Oy., Tampere.

Sinun tulee tuntea rakkautesi voima
kaikkialla, ajatuksissasi, sanoissasi, ja
alati tulee sulhasesi olla silmissäsi ja
sydämessäsi, sillä muuten et voi omis-
taa itsellesi miestä ja sanoihan jo Ju-
mala paradiisissa:

Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään.
MIKÄ ON LAIN TARKOITUS?

Sinun tulee olla ymmärtäväinen ja ahkera,
etkä saa ylenkatsoa mitään työtä ja tehdä itsesi
mieluiseksi joka miehelle; sillä rakkaus tahtoo
saada silloin sinunlaisesi tytön ihanan ikeensä
alle, mutta ylpeydellä, turhamaisuudella, tuhlaa-
vaisuudella ja häijyydellä tekee nainen itsensä
kelpaamattomaksi ja peljättää kunnolliset miehet
pakoon niin helposti kuin tuuli hajoittaa akanat.

Taivuta ystäväsi rakastamaan -sinua,
Rakasta sinä myöskin häntä.
Mene naimisiin hänen kanssaan.
Niin tulet onnelliseksi äidiksi ja vaimoksi.


