
TALVIYÖ 

Uhkaa pohjan ääret aavat,
hohkaa hanget kuolemaa,
taivaat oudon siinnon saavat,
Louhen linnat loimottaa,
vankuu merenselkä laaka,
ulvoo hukka, hirvi syö;
painui päivän kultavaaka,
nousee raudan, roudan yö.

Yks on yössä vapaa valta:
pauhaa koski kuurapää.
Katsoo kuusi kukkulalta,
tähti päällä kimmeltää.
Hyppii hyiset vetten hyrskyt,
hyiset sotkat soutelee,
mutta missä taukoo tyrskyt,
jäinen joutsen joutelee.

Eino Leino
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TALVIYÖ

Ilma kilahtelee kuin lasikello,
helisee puitten huurreneulaset.
Hyytyneen teräsvirran lailla
kaartuu tie sinisten varjojen alla.
Talot, äänettömät lohkareet
ilman jääkuullossa kuin hyisessä vedessä.
Ihmiselämä kytee
odottaen aurinkoa
tahtoen polttautua eläväksi liekiksi
läpi kuoleman, jähmettymisen
välkehtivän lumouksen.

Katri Vala
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TALVISET TIUVUT 

Talviset tiuvut, soikaa, soikaa,
tullut on ensi lumen härmä,
kiidättävi hurjasti metsien poikaa
rekivetovarsa niin vikkelä, virma,
hei, täm’ on uusien riemujen kirma,
loistavi timanttina hiutaleen särmä,
tiukuni, heleästi soikaa!

Helise, heljä tiukuni, helkä!
tunnen minä pakkasen tuoksun,
ah, tätä raikasta metsän tuntua...
ken tuolla huiskivi valkeeta huntua...?
ohjaan sinne ma varsani juoksun,
kas, sen on kuurassa selkä.

Juokse, varsani, juokse, juokse!
viet sinä metsien ylkää,
näät kohta kauniin kartanon tuolla
Tapion taikalinnojen puolla...
siellä ne metsolan utuiset immet
oottavat suurta sulhoa luokse –
meitä ei metsä hylkää!

Eero Eerola
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PYRY ILMASSA 

Rakeet lentää, tuuli vinkuu,
kas nyt, mikä mylläkkä.
itä ”ilkiästi inkuu”,
käypä kunnon pölläkkä.

Nelistä nyt, hummaseni,
rientäkäämme kotihin.
Siellä vartoo kultaseni,
sinä pääset tallihin.

Ratoksemme lauleskelen
immestäni armaasta,
Linnustani livertelen:
”Minun kultain kaun....”

Eipä käykään laulaminen:
suun’ on täynnä lunta, oi!
Parta jäässä veisaaminen
kehnoks laulun tehdä voi.

Sävel pyrkii kangistumaan,
kesken jäi nyt laulelma.
Sen saa vasta luonnistumaan
Liisan lämmin suudelma.

Nelistäppä, hummaseni,
rientäkäämme kotihin.
Siellä vartoo kultaseni,
sinä pääset tallihin.

F. F. Brummer
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HIIHTÄJÄ 

Hiihtelen mä, hiihtelen mä
poikki vuorien ja vaarain,
ohi suurten valtateiden
polkujen ja teiden naarain.

Jälkeen jäävät kolkot korvet,
eessä kohoo korpi uusi,
yhä kauemmaksi kutsuu
korven naavaturkki kuusi.

Hiihdän, hiihdän kaukomaille,
kohti päivän kultarantaa,
josta päivänsäde viittaa,
iltatähti viestin kantaa.

Hiihdän, hiihdän sinne, missä
maa se taivaanrannan tapaa,
maailma on hiihtäjällä
suuri, rajaton ja vapaa.

Kauas halu hiihtäjällä,
matka pitkä, lyhyt päivä,
etähälle viel’ ei päässyt,
vastassa jo illan häivä.

Säde päivän mailleen painuu,
maassa yksin kylmä kirsi,
hiljaa korven hämyyn hukkuu
hiihtomiehen viime virsi.

Antti Rytkönen
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KIRKKAALLA JÄÄLLÄ

Sä aalto jäätynyt
Ha kuultavainen kuvaste,
Oot vasta leikkinyt
Kuin myrskyilman kiilloke
Sä laps’ etelä-rantasi
Eik’ elvy taitos’, halusi
Niin harras;
Sä armas,
Heleä selkä, välkkyen
Sä viehdot
Ja kiehdot
Meit’ ilmaan talviseen!

Kukathan rannassa
Lumehen tappoi kuolema,
Ja mets’ on huuteessa,
Lumessa kaupunki ja maa!
Mutt’ jäällä lysti leikki on
Välillä raittiin nuorison,
Vakaana,
Lujana
On silta sinertävässä,
Kulemme,
Kuvaumme,
On lempi kylmässä.

Teräs jaloissamme,
Säe silmiss’, ruusut kasvoissa
Me kauas luistamme,
Kuin tuulen vauhdissa,
Palaamme taas takasipäin
Lekolle luokse ystäväin
Tulevaa
Suvea
Kevättä pohjan o’ottamaan.
Ja jäljet
Ne jäiset
Rupee valistumaan.

Sakari Topelius
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SYDÄMENI TALVI 

Talvella lauluja tehdä ei,
talvella tehdään työtä,
talvella tuvassa istutaan,
iltoja pitkiä iloitaan,
talvella paljon on yötä.

Talvella talossa kiirettä ei,
talvell’ on pitkät puhteet,
talvella hiljaa haastellaan,
lauluja vanhoja lauletaan,
kuulu ei isännän nuhteet.

Huurtehessa on honkapuut,
hyyteessä ikkunalaudat.
Ihmiset takkahan tuijottaa,
hiljaa hiiliä liikuttaa –
liikkuvi muistojen haudat.

Talvella murheita muisteta ei,
talvella paljon on lunta,
muistoja kauniita katsellaan,
riemuja vanhoja riemuitaan,
nähdähän kesästä unta.

Varpuset jäätyvät oksillaan,
paksu on hanki maassa,
ihmiset kulkee ja askaroi –
mielessä lintujen laulut soi,
kellojen kilke haassa.
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Sisällä siintävi taivas sees,
kukkivat kummut ja kedot,
laulavi leivot ja linnut muut –
ulkona huojuvat honkapuut,
ulvovat metsien pedot.

Kuollut on usko ja rakkaus,
jäässä on ruusurukat.
Mutta kun illalla ikkunaan
loistavi kuu tahi tähti vaan,
kauniit on hallankin kukat.

Suru on siltoja siskojen,
sääli on hallan kukka.
Talvella toistansa säälitään,
itseään sekä ystäviään:
Ystävä, ystävä rukka!

Voi sinun hullua sydäntäs,
voi sinun hullua päätäs,
tiedä en, kump’ oli hullumpi,
hullut ne vaan oli kummatki,
tarvis ol’ talven jäätäs.

Tahdoitko toivoja toteuttaa,
näitkö sä onnesta unta?
Hangessa toivojen hauta lie.
Kaikilla meillä on yksi tie.
Talvella paljon on lunta.

Eino Leino
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TALVELLA 

On talvi. Valkovaippaan maan
jo luonto kaikkialla peittää,
ja lisää hiutaleita vaan
kuin huntuja se maahan heittää.
Jo tuoss on talven ensitie,
miss tukkimiehen hepo laukkaa,
reen jalas pakkasessa paukkaa,
ja hepo kiitää, korpeen vie.

Puut seisoo pakkashuurteissaan,
ja korvessa on syvä rauha;
ei laula edes linnutkaan,
ei leyhy iltatuuli lauha.
Vaan tuolla tukkimiehet käy
ja kirveeniskut kajahtaapi,
nyt korven rauha katoaapi,
mut yöksi jälleen ennättäy.

Yö koittaa, talven siniyö,
ja tähdet syttyy taivahalla;
jo hohtaa niiden helmivyö
yön tummuudessa kaikkialla.
Sä katsees pohjoisehen luo:
mi loimu siellä yössä väikkyy?
Mi taivaan rantamilla läikkyy?
– On revontulten loimu tuo.
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Se korkealle kohoaa
ja taivaan sinen valostaapi,
kuin tuliliekit ylös saa
ja autereita tavottaapi.
Kas, korven takaa käy sen koi,
ja kultakaareen joskus kääntyy,
ja aamun sarastaissa nääntyy, –
yötähtein kerä häipyy pois.

Ah, korpi! Raitis talvisää
se hyväileepi ihmismieltä,
ja punahonkain uljas pää
kuin puhuis meille riemun kieltä.
Ne ylväät onpi seistessään,
ja ylväät silloinkin, kun kaatuu,
kun oksansa jo maassa maatuu,
ja tukkimies on riemuissaan...

Matti Husu 1937
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LAULU HÄMÄRISSÄ

Tunnetko Hämärätärtä,
Hienoa hämyjen neittä?

Tunnen tyttären hämyjen,
Varjojen vakavan nei'en!

Kun on kylmä talviaamu,
Kirisevi kirkas hanki,
Kuurassa on koivun oksat,
Härmässä petäjän latvat –
Silloin tuolta vaaran päältä,
Nenästä utuisen niemen
Hiihtävi hämärän tytti,
Varjojen vakava neiti.

Istut yksin ikkunassa,
Tuli tuikkivi takassa,
Nukkui tuvassa kaikki,
Kissa vanha kehreävi –
Tulevi tupahan tytti,
Hiipivi hämärän neiti:
Härmästä on huivi tehty,
Kuurasta ku'ottu sukka,
Viitta villoista ve'etty,
Vuonan harmajan selästä.
Harmajat on neien silmät,
Harmaja hivuskin hieno,
Vienosti verevä poski,
Piirre poskella totinen.
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Jos on syämesi suruinen,
Mieli musta muisteloista,
Silmä itkusta punainen,
Poski valju valvonnasta;
Hämärätär, hieno neiti,
Varjojen vakava tytti,
Viepi viileän kätösen
Otsallesi polttavalle –
Syämestä suru katosi,
Mielestäsi mustat muistot;
Rauha rinnassa asuvi,
Suruisen ihana, lauha.

Kun jo päivä pilkistävi,
Valoviiru ilmenevi
Tuonne taivon rantamalle,
Korpikuusien kohalle;
Paistavi punalta hanki,
Punalta petäjän kylki,
Saapuvi iloinen impi
Päivätär, korea kuopus –
Poistuvi hämärän neiti,
Hiihtelevi hiljaksensa
Tuonne korpien povehen,
Salon synkän siimeksehen.

Sinnepä katosi neiti –
Rauha kanssansa katosi,
Helmassa hämärän neien,
Varjojen vakavan immen.

Eino Pakarinen
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YKSIN HIIHTÄJÄ 

Minä hiihtelen hankia hiljakseen,
jo aurinko maillehen vaipuu,
minun mieleni käy niin murheisaks,
minun rintani täyttää kaipuu.
Latu vitkaan vie.
Vai vääräkö lie?
Niin pitkä on yksin hiihtäjän tie.

Ja kuusien varjot ne tummentuu.
Minä annan aattehen luistaa.
Ja jos minä korpehen kaadun näin,
mua tokkohan kukaan muistaa?
Kylä kaukana on.
Nyt lepohon
ei aikaa vielä, ei aattelohon.

Olen hiihtänyt metsää, järveä
ja rimpeä rannatonta,
olen laskenut rinteitä laaksojen
ja kohonnut vuorta monta
ja vuorien taa
mun jäi kotomaa,
mut voimani, voimani raukeaa.

1/3

CC0 Kirsi Alastalo 2020   |   RyhmäRenki.fi



Olen vierinyt maita ma vieraita
ja ottanut merkkejä puista,
olen pyrkinyt, tahtonut, taistellut
ja levänneeni en muista.
Mut määräni pää
yhä loitoksi jää.
Mun on niin kylmä, mua väsyttää.

Ne nousevat lapsuusmuistot nuo,
ne aukee maailmat armaat,
näen silmät mä äitini lempeän taas
ja taattoni hapset harmaat.
Se vast’ oli mies!
Se taruja ties,
kun joutui ilta ja leimusi lies.

Minä hiihtelen hankia hiljakseen.
Tuul’ hiljaa heittävi lunta.
Koti mullako ollut ja siskot ois
vai oisko se ollut unta?
Miten korvessa näin
nyt yksinäin
minä hiihtäisin? Missä on ystäväin?

Ei, enhän mä korpea hiihdäkään,
minä hiihdänhän siskojen kanssa,
koti tuolla se vilkkuvi kultainen,
tuli taasen on takassansa,
emo huolella käy,
eikö lapsia näy,
kun ilta jo hangilla hämärtäy.
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Elä murehdi turhia, äitini mun,
me tullaan, tullaanhan kyllä,
me tulemme poskin niin 
lämpimin,
meill’ onhan villaista yllä,
ja jos kylmäksi jää
sormi yks tai tää,
sun suukkosi kyllä sen lämmittää.

Me hiihdämme alta ikkunan,
me katsomme salaa sisään:
Isä pitkää piippua polttelee,
emo takkahan halkoja lisää.
Hei, hip hip huraa!
kaikk’ kerrassaan!
Ovi auki ja äidin helmahan vaan.

Ja kuusien varjot ne tummentuu.
Tuul’ hiljaa heittävi lunta.
Joko kotihin korpien hiihtäjä sai
vai ollutko lie vain unta?
Uni tuskat vie.
Päivä loppunut lie
ja loppunut yksin hiihtäjän tie.

Eino Leino
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