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VÄRSSYJÄ
liitettäväksi kirjeisiin, kortteihin, kukkakimppuihin, ystävä- ja
muistokirjoihin, vieraskirjoihin, tekstiviesteihin ja puheisiin

Lemmikki on sininen
ja ruusu punainen.
Siirappi on suloista,
ja sinä samaten.
Kun ilta varjot maille luopi,
ja tähdet yössä tuikkailee,
ne syömmellesi tiedon
tuopi:
Sua ystäväsi muistelee.

Ruusuja poimin,
kukkia kannan.
Kauneimmat niistä
sinulle annan.

Kun pikkulintu lentelee
sun ikkunasi luo,
niin muista silloin
minulta se terveiseni tuo.
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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.

Ystävyys on kuin
pikkuinen ukko,
jolla on taskussa
avain ja lukko.
Sillä se sitoo ystävät
yhteen niin kuin
maamies
pellolla lyhteen.

Toivon sulle ukkokullan,
pyöreän kuin nisupullan.
Täss' ei auta voivotus;
tää on vain toivotus.
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Kun kuljet elon teitä
ja poimit ruusuja,
niin poimi yksi kukka
muistoksi minulta.

Kun sinä kukkia kastelet,
niin kastele taitavasti.
Kun sinä tyttöä rakastat,
niin rakasta hautaan asti.

Lemmenkukka sinisilmä
kasvaa yksin kedolla.
Sinä tyttö saat sen ottaa,
jos vain muistat minua.

Pyöri, pyöri
-tyttö
niin kuin rukin rulla!
Vielä taitaa sinullekin
mummon päivät tulla.
_______________________
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Ruusun oksan istutan
nyt meidän välillemme.
Olkoon siinä muistona
se läpi elämämme.

___________________________

,

sull' on ystäviä
kaukana ja liki.
Saanko olla yksi niistä
- vaikka huonompiki.

Vaikka sull' ois ystäviä
viittä vaille sata,
älä sentään minuakaan
muistamatta jätä.

Laulaa lintu heleästi
kevätaamuin puistossa.
Linnun lailla laulat sinä,
ystäväni, muistoissa.
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Niin monta kirkasta tähteä
kuin Herran taivas kantaa,
niin monta onnen toivotusta
mä sulle tahdon antaa!

Onnea toivon,
onnea oivaa,
elämänrataa
tasaista, loivaa.
Onnea toivon,
onnea syvää,
elämällesi
pysyväistä hyvää.

Usko, toivo, rakkaus,
ne kolme pientä sanaa
ovat paljon kalliimmat
kuin tuhannen tuhatta
valaa.

Kun kuljet metsätietä
ja siellä humisee,
niin tämän kirjoittaja
sua silloin muistelee.
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Elämä ei ole odottamista,
toivomista ja
haaveilemista. Se on
tekemistä, olemista ja
joksikin tulemista.

Ole aina iloisella päällä
niin kuin kissa liukkaalla
jäällä!

- Mike Dooley

Onnea toivon, onnea oivaa,
elämänrataa tasaista,
loivaa.
Onnea toivon, onnea syvää,
elämälles pysyväistä hyvää.
Kun vanhuus tulee ja
muisti pettää, ja ystävistäs
et muista ketään, niin
muistokirjan kun tämän
avaat, minunkin nimeni
sieltä tavaat.
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