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Kirjekaavio rakkaus- ja kosima-
kirjeille.

Kallis Laura.
Turhaan koettaisin minä salata niitä tun-

teita, jotka vastaan seisomatta ovat valloit-
taneet sydämeni, jos et Sinä, kallis Laura;
hylkää niitä. Sinä olet jo varmaan havain-
nut sen syvän vaikutuksen, minkä sinä olet
tehnyt nuorukaiseen, joka ei pitäisi mitään
onnea korkeampana kuin sen, että hän tie-
täisi Sinun sydämesi, ei halveksivan hänen
mielihartauttansa. Levottomana kysyn minä
itseltäni, kuinka voisin minä ilmoittaa Si-
nulle tunteeni ja vavisten odotan minä tuo-
miota. Oi kuinka mielelläni tahtoisin Sinulle
selittää kuinka äärettömästi minä rakastan
ja arvossa pidän Sinua. Kuinka usein ovat-
kaan tunteeni ilmaukset kielelläni pyöri-
neet! Mutta minä en ole uskaltanut ilmaista
niitä. Kuinka levotonna olenkaan tahtonut
silmistäsi lukea sitä tunnetta mikä Sinussa
lienee minua kohtaan Onko se vaan ystä-



vyys ja hyväntahtoisuus? Oi, minussa on
Sinua kohtaan jotain lämpimämpää tun-
netta, minä tunnen harrasta rakkautta. Tun-
nen että olen peräti onneton jos et Sinä
vastaa tähän sydämelliseen esitykseeni; jos
ei Sinun sydämessäsi myös asu sitä vas-
taava tunne. Voi, minä menehdyn levotto-
muudesta, kunnes olet tuominnut kohtalosta-
ni, kunnes olet sanonut kuinka otat vilpittö-
män tunnustukseni vastaan! Älä anna minun
kauvan olla tässä tuskallisessa epätietoisuu-
dessa, vaan lahjoita minulle yhdellä ainoalla
rivillä suloisin toivo tai katkerin tuska!

Binun KalliB I^aura
ltalpa-arvoinen inailijaBi

Villio N.

ArvoiBa neiti!
I'eic!än minulle tutut, jalot ajatukßenne

ronkaißevat minua kirjoittamaan tätä kirjettä.
Zaatuani onnen tulla tuttavuuteen 'leivän
Kanßßanne ja edelleen jatkuvana Kanßßa»
kävmißSßßä opittuani tuntemaan 'leitä, Banoo
minulle Bväämeni, että I'eißßä olen lovlävä
elämänkumppanini, jommoißta itß6lleni na»



luan. Kun nyt ei ainoastaan taipumus vaan
myös talouteni vakavasti käskee minua et-
simään puolisoa joka miellyttävänä seisoo
rinnallani, niin en sen kauemmin viivyttele
hankkiessani tulevan elämäni suhteen var-
maa tietoa tällä suoralla kysymyksellä: Voit-
teko myöntyä minun toivomukseeni? Niin-
kuin tiedätte, on minulla hyvä toimeentulo
ja minä olen sitäpaitsi lujasti päättänyt koet-
taa tehdä Teidät onnelliseksi jos Te tah-
dotte koko elinajaksi lahjoittaa minulle sy-
dämenne ja kätenne. Tehkää sentähden hy-
vin ja antakaa selitys, että pääsen tästä epä-
tietoisuudesta. Samoinkuin minä, toivon Tei-
dänkin antavan minulle hyvin mietityn ja
päättävän vastauksen. Olkoon millainen ta-
hansa, olen aina oleva uskollinen ystävänne
ja jos Te lahjoitatte minulle vastalempenne,
katsoisin sitä onneksi, jonka äärettömyys
käy yli rohkeampienkin toiveitteni.

Antakaa anteeksi että kirjeessä ilmoitan
siitä mitä suullisestikin olisin voinut sanoa.
Ikävöimisellä odottaen vastaustanne, arvoisa
neiti, kirjoittaa

UBkollinen inailijanne
N. N.



Armas Anni.
Minä olen liian kauvan tuntenut ja ar-

vossa pitänyt sinua, hyvä Anni, etten olisi
syvästi ihastunut Sinun hyvään sydämeesi,
herttaiseen sävyisyyteesi ja kaikkiin yleviin
ominaisuuksiisi. Minä tiedän etteivät sydä-
meni tunteet voi olla Sinulle oudot. Sinun
on täytynyt huomata kuinka hartaasti minä
olen kiintynyt Sinuun, Anni kultaseni! Tämä
tunne Sinua kohtaan on ylen vahva, ylen
pysyväinen, jonka tähden se saattaa minut
hartaasti toivomaan saadakseni alati tuntea
itseni onnelliseksi Sinun rinnallasi. Jos Si-
nulla on samat tunteet minua kohtaan, jos
tunnet sydämesi taipuvaksi minun kanssani
jakamaan tämän elämän onnea ja vaivoja,
jos uskot meidän keskinäisellä rakkaudella
ja luottamuksella taitavamme sulostuttaa
toistemme elämää, niin rohkenen tarjota
Sinulle kättäni, miehen kättä jolla on vilpi-
tön tarkoitus kaikissa oloissa, joka ei mitään
tahdo enemmän kuin Sinun etuasi, joka ei
tiedä "mitään kalliimpaa' kuin Sinun sydä-
mesi. Jos havaitset itsesi onnelliseksi näistä



minun mielipiteistäni, niin tee siis minut
onnellisimmaksi ihmiseksi maan päällä
myöntävällä vastauksellasi sydämelliseen
pyyntööni. Vaikkapa olisinkin erehtynyt
tunteesi suhteen minua kohtaan, en minä
herkene hartaalla hellyydellä ja lemmellä
toivomasta Sinun parastasi, kadehtimatta
sitä, joka minua onnellisempana saa olla
kätesi ja sydämesi omistaja.

N. N.
Vilpitön

kunnioitettu neiti.
en tieciä pitääkö minun lukea 86

päivä c>nnellißimm3kßi elämäßßäni, jona lei»
ciän ißänne otti minut liiket«v6likß6en; 8i!lä
j«8 onnetar Boikin minulle Ben e<iun, että
Bain ec!ißtää itßeäni ammatißßani, niin olen
taaß kaclottanut vapauteni. Nenettänvt Bv6ä-
meni levon Ben jälkeen kun 'leiäät enßik6l"
iän näin. I"änän aßti olen Bvvälle kätkenyt
rakkauteni leinin. mutta nyt ei 8e enää ole
makäollißta. Lalattu lempi Koßti Kirveäßti,



86 kaavoitti minua, enkä minä voinut Koli»
taloßßani toivoa milloinkaan ne!poitußta. Bu-
runi oli Buuri näliä6Bßäni ympärillänne nuo»
ria mieniä, joita minun valitettavaßti «li pi-
ciettävä itß6äni etevämpinä, vaikka ei keillä
olekaan niin liallsßta rakkautta leininkuin
minulla. IVlinun varani ovat toßiaan vaan
K6Bkinkertaiß6t ja minun täytyy neljät 3 että
ißänne on myöntävä tvttärenßä Bille
jonka omaißuuß on Ben vertainen, laikka
rankaißetteko le minua vinallanne, kun olen
ollut kyllin rokkea ilmaißemaan rakkauteni
leimn? Nina ÜBkallan Ben kuitenkin vaikka
Benkin ukalla että poißtan onnen vielä kau»
emmakßi luotani. Nutta olkoonpa: olkoon
Wivottomuuß minulle Ballittu. kvlla
Kälßin, Koßka olen valmiß unraamaan nen»
keni lei6än eäeßtänne.

Nvöntvkää kunnioitettu neiti kuitenkin
vnteen rukoukBeen: antakaa minun tietää
Baanko toivoa mitään tulevaiBuu6en Bunteen
että varalliBuuo'6n eroituB ei vaBte6eB ole
68tävä länenemiBtä. IVlutta joB ei minulle
Buoäa tätä onnen toivoa, niin minä ikui-
-Bella vaitiololla koetan unoktaa elämän »v-
loiBinta unelmaa.



VaBtaanattakaa vilpitön vakuutuB kar»
taiminapa KunnioitukBeBta.

leiciän palvelijanne
N. N.

Kallisarvoinen neiti.
Teidän hyvä sydämenne, lahjakkuutenne

ja — miksei — kaunis muotonne yhdessä
mieluisen ja viehättävän olennon kanssa
ovat ominaisuuksia, jotka Teitä ensikerran
nähdessäni herättivät minussa tunteita, joihin
myös on liittynyt totisin kunnioitus. Siitä
syystä katson lähempää yhdistystä Teidän
kanssanne perin onnelliseksi minulle. Minä
kysyn siis Teiltä saatatteko myöntyä rupea-
maan elämänkumppanikseni. Toisinsanoen:
tahdotteko, yhdistää kohtalonne minun koh-
talooni. Sentähden sanon teille teeskentele-
mättä että minulla Teitä kohtaan an har-
tain mielisuosio ja kunnioitus. Jos Te tyy-
tyisitte elämään yhdessä minun kanssani
niin minun hartain toivoni olisi täytetty. Jos
taas vastauksenne ei ole mieleni mukainen,



en kuitenkaan lakkaa olemasta Teidän har-
ras ystävänne ja palvelijanne.

N. N.

lalomielinen rouva.
3iinä nartaaBBa toivoBBa että 'le, nvvä

rouva, piclätte minua vilpittömänä VBtäväna,
tunnen itBeBBäni vänempää ujoutta i!maiB»
takB6ni ja BelittääkB6ni jo kauan minulla oi»
lutta tunnetta BemmoiBella lolikeam!eliBvv'
clella, jota ette katzone B«pimattomakBi mie»
nelle joka jo on ennättänyt nuoruuden naa»
vekBimiBia e6emmäkBi.

1"e tunnette minun o!oßunteeni. le tie-
clätte ettei vaßtenmielißvvß avioßääävn Bun»
teen ole pvßvttänvt minua tänän aßti nai-
mattomana, Ben on tennvt ainoußtal>n toi-
meentulon vajavaißuuß ja pelko että Baat-
ta!Bin itß6ni ja perneeni puutteellißiin oloiliin.
Viime aikoina on varallißuuteni kuitenkin
muuttunut e6ukßeni, olen tullut vakavalle
ponjalle jaBellaiß6Bta pulalta vallan vapaakßi,
IVlutta aßialoimeni laventamizen oneßßa tun-
nen minä narraßta taivetta elämänkumppa-



nista, en ihaluäisi olla kauempaa yksin, ja ta-
louteni tarvitsee myös hyvässä kunnossa py-
syäkseen toimellisen vaimon huolellisuutta,
järjestelyä ja säästäväisyyttä. Jos Te ette
ole sidottu leskenä pysymisen lupauksella,
jos en minä ole Teistä vastemielinen ja jos
uskotte että, vaikka en voikaan korvata edes-
menneen miehenne kadottamista, minä toki
voinen lieventää kaipausta, niin Teitä sy-
dämellisesti ja ikävöimisellä pyydän suos-
tumaan pyyntööni ja lahjoittamaan minulle
kätenne, ja minä voin vakuuttaa, että niin
paljon kuin minuun tulee Te ette milloin-
kaan saa syytä katua päätöstänne. Hartaim-
malla mielisuosiolla ja kunnioituksella

Vilpitön palvelijanne
N. N.

Neiti N. N:lle.
liauan olen minä ni!jaißuucleßßa katellut

leitä tiäiritßemältä tekojanne. en kauem-
min Baata olla vaiti ollukßi, ilmoittamatta
leille, että menettelytapanne on vuono mi-



nua kohtaan. Karttaen lähempää selitystä,
sillä asia ei siitä muutu, tahdon vaan mai-
nita että olette käyttänyt minun rakkauttani
ainoastaan välikappaleena, päästäksenne hol-
hoojanne valvonnasta vapaampaan valtaan,
tahtomatta olla minun omani puhtaalla sydä-
mellisellä lemmellä, josta kuitenkin suunne
mitä suloisemmilla sanoilla on usein vakuut-
tanut. Nyt on se harha täydellisesti hälven-
nyt, kaikeksi onneksi toki hyvään aikaan.
Tuttavuutemme alusta olen minärakastanut
Teitä kaikella sydämeni lämmöllä ja niin ko-
vasti kun sentähden tunnenkin sen itseeni
sattuneen, kiitän kuitenkin lempeää onne-
tarta sen sallimuksesta. Minä pidän meidän
tähän asti olluttaystävyyttämme rauenneena.

Lläkää onnelliBena.
N. N.

livvä Vilna.
minun pitää Zinulle, Villw kulta.

v»Btata? Nina vaßtaanotin kirjeet »illä ilai»
zella aavißtukßella että 86 Bißältäißi jotakin
Buloißta — olikan 8e ja tervetullut Ben vuokßi



että 86 «li Binulta! Alutta kuinka minä käm»
mäßtvinkään navaiteßßani tunteen toäekßi,
jota tuäkin olen voinut aavißtaa, vielä vä»
nemmin Baaäa Belvitetvkßi mielenäni. Oi,
minä kyllä tunnen että Binä olet äärettömän
kalliä BVliämelleni, mutta en ÜBkaltanut it»
Belleni tunnu3taa että 86 tunne oli niin Bv-
vää, niin tärkeä koko 3inun elämäßi eäulle
kuin Kirj66Btäzi näin. Binä ociotat va«taußta
joka antaa päätok«en Kontalolleßi. Voi Vil»
no, onko minulla oikeuß vaßtata? Onko mi»
nulla oikeutta Buoraan sanoa? Binun jalo
ÜBka!lukßeßi »en t»Bin anßaitßee, mutta minä
en tonäi Banoa kaikkea, mitä Bvciämeni tun»
tee! en tonäi paperin naituun ÜBkoa
laußeita, jotka ovat tärkeitä elämäni onnelle
ja jotka Kentieß ikipäivikßi riißtäißivät levon
minulta. Nvvä Vilko! Ole vakuutettu ettei
kukaan likemmin ja nartaammin ota oßaa
Kontalaoßi kuin minä, ja mantaaka «e lem-
peä nuoli Binun levollißuuteßi Bunteen, jonka
olemißta minä en voi Balata, alla vntä rakaß
Binun Bväämelleßi kuin 8e on pvnä minun
Bvl!ämelleni.

sotinen VBtäväBi
I^aura.



n erra.

leiään kirjeenne ja »en odottamaton Bi-
-Bältö ei voinut muuta kuin noBtaa kiitolli»
Luutta, minun vaatimukB6ni eivät KoBkaan
ole olleet BemmoiBet, etten pitäiBi itBeäni
onnelliB6na KunnianarvoiBen mieken rakkau»
<leBta, nilMiBeBBa ja nuomaamattomaBBa pii»
liBBä, joka on raBkauttaviBta nuoliBta vapaa,
mutta kuitenkin kaipaa tvöte!iäiBvvtta. lVlinä
«n ole KatBunut talvitBevani Balata naita aja»
tukziam, vaikka minun täytyy pyytää ettette
piaa niitä vaBtaukBena KirjeeBeenne. Nina
en, niinkuin tiedätte, oleBkele vannempieni
luona, ja koko elamäBBä näin tärkeäBBä aBi-
aBBa ei ole ainoaztaan velvolliBuuteni vaan
tarpeelliBtakin KuuluBtaa neiclän mieltään.
Nina kirjoitan keille nuomenna ja pvvään
iBäni antamaan keille päättävän vaBtaukBen.
Kuin ikänä 8e tuleekin olemaan, pvvclän 'leitä
olemaan vakuutettu Biitä totiBeBta arvonan-
noBta, piirrän

palvelijattarenne
N. N.



li eri a Luutnantti.

Teidän ilmoituksenne on minulle sangen
kunnioitettava, mutta kuitenkin minä epäilen
että ylen korkealle arvelette ansioitani että;
minä Teidän arvelustanne olisin sopiva tu-
lemaan puolisoksenne. Minä olen vielä nuori,
kasvatettu kodilliseen yksinkertaisuuteen ja
sitä suuren maailman seuraelämän tuntemusta
vailla jota pitää Teidän morsiamenne olla,
hänen hankkiakseen itselleen arvoa niissä
seurakeskuksissa, joita Te voitte avata hä-
nelle. Sen askeleen astuminen jota olette
minulle ehdottanut, on ylen tärkeä minun
suostuakseni siihen ilman tarkkaa edeltäpäin
tutkimista ja ajattelemista ja sanottujen asi-
anhaarain vuoksi en kuitenkaan hylkää tar»
joustannne jos katsotte minun sopivan puo-
lisoksenne tämän selityksen jälkeen, ja tun-
nustaa minulle aijotun kunnian ja Teidän
luottavaisuutenne minuun.

XunnioitukBellel
N. N.



li sr ra kauppias.
Teidän odottamaton kirjeenne jakunnioit-

tava tarjous jonka se sisältää, ovat liian
paljon hämmästyttäneet ja mielistelleet mi-
nua, että minun olisi mahdollista heti vas»
tata siihen niin vakaasti kuin pitäisi. Te
tiedätte että minulla on ollut ylen paljon ko-
kemusta maailmassa, voidakseni tarkoin miet-
timättä astua niin tärkeätä askelta kuin se
joka Teidän mielistelevä ystävyytenne mi-
nua koskee. Pyydän Teitä suomaan anteeksi
että anon saadakseni ajatusaikaa ja että Te
vielä tarkemmin tutkisitte sydäntänne josko
se voipi tuntea itsensä onnelliseksi niistä
ominaisuuksista joitaTeidän hyvyytenne luu-
lee minussa olevan suuremmassa mitassa.
Se kunnioitus, joka minulla aina on ollut
Teitä kohtaan, on muuttunut sulimmaksi kii-
tollisuudeksi, kun havaitsen kuinka suuren
arvon Te panette minun persoonalleni, tar-
jotessanne minulle onnea, jota saatatte tar-
jota vaan sille, jolle omistatte suurinta luot-
tamustanne. Sallikaa minun samalla luotta-
muksella vastata. Minä olen pyytänyt vähän
ajatusaikaa, en epäillen vievää luonnettanne
ja vilpitöntä aikomustanne, sillä minä pidän



Teitä siksi korkeassa arvossa, väärin tun-
teakseni ominaisuuksianne, vaan osaksi sen-
tähden että minun täytyy tutkia itseäni,
osaksi siitä syystä että voin kysyä neuvoa
sukulaisiltani, jotka kyllä eivät tule määrää-
mään päätöstäni, mutta joiden neuvoille ja
ajatuksille olen velvollinen arvoa antamaan
ja joiden ystävyydelle on syytä saada mi-
nun luottamukseni. Sydämellisimmällä kun-
nioituksella olen Teidän nöyrin palvelijanen

N. N.
ArvoiBa isäntä.

XirjoittaeBBanne minulle näen ilokzeni.
että olette nuomioonne ottaa minun tyttäreni
Omanaan ja tanäotte tsrjota kätenne nä-
nelle. KatBon aBiaa «ilta kannalta että ei
lapBia p!63 pakoitta» kun neiclän on niin
tärkeä 28kel otettava. Otin tytön pukeilleni,
näytin nänelle kirjeenne ja kuulin Buurim-
maila mielilivvällä että nän mielellään BUOB-
- tulemaan vaimokBenne. kuten tieäätte,
en minä juuri ole laajapuneinen vaan mai»
ni<Ben ainoakaan, että 'leitä tyttäreni ikä
vöitBee ja että 8e on oleva onnellinen päivä
jolloin voin leitä »vleillä vävynäni.

IBälliBellä vBtävvväellä N. N.



Herra N. N.

Teidän käytöksenne on syvästi loukan-
nut minua, niin etta minun täytyy sanoa irti
ystävällisistä väleistä kansanne. Minä voin
olla iloinen että opetitte minua tuntemaan
huonoja tapojanne ennen kuin se oli myö-
häistä minulle, sillä kun Te jo ennen häitä
käytätte itseänne niin sopimattomasti, mitä
sitten minulle on jälkeenpäin odotettava?
Totta on etta humalatilanne oli syynä käy-
tökseenne — mutta saako se mennä niin
pitkälle mieheltä joka tahtoo olla sivistynyt?
Muuten sain minä samassa tilaisuudessa tie-
tää että Teidän laitanne on usein niin ollut
ja että Te ylimalkaan olette viinaan menevä.
Sentähden sanon minä suoraan: juopon
kanssa en minä tahdo mennä naimisiin, ja
välttääkseni enempää mielipahaa, pyydän
Teitä tästedes olemaan luokseni tulematta.
Ne kihlat, jotka Teiltä olen saanut, lähetän
myös takaisin ja vaadin myös saada takai-
sin sen sormuksen, joka joutui niin arvotto-
miin käsiin

N. N.



Kunnioitettu Itäväni:
Kuinka suuressa kiitollisuuden velassa

Teille olenkaan niistä nautintorikkaista het-
kistä, joita olen saanut kanssanne viettää!
Varmaankin pidätte tätä minun kirjettäni
kovin rohkeana ja tunkeilevana — en minä
itsekään, vaikka tämän teenkin* oikein tiedä,
mikä on saattanut minut näin rohkeaksi.
Se mitä olen kokenut ja miten rohkea olen,
ilmenee nyt tässä, sillä enhän minä kykene
löytämään sanoja kuvaillakseni sitä nain»
tumatonta vaikutusta, jonka Te olette mi-
nuun tehnyt. Suloinen, sanoin selittämätön
tunne antoi minulle luvan rakastaa Teitä,
ikuisesti rakastaa Teitä.

le tunnette salaisuuteni, jota alussa
tuskin ronkenin itsellenikään ilmaista, lei»
elän jalomielisyytenne, leiään nvväßväämi»
svvteenne ronkenen luottamuksella toivoa.
Hlkää antako minulle sellaista vastausta,



joka merkitsi Bitä, että minun olißi 'leiään
arvanne vuokßi täytynyt piäättävtvä täßtä
tunnußtukßLßta. Ociattaen pikaißta ja toivo-
rikaßta vaßtaußtanne olen eäelleenkin leiään

aina rakastava
N. N.

Hurmaava tyttönen!
Noin täytyy minun sinua nimittää, sillä

muuten en saa selitetyksi itselleni, mikä
ihmeellinen vetovoima sinussa on. Jo ensi
katseesi tunkeutui sieluni sisimpään ja sel-
vensi minulle, että minunkin rinnassani
sydän sykkii. Sillä, tiedätkö mitä, armas-
Eva, minä jniltei itseänikin epäilin, kun
kerran näin kauan olen ollut kylmänä kaik-
kia kauniita tyttöjä kohtaan. Väittävätpä
monet, että Katri, Liisa ja vieläpä Maijukin
olisivat kauniimpia kuin sinä. Mutta ne
ovat sokeita! Ne eivät tiedä mitä kauneus
on. Ei huulien purppura, ei poskien puna



eikä valkea iho tee naista kauniiksi ja
ihastuttavaksi, mutta nuo siniset lähteet
joihin taivas kuvastuu, nuo kirkkaat, lem-
peät, sielukkaat silmät. Juuri ne, hyvä Eva,
tekevät sinusta niin vaarallisen loitsijattaren.
Voi, minä olen katsonut niin syvälle sinun
silmiisi, olen juonut niistä autuutta, ja jos
olisin runoilija, niin ylistäisin niitä yhtä
lämpimästi kuin nyt rukoilen sitä hyvää
henkeä, joka niistä huokuu ja joka ne omis-
taa, viatonta kuin lapsi, kaunista ja lempeää
kuin enkeli, tuota rakastettavaa henkeä,
joka ilmoittamattomin sitein on minun sie-
luuni kiintynyt ja jonka vuoksi minä tulen
olemaan

N. N.
Binun alati UBkollinen

?Ivvin kunnioitettu neiti!
lanan Bamaan aikaan vuoßi »itten, Bait-

te le nanaa minun Bvvän Buruni ettekä
Buinkaan Baattanut ajatella «aavanne minul-
ta tänään kirjeen Bellaißen minkä nyt kirjoi-



tan. Mina menetin rakkaan vaimoni, hyvän
Matildani, joka siihen asti oli minulle ollut
kaikki kaikessa. Olin ollut sanomattoman
onnellinen. Te ymmärsitte sen suruni, kos-
ka tunsitte vainajan, jonka läheinen ystävä
olitte ollut. Tekin hänen poismenoaan suritte
ja katkerasti valititte. Ja katkeraa se olikin,
ei yksin minun tähteni, vaan myöskin pikku
lapsemme vuoksi, joka niin nuorena menetti
äitinsä. Se koski Teihin kovasti, jalo neiti,
ja senvuoksipa Te kohtelittekin minun tytär
parkaani niin hellästi ja rakastavaisesti,
tahdonpa sanoa äidillisesti, koska nyt ker-
ran kaikesta sydämestäni pyydäq Teitä tule-
maan puolisokseni ja äidiksi pikku Kertul-
leni.

tällaiß6n pyynnön eßittäm!Beßßä
tarvitßS olla monißanainen, ei tarvinne liioin
vakuutella Bita Kunnioitußta ja niitä tunteita,
joita leitä kantaan tunnen. Ie jo ajatus
kantani tunnette ja tiedätte, miten Buureßßa
arv«BBÄ leitä piään, kuinka Buurikßi arvoß-
- leiciän tivveenne ja mainiot ominai»
Buutenne. Likö niin, nvva neiti? le ainoaß-
- le voitte tenää minut vkßinäißen on»
ne!lißekßi. Oi, tanclotteko 86n tenää? Vaû



tatkaa minulls keti. Ballikk>a, jalo neiti,
minun jo ennen tämän viikon loppua vaß-
- ne Kääeßtänne länteneet rivit,
jatka ratkaißevat vaßtaißen kotitaloni.

Kunnioittavimmin
Teidän
N. N.

Armahin Anna!

lainkaan inmettele BaaäeBB3Bi nyt
minulta kirjeen. BiIIB näitnän viime Bun»

nuntaiBella kävelymatkalla, millaiBeBBa Bvc!än-
po!tteeBBä minä olin, vaikka minulla ei ollut
voimaa tunnustaa Binulle totuutta. Ln ole
Benjälkeen Baanut unta Bi!miini, ja pelkäänpä
laukka, miten minun käy, ellen Baa Bana-
tukBi Bita', minkä Binä jo arvaat olevan
Bvclämelläni.

°I>lvt 86n.ilmai8en, muuta en voi. Nina
piciän BinuBta, lakitan Binua enemmä kuin
mitään muuta maailmana, 'lanclotlmn tulla
umakBeni,°tan6otnan?



Olen niin jännittyneessä mielentilassa,
etten löydä tähän sopivia sanoja. Mutta
kiihkeyteni antanet anteeksi.

En ehkä aina ole ollut Sinulle mieliksi.
Iloinen luonteeni ja seurustelunhaluni ovat
useinkin vetäneet minut neitosten pariin,
niinkuin kyllä olet nähnyt. Mutta se ei,
totisesti sen vannon, ole ollut mitään sen
vakavampaa, vaikka Sinä usein oletkin
sanonut minua "punatukkaiseksi huliviliksi".

Armain Annani! Älä ajattele sitä, että
olet minua vanhempi. Se on päinvastoin
parempi meille molemmille, se tekee minus-
takin täysvakaisen miehen.

Ne monet monituiset hetket, jotka viime
aikoina olemme yhdessä viettäneet, ovat
yhä enemmän saaneet minun vakuutetuksi
siitä, että Sinä voisit tehdä itsesi ja minut
onnelliseksi. Luulen usein nähneeni Sinun
katseestasi, että Sinäkin salaisesti rakastat
minua. Ja viime sunnuntainen kävelyret-
kemme sillan taakse sinne salmelle päin
oli minulle kuin autuaallisessa unessa käyn-
tiä. Muistatko sitä hetkeä, jolloin istah-
dimme metsän reunaan levähtämään ja minä
otin lakin päästäni ja Sinä sivelit minun



tuuneaw tukkaani? Bina Katßoit minuun
niin että — — Voi, rakaßtatt?an Binäkin
minua, eikö niin? »

Nyt on järkenirakkaudesta melkein sekai-
sin. En jaksa enempää. Anna anteeksi tämä
rohkeuteni! Ja vastaa, herr.in nimessä, ole
ystävällinen. Jos vähänkin säälit minua,
niin jätä jo huomenna kirje postilaatikkoon !

Onnen enkelien siunaavaa suojaa toivot-
taa Sinulle, Sinua öin, päivin ajatteleva

I^auri.

Arvoisa Herra N!
Xiljeeßtänne jonka länetitte minulle.

nämmäßtvin enßi Bilmävkßell3 niin, että
todellakin jouduin pulaan, millaißen vaû
taukßen antaißin leille. Olen kuitenkin
kiitollinen avomielißvvä6Btänne. 08oitatte
minulle Kunnioitußta jaBuurinta luottamußta
pettämällä kontalonne Käßiini. "lama an»
Baitß66 kaiken Kunnioitukßeni. Vaan kun



olemme liian vähän aikaa olleet tuttavia,
niin en voi antaa teille mitää varmaa vas-
tausta. Älkää katsoko sitä miksikään tylyy-
den osoitukseksi minulta, kun pyydän Teitä
vielä kerran tarkoin tutkimaan sydäntänne,
josko tuo mahdollisesti oli vain joku het-
kellinen innostus joka kiihdytti Teitä, tai
onko se todellakin vakavampaa ja pysy-
vämpää rakkautta. Ihminen ei voi milloin-
kaan tarpeeksi paljon tutkia itseään. Minun
täytyy kuitenkin tunnustaa, että olette voit-
tanut suosioni; vaan ilman lähempää tutta-
vuutta ei se voi kypsyä rakkaudeksi. Silloin
vasta voimme varmuudella arvostella tun-
teitamme jotka liian äkkiä valloittavat
sädämemme. Jos vain haluatte, niin on
Teillä tilaisuus tavata minua.

Vstävvv6ellä I>v6ia.

Parhain Herra K. N.
Usealta taliolta on leitä minulle esitetty

mielienä sellaisena; joka aivan kvvin on
ti!aißuu6essa saattamaan minunkaltaiseni



tytön onnelliseksi, ja myöskin omat huo-
mioni, joita olen ollut tilaisuudessatekemään,
soveltuvat varsin hyvin yhteen näiden
käsitteiden kanssa. Sen vuoksi en ensinkään
epäile antaessani Teille myöntävää vastausta,
ja pyydän vain vieläkin Teitä hyvin pian
ilahuttamaan minua muutamilla riveillä.

leivän UBliollinen

v»Btaull»i2.

N. N.

On itBe!lenillin nvvin tuBlial!iBtk>, kun en
voi mvöntäväBt! vaBtata toivomukBeenne
enkä ottaa vitaan Bitä luottamuBta, jonka
minulle taktoiBitte antaa.

XvpBän karkinnan jälkeen ja neuvotel»
tuani vannempieni KanBBa olen tullut Biinen
vakaumukBeen että minä jo näin nuorena
BaiBin vaBtatakBeni KancleBta velvolliBuucleBta.
joita, joB 'leiciän tarjoukBenne livväkBviBin,
en kuitenkaan KatBoiBi jakBavani täyttää.

Kokematon kun vielä olen, en luule
kvksneväni korvaamaan lei6an enßimäißt3



Maltoanne eukä lieventämäään nänen
poißmenonßa aikeuttamaa liaikeata muißtoa.

Vaikkakin minä vaimona ehkä kykenisin
tekemään mieheni onnelliseksi, olisin minä
— sen tunnen — äitinä kykenemätön täyt-
tämään velvollisuuteni jo verrattai vau-
raaksi ehtinyttä poikaa kohtaan.

Minulta puuttuu, kuten jo olen sanonut,
tarpeellista kokemusta ja eräänlaista vaka-
vuutta, jotka ovat välttämättömät hyvätu-
loksista kasvatusta varten.

8e mitä minä äitinä laiminlöin, ei voiBi
olla iBälle vkäentekevää< ja täväellä Bvvllä
minä tuliBin Baamaan «»akzeni moitteen,
minkä kvkvjeni liiallinen arvoBtaminen
nvvin anBaitBiBi.

lurvatakB6ni itBeni liian mvönäiBeltä,
kvöävttömältä KatumukBelta jaBääBtääkBeni
'leitä itB6ännekin manäolliBeBta katumuk»
868ta täytyy minun BiiB evätä arvokaB tar-
joukBenne ja toivoa, että le joBBain toi-
-BeBBa naiB6BBa tapa>Bitte arvonne mukaiB6N,
onne!liB6mman valinnan tulokBen.

N. N.
Kunnioittaen



Täten täytyy minun antaa kieltävä vas-
taus Teidän hyväntahtoiseen tarjoukseenne,
kun vanhempani, joiden suostumuksetta en
ryhdy mihinkään asioihin, ovat kieltäneet
suostumasta siihen.

Nöyrimmästi
N. N.

Vaikka olenkin BuureBti kiitollinen laeille
Biitä BuotuiB3Bta aatteena minua koktaan,
niin valitettavaBti täytyy minun kummin»
kin olla Bitä kuulematta. Billä jn kauan
aikaa Bitte «len lakjoittanut Bv6ämeni ja
käteni eräälle toiselle nuorelle mienelle.
Huomaatte siis itBe, että minun on aivan
makäotonta BuoBtua tarjoumukBeenn6.

8e ei kuitenkaan tulevaiBuu6esBa estä
minua antamaBta leille samaa arvoa, kun
tänänkin asti olen leitä kontaan oBoittanut
ja olen näin muoäoin oleva leiään

VBtävättärenne
N. N.



Syytöksiä, katumusta ja sovintoa.

Rakas Aksel.
Sinun viimeaikainen käyttäytymisesi

täyttää sydämeni hirvittävällä epäilyksellä.
Sinä et enää ole entinen suora, avomie-

linen, lämminsydäminen Aksel.
Sydämelläsi on jotain, mikä synkistää

otsaasi. Tiedän etten ole antanut pienintä-
kään aihetta Sinun alakuloisuuteesi. Samalla
rakkaudella ja uskollisuudella, jollaaina olen
Sinua kohdellut, olen yhäkin Sinuun kiinty-
nyt.

Voi, minä pelkään lauBua julki epäily»
täni, mikä tekee minut kaunean onnetto»
makBi!

Binä et kakata minua enää — et aina»
kaan Mtä lämpimäBti
868ti kuin ennen.

Kaiketikin 3inä ajattelet sitä, että
minä olen kölliä enkä voitarjota 8i»
nulle mitään muuta omaiBuutta kuin rak»
kauteni.

IVlutta, — onnan tuo köM.tMö



antanut Sinulle kaikkensa — on uhrannut
itsensäkin Sinulle. Ja nytkö sinä tuon on-
nettoman hylkäisit ja ajattelisit ehkä rikasta
morsianta!

Rauhani, työkykyni, kaikki on mennyttä,
ja autiolta näyttää maailma minusta.

Aksel, jos Sinä todellakin hylkäät minut,
niin et Sinäkään tule onnelliseksi. Hartaam-
min kuin minä ei ainoakaan tyttö voi Si-
nua rakastaa, ja minun onnettomuuteni, jo-
hon sinä olet syypää, on myrkyttävä Sinulta
kaiken ilon ja kaiken onnen.

Binun Levisi.

Rakas Eevi!

kuinka on Belitettäv>BBä, että noin Bvnkkä
epätoivo »aattaa kiipiä BväämeeBi ja panna
Binun »vvtämään niin ankaria ra-
KaBtettuaBi kontaan?

On kyllä manc!olliBta, että minun käyt»
tävtvmizeni viime aikoina on näyttäytynyt
väkemmän BväämelliBeltä. 3iiken ovat kui-
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tenkin olleet Bvvnä minun manet nuoleni
M puunani, joilita kyllä olen Binulle kerto»
nut.

harvenneihin vierailuiliinikin ovat olleet
Bvvnä ainuaBtaan BUUlet l3BlttaVst tentä'
väni.

I_>Bkin ajattelen Binua ja valitan, että
minun täytyy viettää iltani nunieroitten ja
aBi«l<iljain pariBBa Ben Bijaan että BaiBin olla
3inun 86ura88a8i,

liainäuta BiiB puiB kaikki tuBkaBtuttavat
epäilvkBeBi, äläkä anna niille tilaa rinnan
BaBi. ?ian toivon taaB vaivani 83ännöIIi»
86mmin kävää luonaBi ja iloiBin mielin naut-
tia rakkaaBta BeuraBtaBi.

Binun
Akselisi.
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