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Kymmenen henttua.
i.

Hei henttuja on muija kymmenen, 
vaan ensimmäisen niini on Fanni. 
Toinen on taasen se lihava likka. 
Alatalon arlmahin Anni.

2.

Hei henttuja on muija kymmenen, 
vaan mukavin niistä on Maiju.
Eikä se Maiju toisia poikia 
halaitemaan taivu.

3.

Hei henttuja on muija kymmenen, 
vaan lystin niistä on Lyyli.
Vetterä Lyylillä on vartalo 
ja ketterä käynnin tyyli.

4.

Hei henttuja on muija kymmenen, 
vaan liukkahin niistä on Lilli.
Lilli se minua lempivi 
ja suutelee kuin villi.



4
f

5.

Hei henttuia on miuUa kymmenen, 
vaan kaunein niistä on Katri.
Katri se tanssaa polkat ia valssit 
ja vieläpä matuskatkin.

6.

Hei henttuia on mul-la kymmenen, 
vaan hauskin niistä on Hanna. 
Enkä minä muille kun Hannalle, 
sitä sileätä sormusta anna.

Hei henttuia on mutia kymmenen, 
vaan tiitterin niistä on Tilda. 
Toisia riijaan ma päivällä, 
vaan Tiltaa kun tulee ilta.

8.

Hei henttuia on muija kymmenen, 
vaan Helsingissä on Hulda. 
Helsingin Hulda on ryösänyt ne 

useammat suutelot multa.

9,

Hei henttuia on muija kymmenen, 
vaan ¡¡loisin niistä on Ida.
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Kun tyttöjä tanssissa Liekutan, 
niin toiset tytöt on liikaa.
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10.

Hei henttuja on mulla kymmenen, 
vaan eipäne vielä piisaa.
Vielä minä aijon friiata tuota 
reipasta Reeta-Liisaa.

11.

Hei henttuja on mutia kymmenen, 
vaan tuhannet mua sulhoksi toivoo. 
Tuhannenpa tyttöä tulisesti, 
pussaa näin pulskaa poikaa.

12.

Vaan tämä poika kun kuoleepi, 
niin kymmenen henttua itkee. 
Kymmenen henttua haudallani 
kukkaispenkkiä kitkee.
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Kosimassa.

i.

Pojat kun ne tyttöjä kosimaan lähti niin, 
kotosin me oltiin korvesta.
Ranskan leivän puolisko mutia oli taskussa» 
toisilla pulloja povessa.

2.

Aukaskaapa tytöt sitä akkunaanne,
on täällä poikia kaikilllen,
on täällä Katrille nuorimmalle ¡a
on täällä.vanhalle Maikille.

3.

Akkuna kun aukes. Maikki sieltä kurkisti, 
pojathan ne hiipivät nurkan taa.
Vain kävi miten kävi, niin sisälle mä hyppään,, 
Katri siellä ensiksi minun on.

4.

Maikki se tarttui käteheni kiinni ja
veti minut sänkynsä laidalle.
Kutkutti kaulasta, kainalon alta,
sai minut hauskalle tuulelle.

5.

Eikä se Maikki niin vanjha ollut,
olihanse kahdeksan neljättä vaan.
Kun vasemmasta poskesta puna vielä hohtaa, 
kyttyrä on hällä seljässä.
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6.

Muori se sano elä Maikkia nai,
sillä Maikilla ei ol'e hampaita.
Mut’ mitäs minä hampaista, muuten kun mukava, 
Maikki se iltasella kutkuttaa.

i
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Maikki se minulle sydämensä antoi
ia ininä hälle ranskanleivän puoliskon.
Maikin hellän sydämen ja luonnon,
enhän minä muusta nyt huolikkaan.

Vanhan piian valitus.
i.

Te nuoret neitoset! Te ootte iloiset 
kun te ootte viiden, kuudentoista vuotiset. 
Vaan kun se alkaa olla yli kolmenkymmenen, 
sitte se vasta alkaa tulla suru sydämen.
Me valittavat näin. että minä yksin jäin. 
Naimatta minä jäin.

2.

Heil’ on itku kurkussa ja kasvot kurtussa. 
Kampa heil’ on kädessä ja saksan saippua. 
He itseänsä kurkistavat salaa peilistä, 
ett’ eiköhän ne poijat vielä tykkäis meitistä. 
He valittavat näin että minä yksin jäin. 
Naimatta minä jäin.
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3.

Kaula liinoja on useampia.
Sekä tyyny reppana ia rukki rämppänä. 
Kaksi kärpäs rättiä ia nenä liinoja.
Siinä on kaikki vanhainpiikain kallein tavara. 
He valittavat j. n. e.

4.

Kahvipannukin ja pari kuppia,
se on sentään vanhan piian kallein tavara. 
Vaikkei miestä maailmassa saisi milloinkaan., 
kahvikuflalta sen lohdutuksen saa.
He valittavat j. n. e.

5.

Kyllä rikkautta ois, mut.’ kauneus on pois. 
eikös sitä millään lailla kaunistella vois.
Hiukset, hampaat, uudet ostan, kasvot maalataan, 
niin kyllä sitten vanha piika, vielä miehen saa.
He valittavat j. n. e.

6.

Kisssa mirrikin, se on kaikkein rakkahin, 
vain ¡kyllä sentään mielukkaammin miestä lempisin. 
Vain kuitenkin nyt täytyy olla aina yksinään. 
Kahvipannua ja kissaa pitää vteressätn.
He valittavat i. n. e.
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Kapitalistin kymmenet käskyt.
Kuinka palkkaorjan tulee ne Yksinkertaisesti noudattaa.

Ensimmäinen käsky

Minä olen Herra sinun omistajasi. Ei sinun pidä 
kuvitella itselläs oikeutta oleman.

Mitä se merkitsee?

Meidän pitää pelkäämän ja kunnioittaman omista
jaamme ja yksin hänen etujaan valvomaan.

Toinen käsky

Ei sinun pidä julki lausuman sinun Herrasi kieryyk- 
si;ä ja vääryyksiä, sillä ei hän jätä sitä mustalta listalta 
pois. joka hänen vääryytensä paljastaa.

Mitä se merkitsee?

Meidän pitää pelkäämän ja kunnioittaman Herraam
me, niin ettemme häntä syytä kaivoksissa ja tehtaissa 
tapahtuneista murhista ja onnettomuuksista, ei nälästä, 
ei vilusta, eikä mistään työläisten keskuudessa vallitse’ 
vista epäkohdista, vaan että me kaikista näistä itseäm
me ja tovereiltamme syytämme ja omistajaamme kii
tämme ja ylistämme.

Kolmas käsky.

Muista lepopäivää ettäs sen pyhittäisit.
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Mitä se merkitsee?

Meidän pitää peikäämiän ia kunnioittamaani ¡her
raamme, niin ettemme ioutoaikojamme kuluta tutkimal
la sosialismia, vaan että me ennemmin kapakassa ja 
huonoissa kahviloissa rahmastelisimme ja keskenämme 
tappelisimme.

Neljäs käsky

Sinun pitää kunnioittaman isäntää, emäntää ja hei
dän puuhakoitaan, ettäs menestyisit ia saisit olla työ 
paikassas.

Mitä se merkitsee?

Meidän pitää pelkäämän ja kunnioittamaan Her
raamme, niin että aina nöyränä pokkuroimme hänen 
emäntänsä ja peuhakoittensa edessä, emmekä heitä 
mahdollisista ilkeyksistä moiti, vaan peittelymme hei
dän paheitaan ja pidämme heidät rakkaina ia kalliina.

Viides käsky

Älä tapa.

Mitä se merkitsee?

Meidän pitää pelkäämän ja kunnioittaman Herraam
me. niin ettemme laiskalla työskentelemisellä ia muulla 
sapoteeraamisella saata häntä köyhyyden ja sitä seuraa- 
van nälkään nääntymisen vaaralle alttiiksi, vaan että 
ie päivällä kuin myöskin yöllä ahkeroimme ja uuras

tamme hänen lihottamiseksi ja paisuttamiseksi.
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Kuudes käsky.

Ei sinun pidä huorin tekemän.

Mitä se merkitsee?

Meidän pitää pelkäämän ja kunini'dMt5aman Her
raamme, niin ettemme himolKsilla silmillä, katsele hänen 
kaiteilla kivillä koristeltua muijaansa ja hyvän hajuisilta 
voiteilla voideltuja tyttäriään, vaan asetamme omat nai
semme hänen lihansa himoille alttiiksi ja mielellämme 
autamme häntä vaimojamme ja tyttäriämme raiskaa1 
maan. Sillä hän on herra.

Seitsemäs käsky.

Älä varasta.

Mitä se merkitsee?

Meidän pitää pelkäämän ja kunniotittaman Her
raamme, niin ettemme tavalla tahi toisella yritä päästä 
osalliseksi maaidisesta hyvyydestä, vaan nöyrästi tyy
dymme niihin muruihin joita Herra meille armosta an
taa ja annamme itseämme mielen määrin rosvota sillä 
se on hänen ammattinsa ja elämänsä ainoa tarkoitus.

Kahdeksas käsky

Ei sinun pidä väärin todistaman, paitsi minun käs
kystäni.

Mitä se merkitsee?
Meidän pitää pelkäämän ja kunnioittaman Her

raamme, niin ettemme häntä vastaan ensinkään todista,
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vaan hänen puolestaan olemme valmiit tarpeen vaaties
sa väärinkin vannomaan.

Yhdeksäs käsky.

Ei sinun pidä tyytymätön oleman.

Mitä se merkitsee?*

Meidän pitää pelkäämän ja kunnioittaman Her
raamme. niin ettemme yhdy sosialisti osastoihin ia am
mattiliittoihin ja niiden avulla rupea vaatimaan työmme 
tuloksia, itsellemme, sillä se voisi saattaa vaaraan yksi- 
tyisomistusoikeuden. joka on pyhä, ja Herramme raha- 
arkun, joka myös on pyhä.

Kymmenes käsky.

Ei sinun pidä himoitseman sinun Herrasi piikoja.

Mitä se merkitsee?

Meidän pitää pelkäämän ia kunnioittamaan Her
raamme. niin ettemme rakastele hänen naispalvelioitaan, 
sillä näiden sulot ovat Herramme yksityistä omaisuutta 
ja ainoastaan jäännökset kuuluvat meille.

Mitä järjestyksen valvojat kaikista näistä käskyistä 
sanovat.

He sanovat näin.

Me järjestyksen valvojat olemme kiivaita miehiä, 
jotka parhailleen täytämme Herro'emme tahdon ja kos=
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tiimnie järjestyneiden työläisten röyhkeyden ja palkit
semme kätyrien matelevaisuuden.

Mitä se merkitsee?

Järjestysvalta uhkaa injuktsiooni tuomiolla, hirsi
puilla ja vankeudella, kaikkia niitä, jotka nämä käskyt 
väärin ymmärtävät ia niitä rikkovat, mutta armonsa 
a suosionsa hän lupaa niille, jotka pitävät nämät käs

kyt, Sen tähden pitää meidän ahkerasti skääppäämällä, 
kätyröimällä ja veljemme päälle väärin todistamalla ja 
mielellämme hänen käskyjensä jälkeen tekemään.

Tämä on tosi kun vesi.




