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VÄRSSYJÄ YSTÄVYYDESTÄ
Kolme sanaa sinulle, 
ole ystävä minulle.

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

Kuihtuu ruusut, neilikat,
harmaantuvat päämme.
Vaikka vuodet vierivät
ystäviksi jäämme.

Niin monta pientä lintua,
kun pääsi yli lentää,
niin monta sull’ on ystävää,
mutt’ muista mua sentään.

Oi jos meidän välillämme
ois’ pienen pieni silta,
niin tulisin ja leikkisin
sun kanssas’ joka ilta.

Ystävyys on kukkamaa,
se suuria ihmeitä kasvattaa.

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

Sun ystäväsi, armaasi, 
mä aina olla tahtoisin. 
En koskaan olla tahtoisi 
sull’ uskoton ja petturi. 
Se olis’ ainoo iloni, 
jos aina oisit luonani. 
Jos kuolo sinut korjaisi, 
niin murhe minut murtaisi.
Jos ystäväin et olekaan, 
lue joka toinen rivi vaan.

Ystävyys on kallein aarre,
se ei sammu milloinkaan.
Toivon, että mekin saamme
pitää sen myös ainiaan.

Jos on kevät taikka talvi
taikka synkkä syys,
olkoon aina välillämme
lämmin ystävyys.

Kun ollaan samanikäiset
ja ollaan vielä nuoret,
niin meitä ei voi erottaa
laaksot eikä vuoret.

Vaikk’ välillämme metsä ois 
ja kuohuvainen koski, 
niin aina muistut mieleeni, 
sä ystävä punaposki.
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VÄRSSYJÄ YSTÄVYYDESTÄ
Istahda hetki ystävä hyvä.
Nosta jalat ylös, vedä henkäys syvä.
Piristämään päivän harmaan
tarvitsen sinut, ystävän armaan.

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

Olen jättänyt ruusua monta
tien varrelle kukkimaan,
mutt’ sinua ystävä armas,
en unhoita milloinkaan.

Monta on kaunista,
monta on hyvää,
vain yksi on parasta
tunnetta syvää.
Suuri on ihme,
myötäelämisen taito,
sen omaa vain ystävä,
jonka sydän on aito.

On elämä meri ja suuret sen aavat,
toisistaan ystävät tukea saavat.

Kun yö astuu metsän takaa 
ja pukee taivaan tähtihin, 
niin muista: ystäväs’ oon vakaa 
mä vaikka minne kuljenkin.

Ystävän kanssa
on mukava turista.
Kuka nyt viitsisi
yksinään murista!

Joskus voi ystävä kohdalle osua,
silloin ei kannata yhtään hosua.

Elämä kulkee kohtalon teitä, 
mikään ei silti erota meitä.

Kalliimpi kultaakin
on hyvä toveruus,
aarretta parempi
on hyvä ystävyys.
Näitä elämän helmiä
etsi, pyydä,
ei niitä voi ostaa
taikka myydä.

Kun ilta varjot maille luopi,
ja tähdet yössä tuikkailee
ne syömmelles’ tiedon tuopi –
sua ystäväsi muistelee.

Outoja me olimme, 
ystäviksi tulimme,
toivon ettei milloinkaan
toisin voisi ollakaan.


