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Tattarisuon salaisuus.
i

Kyllä kummia kuuluu taas Suomesta 
erittäinkin Helsingin puolesta.
Siellä elävät kuolleita nikkaroi 
ja Tattarisuolle he rippeet toi.

2.
Pääsepäksi on luultu vahtimies 
mitä kaikkia temppuja hän tehdä ties. 
Kuka tekijä on salaisissa puuhissa 
ei taida olla poliisinkaan tiedossa.

3.
Miestä tutkittu on ehkei hutkittu 
ja meininkinsä tarkoin myös punnittu. 
Musta raamattu oli opetuskirj ana 
mikä mahtoi miestä niin rienata.

4.
Huhut liikkuu ja kertovat kauheita 
kuten aina on niissä nytkin valheita. 
Ihmismakkaroista myös mainitaan 
kuka taitaa niitä alkaa hotkimaan.

5.
Se voi tuntua pahalta perästä päin 
saa sanoa sen kyllä kahdenkesken näin. 
Kotieläimet on parhaaksi huomattu 
niistä näihin saakka sylttyä jauhettu.

6.
On surkeutta kyllä jo ilmennyt 
ja hautoja kaivaissa selvinnyt, 
että päitä ja osia on katkottu 
niitä Tattarisuon lähteeseen kuopattu.
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Teko saanut on mielet kiehumaan 
mikä sai ne tekijät niin riehumaan 
syy mikä lie, vielä on salassa 
liekkö merkittynä Mustassa taiassa.

' 8.
Uutta tuo kukin aika ain tullessaan 
tällä kertaa ruumiita silvotaan, 
kun ei kuolleetkaan enään rauhaa saa 
mitä kuuluu vielä jos elää saa.

9.
Kai tihutyön tekijätkin muistivat vaan 
mitä sanassa sopivasti sanotaan, 
jos jäsenesi pahentavat hakkaa pois 
kun vain hakanneet omia hvppysiään ois

10.
Kyllä asiassa jotakin on vinossa 
mitä lienee esivallan tiedossa 
jos ei ruumiiden silpojia selville saa 
niin ei rauhassa olla saa hautausmaa.

11
Teon tekijöitä ei vielä ole keksitty 
eikä telkien taakse raksittu.
Eikä tiedä kenenkä kopasta
löytää kappaleita naapurin »kropasta».
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Perhon poika.
9 V. HUUTOLAISPOJAN ELIAS VEHKALAMMIN MUISTOLLE.

1.
Häntä myöskin äiti tuuti lauluin hellimmin 
niin kun aina armas äiti lastaan viihdyttää.
Isän, äidin, tuoni riisti turvan kallihin 
lapsi mailman heittehille turvattomaks jää.

2.
Orvoksi ken mailinaan joutuu auvo, turvaton, 
mailina hälle kylmä on ja vieras tunnoton.
Äidin keitä tuoni viepi, nurjan osan saa. 
elo puutteinen vaan on ja kuolo katkeraa.

3.
Yhdeksän vain vuotta ehti täällä kulkemaan, 
viides vei jo viimeturvan, äidin, kuolemaan.
»Hyvään kotiin» vaivaiseksi poika saatettiin 
ken vain halvemmalla otti, sille annettiin.

4.
Kukkasilla orvon polku käy ei konsanaan, 
hellyyttä ei keltään saa, on lapsuus iloton.
Suurin raakuus tässä kai on tultu huomaamaan, 
lapsen kuristaen tappoi roisto armoton.

5.
Mieli turtuu kaikkeen, tottuu kauhun uutisiin, 
kurjimmat vain teot jääpi muistin uumeniin. 
Vavahduttaa niiden mieltä jotka tuntevat 
jotka hyvän pahan eron vielä huomaavat.

6.
Nykypäiväin kärsimystien orvot kulkevat.
Risti heikoille on pantu, toiset sortuvat.
Kuka jaksaa määrän päähän, suureks varttuupi.
Toinen tiellä uupuneena matkan päättääpi.
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Yhden köyhän lapsen taru tässä kerrotaan, 
paljon heitä samoin kulkee, harvoin mainitaan. 
Vasta kun on henki mennyt eikä auttaa voi, 
autettais kun myöhä on kun kuolinkellot soi.

8.
Pieni mies on levon saanut, tuskat laantuneet, 
elon varjot jatkuneet ja sitten himmenneet.
Kun vain muisto Perhon pojan muita auttaa vois, 
turhaan silloin elämä ei nuori mennyt ois.

Laulu höyrylaiva St. Philibertln 
tuhosta.

(kaiva upposi Ranskan rannikolla kesäk. 1931 
Yli 400 huvimatkailijaa hukkui.)

Taasen viestiä surun ja murheen 
lehdet mailmalle tiedottaa 
kun aalto ankara käy käsiks’ haakseen 
ja armotta sen upottaa.

Huvimatkalle valmistui laiva 
juhla-asussa myös luonto ja maa.
Kenen mielessä ois pelko ja vaiva 
kuka muistaisi nyt Tuonelaa.

Ilomielin he matkalle lähti 
taivas tarjosi suotuisan sään.
Mutt’ heille viittoili Kohtalon tähti 
he löysivät matkansa pään.

Meni saaressa päivä jo iltaan 
laulut kaikui ja soittokin soi, 
harvat luottivat pakoveden siltaan 
jota kulkea elämään voi.
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Niin saapui myös elämän ilta 
sataa viidettä myötänsä vie.
Kulki uomaansa Tuonelan virta 
sen huomass’ on rauhaisa tie.

Pako vettä ken ootella jaksoi 
ilman vaaraa ne kulkea saa.
Mitoin runsahin vaivat se maksoi 
meren turmat kun taaksensa saa.

Mutta kulkeissa aikaa vain hetken 
suru häipyy vaikk’ lohduton ois. 
Meri päättää monen kulkijan retken: 
elon toimista korjaapi pois.

Tuuli lakkaa ja mainingit laantuu 
alas aaltojen harjat ne käy 
uhrihaudalla, ilta kun saapuu, 
meren mainingit hiljaa vain käy.

Tampereella 1931, Tampereen Työväen Kirjapaino.-
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