
PUNASTEN PULLISTUS
ELI

VIISU VIEKKAISTA ROSVOISTA.
Runoillut

TOSI SOSIALiSTI

VALKOISTEN PÄIVÄNÄ

Higissä 12.04.1918

HINTA 1:



Kustannusliike VAPAUS
HELSINKI



Sävel: Suomalainen työmies se on
viisas niinkuin aasi j. n. e.

Taru tuttu kaikill’ on jo sammakon ja sonnin,
mut jos vertaillen nyt veisaan sentään uusin konnin
suonette sen anteeks,
otan sen nääs vanteeks
„veistelyyni“: veisuhuni tähän näin!

„Työmies“ vuodet kymmenet vain rätisi ja paukkui,
niinkuin raivoin rakkikoira valppaana se haukkui
väelle mi työtä
tehden kävi myötä
elämänsä taipaletta tallaamaan:

„Herätkää jo toverit, työnorjat moiset madon,
töistänne työnantajat kaikk’ kokoavat sadon,
ja he vainen sylkee
jouten teitä nylkee
kuin Farao Israelia!"



„Katsokaa! vain jäljellä on teillä luu ja nahka,
ja kuin vuori porvarien kohoo maha-pahka,
ja kaikk’ on sun työstä;
nouse sorron yöstä
kättestöitä omakses’ siis ottamaan!“

Bolsheviikki-ryssät vielä kuiski heille lisät;
„Suomen impein lapsille kun olemme jo isät,
ja ei muuten nolo
tääll’ on meidän 010
kanssamme käy porvarien kampsut tasaamaan!“

Ja kun oli Valkokaarti perustettu meillä
Itää vastaan jos se halloin kulkis meidän teillä,
mut sen „Työmies" käänsi,
väelleen taas väänsi:
«Sotaan nouse! porvari käy sua lahtaamaan!"



44 joukolleen noin purki johdon-koppa,
ilme siis ei kuohua, jos alkoi vihansoppa
ja kun bolsheviikit
antoi pyssyt, piikit
tover’ ryöstäin veljeään läks surmaamaan ...

Ja niin syntyi kamppailu ja Suomi meni kahteen,
Laatokasta raja kulki Poriin, Pohjanlahteen ...

Punaset nyt puski
koska ohjas kuski
heidät muka paratiisin parmaille ...

Sirkutteli Sirola ja Tokoi toitotteli,
Letomäki lepersi ja Manner mairitteli,
haastoi Haapalainen :

„Joka työmies, -nainen,
maasifoloja sä ryhdy korjaamaan! 41



Virkailijoiks astuivat nyt kaikki „Sörkän“ sällit,
poropeukalot lait kumos, tallas ne kuin mällit,
vääräärahaa löivät,
kaiken möivät, söivät
kenraal-viitoin, kannuksin he kulkivat.. .

Vankirosvot juuttaat avuks ratkaisijaks pulman
päästivät, myös naiset otti murhamuodon julman;
selkäsaunan-taksan,
auttamana Saksan
Valkeet heille silti näytti kirpeän ...

Punajohto, pahin se! kun Yalkeet kovan paukkas,
pikakyydeillä pois pakoon miljoonilleen laukkas;
turvautuivat sassiin
jänis-jussin passiin
«kaalimaahan" elämästään nauttimaan ...

Kun nyt tuota kiikaroi niin ihan siltä näyttää
kuin ois tuuma «punapäiden" ollut vainen täyttää
omat taskut rahoin,
päästä ehjin nahoin
pakoon kun taas laillisuus käy palaamaan.

Tuumivat he: koska herää raataja nyt raisu,
ilme ettei silloin meidän «päiden" lomsa paisu!
viisaasi’ toimii kettu,
hyvin varustettu
pitää vainen kaikki olla aikanaan!



Valpas vanhin vaalija tuon, jalon aate-taimen,
kuinka suuren summan, sit’ en tiedä, nyt on paimen,
mut näin murran suutain:
tuleen ei käy huutain,
vastaa lehden mut ei nimin ääntele.

Mutta Takoi toitotteli, takoi ylimäisnä,
häntä näet pidettihin kaikkein selväpäisnä,
ja kun tunsi tuhon
repo-mikon muhon
otti, kulta kuormin luikki Moskovaan.

Kultaa myöskin sirotteli Sirola ja Manner
ettei heitään kantaa voinut enää oma tanner;
Huotarikin siinä
taulana ja pihiä
iski taskut täyteen... «Suomen Pankinpää!"

Kolm’yhteinen kynäniekka mies-nais Lassis-Maiju-,
Rantamala,- Vatanen myös huomas: bolshetsaiju,
„kultatee“ on hyvää,
tämä menehtyvää
erinomaisesti näkyy virkistää!

Näki pappi Thalian myös pitkä Orjatsalo:
Tuostapa myös minun yöhön säihkyy johtovalo!
Rosvojoukkoon yhtyi,
täyttämähän ryhtyi
toisten lailla tuhansilla laskujaan.



Mukana se kaakatteli myös Gasbaarus Tantta
jonka pää ei myöskään ollut mikään mätä lanttu,
senaatissa piiat
kävi Maijat, Fiiat
pussaamassa, halaamassa häntä ain!

Kaakkoi vielä monet kanat, sekä kiekkui kukot,
ja ne äänet jokaiselle tuotti setel-tukot;

kunhan ei vain tunto,
kun saa heihin kunto,
koputtaisi sydämessä ankaraan!

Sankareista huonoimman sai sadon fiaapas-lero,
potkut sai vain! ja niin huomas; toveri on kiero!
vaikk’ Klingsporin lailla
Vilppulan hän mailla
johti joukkoansa ravun-marssissa!

Siunaus Saksan, Valkokaartin oikeus-sotureille,
myöskin kyynel punasien polo-eksyneille,
mutta kirous noille
„kansanvaltuustoille“,
haudassakaan älkööt saako rauhaa he!

Noin päinvastoin että kasvoi, tahi elo valkes,
sammakko sai liian pulleeks ja niin siihen halkes .
Tää on surullista
mutta todellista
ja ei tehtyä saa tekemättömäksi


