
 

Lainattuja sitaatteja 
S1 

Kulje äiti kerallamme, 

voimanlähteenä lähellä. 

Elä muistoissa mukanamme, 

sävelinä sieluissamme, 

elämämme enkelinä, 

taivaan veräjän takana. 

– Eino Leino – 

*** 

S2 

Tuonen lehto, öinen lehto! 

Siell´ on hieno hietakehto, 

sinnepä lapseni saatan. 

– Aleksis Kivi – 

*** 

S3 

Jokainen yksinään 

maan sydämellä 

auringonsäteen lävistämänä: 

ja äkkiä on ilta. 

– Salvatore Quasimodo – 

*** 

 

 

 

S4 

Me emme itke niitä päiviä, jotka 

ovat myötäsi menneet, vaan 

olemme onnellisia, että ne 

päivät ovat olleet. 

*** 

S5 

Aurinko laskee, jo pitenee varjot. 

Aika on eron ja jäähyväisten. 

Poissa on ystävä kallehin. 

- Kari Rydman - 

*** 

S6 

Ei mahdu se asia sanoihin, 

ei lauseisiin, ei kyyneliin, 

miten paljon sä meille merkitset. 

On kuvasi piirtynyt sydämiin, 

sinä ansaitset parhaimmat kiitokset. 

Kaikki opetus elämästä 

mikä sinulta saatu on, 

on sisältö enemmästä 

se rakkaus pyyteetön. 

- Heli Juntunen – 

*** 

 



S7 

Ei mikään voi kuolla, ei kukat, ei tuuli, 

ei rakkaus kuolla voi. 

Ohi polku vain kulkee ja kukat jää taakse 

ja muualla tuuli soi. 

- Aila Meriluoto - 

*** 

S8 

Hiljaa ja lempeästi - 

niin kuin kynttilä, 

yön tullen puhalletaan sammuksiin, 

niin puhalletaan sammuksiin, 

elämän lepattava liekki - 

hiljaa ja lempeästi. 

- Kaarina Lähteenkorva - 

*** 

S9 

Hän lähti, mutt' on vielä 

lähellämme tuhansin sitein 

meihin liittyen ja kotihin 

ja liki sydäntämme jäi 

kaiku askelten rakkaiden. 

- Hj. Procope - 

*** 

S10 

Täällä Pohjantähden alla, 

taivas täyttyy purppuralla, 

siitä suojakseni peiton 

minä itselleni saan. 

- Turkka Malin - 

*** 

S11 

Jossain kirkkauden maassa kuljen. 

Taakka harteita ei paina, 

se on poissa. 

Kukkaportit avaan, 

suljen. 

Hengittelen ilmaa, 

kevyttä kuin tuuli. 

Joka puu on ystäväni, 

hymyhuuli. 

Itkenkö? 

Enhän toki - ihanassa maassa. 

- Einari Vuorela - 

*** 

S12 

Kaikk´ on niin hiljaa mun ympärilläin, 

kaikk´ on niin hellää ja hyvää. 

Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin 

ja tuoksuvat rauhaa syvää. 

- Eino Leino - 

*** 

S13 

Kun istun sinun vierellesi 

en kysy enkä vastaa, 

sillä tiedät jo, 

että pisaraakaan ei puutu. 

Olen kotona, riisun saappaani, 

olen pilven painoinen. 

- Tommy Taberman - 

*** 

 



S14 

Katson ulos, illansuu 

mustaan vaippaan vaipuu. 

Metsä ruskoon kuvastuu 

tyynenä kuin kaipuu. 

- Arvid Lydecken - 

*** 

S15 

Lähdön hetki on tässä. 

Voi hyvin, edeltä mennyt. 

Tervehdi puolestamme 

maailmankaikkeutta. 

Lepo ja rauha 

ympäröiköön sinut. 

- Eeva Kilpi - 

*** 

S16 

Me kutsumme häntä, 

mutta hän ei käänny enää. 

Hän on matkalla lapsuutensa metsiin, 

sinisen kukan ja kultaisen syksyn maahan. 

Siellä laulavat toisenlaiset linnut. 

- Sirkka Turkka - 

*** 

S17 

Me olemme niin kuin uni 

ja niin kuin ruoho maan, 

joka aamulla puhkee kukkaan 

ja ehtoolla leikataan. 

-Mika Waltari - 

***  

S18 

Nyt olen vapaa ja mukana tuulen 

saan kulkea rajalla ajattomuuden. 

Olen kimallus tähden, olen pilven lento, 

olen kasteisen aamun pisara hento. 

En ole poissa, vaan luoksenne saavun 

mukana jokaisen nousevan aamun. 

Ja jokaisen tummuvan illan myötä 

toivotan teille hyvää yötä. 

- Vuokko Laatio - 

*** 

S19 

Pois aurinko painui, lankesi ilta 

jäi taivahan rannalle säihkyvä silta, 

mut kaukaa korven tummuvan yöstä 

soi laulu ihmisen työstä. 

- Eino Leino - 

*** 

S20 

Pysähtyi sydämes pursi 

rauhan vienoille vesille, 

armon auringon sylihin. 

- J.H. Erkko - 

*** 

S21 

Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti. 

Ei se iäks sammu, ken elämästä lähti. 

Nuku tähti helmassa päivän. 

- Eino Leino - 


