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VÄRSSYJÄ RAKKAUDESTA
Rakasta yhtä, rakasta toista, 
rakasta vaikka yhtätoista – 
mutta yhtä kerrallaan.

Sinä kysyt, ketä rakastan,
Itse en voi sitä sanoa.
Näitä rivejä kun
Useammin tavailet,
Alkukirjaimet sen kertovat!

Rakkaus on sellainen asian laita,
että se kulkee meriä maita,
tulipa eteen risu tai aita,
ei se siinä niskojaan taita.

On monta tähteä taivahalla,
vain yksi niistä on kirkkain.
On monta ihmistä maailmassa,
vain yksi niistä on rakkain.

Sua en voi koskaan unhoittaa,
olet eloni aamu ja ilta.
Sun muistos’ murheeni kirkastaa,
nekin tuntuvat suloisilta.

Kaikille outo on rintani kaiho,
salassa versoo lempeni laiho.
Näin se on puhtainta, pyhintä mulle,
kun en koskaan paljasta sulle.

Yhdessä näin, käsikkäin,
elämän kaikkia vaiheita päin.
Millainen tie, tuleva lie,
rakkaus aina perille vie.

Missä ruusut, jos ei siellä
missä luonto kukoistaa.
Missä lempi, jos ei siellä,
ketä sydän rakastaa.

Puhdas, pitkä ja vaivaton,
yhteinen taival olkohon,
kotinne liesi lämpimin,
elonne taivas kirkkahin.

Kuinka sattui hauskasti,
tuli onni vastaan,
yhteen sitoi tiukasti
nämä kaksi lastaan.

Joka ilta mä sieluni silmin
nään kuvasi rakkahan.
Joka ilta mä sieluni siivin
sun luoksesi vaellan.

Oi illan ihanuutta,
kun kahden olla saa,
kun vaari pistää nuuskaa
ja muori aivastaa.
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VÄRSSYJÄ RAKKAUDESTA
Leiki kedon kukkasilla,
älä ihmissydämillä.
Kukka kärsii hetken vaan,
ihmissydän ainiaan.

Arvaas mik’ on hulluus
Viimeinen,
Ihminen, min suotta ottaa
Osakseen?
Luulee ensin viisaaksi
Itseään,
Itkee sitten katkerasti
Tyhmyyttään.
Tietää saat arvoituksen
Ottamalla joka rivin alkukirjaimen.

Kuin kulkee koskessa kuohu,
niin kulkee elomme tie.
Mutt’ sydän ei syömmestä luovu,
jos rakkautta kylliksi lie.

Minä kuljen ja katselen yksinäin,
miten kummasti kaikki muuttuu.
Kevät kestää ja tulvii syömmessäin,
mutt’ jotain – ah jotain – puuttuu.

Kerran kukahti keväinen käki,
silmä silmähän syvälle näki.
Sydän se sykähti sydäntä vasten,
luonto vain katseli leikkiä lasten.

Kukkanen kuihtuu
ja marmori ratkee,
vaan rakkauden siteet
ei ikinä katkee.

Yksinäistä paleltaa,
vaan jos kaksin vaeltaa,
toinen toista lämmittää,
kaikki huolet unhoon jää.

Ei ole puuta parempaa,
kuin mäen päällä mänty,
ei ole paikkaa parempaa,
kuin oman kullan sänky.

Tässä sitä istutaan,
minä ja akka.
Takana koko elämän vakka.
Iloa ja surua siellä,
paljon sattumia elon tiellä.

Kuljettu on yhtä matkaa 
pitkää tietä, mutkikasta.
Vierekkäin on hyvä jatkaa, 
toinen estää kaatumasta.

Lue   päin,   jos     sinusta.
ensin  ylös   sinä     pidän
alas   sitten   pidät    minäkin
päin   lue    minusta  niin


