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Tahdon olla ystäväsi, 
muista mua aina. 
Jos et aina muistaisi 
niin edes lauantaina. 

VÄRSSYJÄ VANHOISTA MUISTOVIHOISTA 

liitettäväksi kirjeisiin, kortteihin, kukkakimppuihin, ystävä- ja 

muistokirjoihin, vieraskirjoihin, tekstiviesteihin ja puheisiin 

 

           
  
 

 

Elämä kulkee  
kohtalon teitä. 
Mikään ei silti  

erota meitä. 

       
Kallis on tää aika meille, 
ihanat on vuodet nää. 
Katso, ettei toiveitasi 
maahan kaada myrskysää. 

 

 
Ystävyys on kallein aarre, 
se ei sammu milloinkaan. 
Toivon,  
että mekin saamme 
pitää sen myös ainiaan. 
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Monta on kaunista, 
monta on hyvää. 
Yksi on parasta, 
tunnetta syvää. 
suuri on ihme …………….. 

 

      

      
 

 
Liian kaukaa ethän vaan 
apua lähde hakemaan. 
Lähelläs on ihminen: 
minä, ystävä arkinen. 

 

             
 
 Sinä olet kuin pikkuinen lumme, 
 joka lammen rannalla kasvaa, 
 jota vilpoinen tuuli tuudittaa 
 ja laineet hellien kastaa. 

 

   
 

Pienen pieni enkeli  
liiteli ja kaarteli.  
Viimein sinut tavoitti,  
terveiset minulta lennätti. 
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On elämä meri  
ja suuret sen aavat, 
Toisistaan ystävät 
tukea saavat. 

 

                     
 
 

 Sytytä kynttilä iltaan    
 hämärtyvään,  
 luo polku sydämeen  
 lämpimään.  

  

 

 
 
 
 
 

     

 
Kun sä kerran ukon otat, 
niin ota oikein reilu, 
ettei se myötä- ja  
vastamäessä 
sinne tänne heilu.  

 
  Kukka maassa kuiskaa näin: 

"Armas pieni ystäväin 
kasva aina valoon päin. 
Kasva aina valoon päin." 
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Muista mua toisinaan, 
vaikk' et aina voisikaan. 
Muista edes silloin, 
kun yksin istut illoin. 

 

 

   
 

Ruusuilla ja kukkasilla 
tahdon sua tervehtää, 
sydämellä lämpimällä 
aina sua muistella. 

 

 

 
 
  

    

 

  Kaks on pojalla kannettavaa: 
pistooli ja puukko. 

Kaks on tytölle annettavaa, 
lämmin sydän ja suukko. 

 

 

 Kun yö astuu metsän takaa 
 ja pukee taivaan tähtihin, 
 niin muista:  
 ystäväs oon vakaa 
 mä vaikka minne kuljenkin. 
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Vaikk välillämme metsä 
ois ja kuohuvainen koski,  
niin aina muistut mieleeni, 
sinä ystävä punaposki. 

 

 

Kun onni sulle hymyilee 
ja elosi kukkia kantaa, 
niin muista sinäkin 
ystävää, joka kulkee 
maailman rantaa. 
 

 

     
 

Enkeli lentää liihottaa. 
Sinulle onnea toivottaa! 

  
 
 
 

            

 

Kolme sanaa sinulle: 
ole ystävä minulle! 
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Onnekasta on elämä, 
kun rinnalla kulkee ystävä. 

  
Jos olis pieni virta  
ja virran yli silta, 
niin kävisin sua katsomassa 
vaikka joka ilta. 

 

 

 
 
 

 

 
Muista silloin minua, 
kun kirppu puree sinua! 

 

 

Onnen enkeli kultasiipi 

luoksesi aina lentäköön. 

Iloisia sanomia  

korvahasi kuiskatkoon!! 
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Sun elosi tyynenä kulkekoon 
kuin rauhaisa virran vesi 
ja onni sua aina seuratkoon 
kaikkina päivinäsi. 

Lilja hento hempeä 
lausuu: ole lempeä. 
Hyvä hellä sydän on 
kallein alla auringon. 

Jos suru sulle sattuu, 
ja murhe sua lyö, 
niin muista, että haihtuu 
pois pilvinenkin yö. 

Paistakohon päivä aina 
niin kuin lapsuussunnuntaina. 


