Vaeltaja pysähtyy
soutaja antaa airojensa levätä
näkymätön hyvä käsi
on laskeutunut elämän otsalle.

Suru on se miten me muistamme ilon.
Tummien puitten välissä pilkottaa
auringon valaiseman järvenselän
kimaltavat kyyneleet.

Viljo Kajava
Puu suhisee
hiljaisuus säestää.
Ystävykset
ovat jälleen tavanneet:
metsän sini ja järven tyven.

Gösta Ågren
Pois aurinko painui,
lankesi ilta
jäi taivahan rannalle säihkyvä silta,
mut kaukaa korven tummuvan yöstä
soi laulu ihmisen työstä.

Einari Vuorela
Hän, joka sinulle on ollut rakas
ei koskaan kuole sydämestäsi.
Niin kauan kuin elät
kannat hänen
siunaavaa läsnäoloaan itsessäsi.
Anja Porio
Rakkaamme lähtevät,
jää tyhjä tila
muistojen asua.
Helena Anhava
Onnellinen hän,
joka päänsä painaa
iankaikkisen Isän syliin.

Eino Leino
Silmät alasluotuina,
ripsillä kyyneleetsuru ikimuistoinen
etten mistään löydä
lohdutuksen sanaa.
Lassi Nummi
Pysähtyi sydämes pursi
rauhan vienoille vesille,
armon auringon sylihin.
J.H.Erkko
Eikä kukaan
ole keneltäkään poissa
kun mustarastas laulaa.
Lassi Nummi

Aleksis Kivi

Hetket ovat kuin laivat,
ne lähtevät armottomasti aikanaan.
Meidän on oltava kuin satama,
tyynesti kaivaten.

On hiljainen taivaanranta,
eikä lintujen laulu soi.
Ei kuoleman tarkoitusta
aina ymmärtää voi.

Jokaisessa poisnukkuneessa
ystävässä
me kadotamme osan itsestämme,
usein juuri sen parhaan.

Lauhat lempeät tuulet
hänet mukaanne ottakaa
ja hellästi kantakaa sinne,
missä uupunut levätä saa.

Poissa on tuska, ohi on arki ja työ.
Purjehdus on päättynyt,
vain lempeät mainingit rantaan lyö.
Isän kotiin matkaaja palaa.

Mitä tummempi taivas,
sitä kirkkaammat tähdet.
Mitä suurempi suru,
sitä lähempänä Jumalaa.

Siellä on polut tasaiset astua.
Siellä ei silmät voi kyyneliin kastua.
Siellä on vihreät kunnaat ja lehdot.
Siellä on pehmeät nukkua kehdot.

Rakas ystävä ei koskaan kuole.
Hän elää ajatuksissamme,
sydämissämme, muistoissamme.

Ylitse kaikkien kyynelien
tuhat muistoa meitä lohduttaa.
Ne tallessa päivien menneiden
-tuhat muistoa kultaakin kalliimpaa.

Me tiedämme, sinun on parempi näin
Kivut poissa, tuskat takana päin.
Suo anteeksi silti kyyneleet nää,
ne rakkautta on ja ikävää.

Ei pihalla enää kulkijaa,
vain kodissa muistot asustaa.
Me katsomme jälkiä kättesi töiden
kiittäen, kaivaten, ikävöiden.

Niin äkkiä päivä sammua voi,
ei kohtalon kello edeltä soi.
Sydän itkee kaipuuta ikävää,
vain muistojen helmet kimmeltää.

Miten kauniimmin täältä
lähteä vois,
kuin unessa hiljaa nukkua pois.

Hetkenä illan keväisen
hiljeni sydän kultainen.
Lähtösi vaikea kestää on,
surumme suuri ja sanatonLohtuna muistot rakkaat.

Tuuli, puissa: Äänetön sade.
Näen unta isästä:
Hän soutaa kauas luodon luo
eikä palaa enää.
Bo Carpelan
Kuiskaan kipuni,
kuiskaan ikäväni.
Kuiskaan kiitokseni,
kuiskaan rakkauteni.
Tiedän, että sinä näet,
vaikka en voi sinua tuntea.
Kuiskaan yli virran ja veen,
muistoihin kauniisiin
kaarisillan teen.
Marleena Ansio

Sylillä on ikävä.
Ei toisiinsa kasvaneilla
ole oikeaa
poislähdön aikaa.
Aino Suhola
Se, joka on lähtenyt kauas
on kaikkein lähimpänä.
Se, jonka ääni on hiljaisuutta,
puhuu meidän äänemme läpi.
Ja niin sanamme vaikenevat,
ja me kuuntelemme.
Miten voisi olla poissa se,
jonka kaipaus kantaa keskellemme
vahvoilla käsivarsillaan.
Me asetumme hänen ympärilleen,
ei ole tärkeää, mitä me sanomme
vaan se, mitä hän kertoo meille
koko matkan pituudelta.
Niilo Rauhala

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
Suru ei ole muuta kuin muuri
kahden puutarhan välillä.

Ei ole varjoa kenenkään
saapuvan yllä.
On vain aamu.
On vain perillepääsy.
Anna-Maija Raittila

Eikä rakkaus koskaan tunne
omaa syvyyttään ennen kuin
eron hetkellä.

Kahlil Gibran
Kahlil Gibran

Syttyvät tuolla korkealla tähdet,
tullut on ehtoo, luotamme sä lähdet.
Siunata sinut sinne halajamme,
kumpusi alle.
Kustavi Lounasheimo
Yö peittää kukkaset maan
ja rauhan tuo tullessaan.
On vaiti lintujen ääni.
Nyt painan uneen jo pääni.
Väinö Havas
Ihana rauhan ranta
suloisen levon antaa.
Vaivoista vapahtaa
ja murheet lopettaa.

Saa silloin siivet soutaa
suvi-ilmahan siintävään,
kun enkelsaatto noutaa
pyhät kuorohon kiittävään.
Väinö Havas
Saan vierelleni enkelin.
Hän kasvoin ihanin
käy unta syvää valvomaan,
siivillä suojaamaan.
Inkeri Karvonen
Ja kyyneleetkin kerran
jää silmiin sammuviin,
kun siunattuina Herran
kutsutaan taivaisiin.
Samuel Lehtola

Vaan kun päivä iltaan joutuu,
kotirantaan saavutaan.
Siunatut hän kaikki kutsuu,
iät sitten riemuitaan.
Leonard Typpö
Pois korjuuhetkeen kulki
myös matka rakkaamme,
kuin päivän kirkkautta
me häntä kaipaamme.
On toivo surussamme,
ei tyhjä kaipaus,
kun Jeesus auttajamme
on turva, lohdutus.
Niilo Rauhala

Jää lähellemme, Jeesus
jää kaikkiin vaiheisiin.
Myös luopumiseen, lähtöön
suruihin suurimpiin.
Vain sinä Herra, kannat
ja meidän kasvaa annat
armosi turvissa.
Herra, kädelläsi uneen painan pään,
kutsut ystäväsi lepäämään.
Käsi minut kantaa uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään.
Anna-Mari Kaskinen

