
CC Kirsi Alastalo 2018, 2022   |   RyhmäRenki.fi   |   Muistokirjojen värssyjä

ELÄMÄNOHJEITA, NEUVOJA
Ole aina iloisella päällä,
niin kuin kissa liukkaalla jäällä!

Itseäs halaa ja hymyile vähän,
ole tyytyväinen hetkeen tähän.

Sydämes’ pellossa kukkaa hoida,
kasvata kylvöä hyvää.
Sinne on kylvänyt koti ja koulu
montakin kultaista jyvää.

Etsi aina elämässä
kaunista ja hyvää,
sillä kaunis sydämessä
kantaa kultajyvää.

Elä aina kaunihisti,
elä aina niin,
ettei kostuis’ äidin silmä
tähtes’ kyyneliin.

Ole iloinen lahjoista 
elämän suomista,
rohkein mielin, hymyillen
katso huomista!

Kun nuoruuden aika on ruusuinen
ja riemuinen sen joka puoli,
ota tiestäsi vaari ja suunnasta sen,
älä kaikista ruusuista huoli!

Kukka pieni kuiskaa näin:
kasva aina valoon päin.

Elämässä onnistaa,
kun vain jaksaa ponnistaa.

Äidin neuvot muista aina,
muista lapsi kulta.
Äidin neuvot huojentaa
niin monta vaivaa sulta.

Kaksi ompi elon tietä,
monta siinä kulkijaa.
Kulje sinä ............. -pieni
elon tietä oikeaa.

Sä säilytä mielesi puhtaus,
pysy lapsena kauan vielä.
Sillä lapsen mieli on rikkaus,
jota tarvitset elosi tiellä.

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

Jos sua poika lähestyy, 
niin älä anna nuolla.
Näin tautisena aikana 
voi suudelmaankin kuolla.
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ELÄMÄNOHJEITA, NEUVOJA
Jos joskus raskaalta tuntuukin,
ja painaa arkiset huolet,
niin nosta pystyyn pääsi,
muista elämän hyvät puolet.

............. pidä mielessäs’
menneen ajan toimet,
niistä saat sä elämälles’
kuteet sekä loimet.

Ain’ sille ken unhossa vaeltaa,
elon taakkoja yksin kantaa,
käden lämpöisen voit sinä ojentaa,
ja hoivaa, apua antaa.

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

Leiki, leiki aikana,
keväällä ja talvella,
mutta tosi toimessa
ole tarkka, ahkera.

Ole onnekas aina,
hyvä mieleesi paina,
ja jos sun vaikea ois’,
paha unhoita pois.

Tähti taivaalla kirkas on,
kirkas on lähteen vesi.
Säilytä yhtä kirkkaana
sun nuori sydämesi.

Rakenna ja työtä tee,
niin työsi onnistuu,
ja majastasi matalasta
linna suuri valmistuu!

Etsi, hae ihanteita,
katso mi’ on kaunista,
jaloa ja suurta etsi,
sitä lemmi, rakasta!

Lapsi, missä vaellat,
missä toimit, aherrat,
muista että työllä vaan,
onnen aarteet vallataan.

Puhdas sydän, tunnon rauha,
ne on parhaat aartehet.
Niitä säilytä sä aina,
ne on onnes’ avaimet.

Luo katsees’ aina ylöspäin
ja muista: valo koittaa!
Ei epätoivo mieltäsi
saa vangita ja voittaa.
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ELÄMÄNOHJEITA, NEUVOJA
Lailla kukkasen pienoisen
valon säteenä loista,
ole auringon lapsonen,
muilta murheita poista.

Elämää katso suoraan,
silmästä silmähän.
Uskalla paljon pyytää,
ja antaa enemmän.

On edessä elämän polku
ja vastassa onnelan tie.
On myrskyistä rikas se kulku,
mi tosi onnehen vie. 

Onnetarten seurassa päiväsi vietä,
elosi kulkekoon ruusuista tietä.
Lempeä, lämpöä nyt sekä aina,
ystävän toiveet sä mieleesi paina.

Muista, että sinulla
on elämä vain yksi.
Varo, ettei vääryyteen
se tulis’ käytetyksi.

Kun sä etsit ystävää,
niin pidä tarkka huoli.
Katso ensin sydäntä,
ja sitten ulkopuoli.

Kun kuljet kivikasassa,
niin älä kompastu.
Kun näet nätin pojan, 
niin älä rakastu.

Kasva, vartu valon töissä,
tule turvaks’ totuuden.
Tähden lailla loista yössä,
kulje tietä hyvyyden.

Näytä kuntos’ maailmalle,
tähtää kauas, korkealle,
tehtävälle ihanalle,
parhaat voimas’ pyhitä!


