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Muita Topeliuksen sanoittamia koulukäyttöön sopivia lauluja:
En etsi valtaa loistoa: Jean Sibelius
Fågelns visa: W. Th. Söderberg
Inarin järvi: Evert Suonio
Jo joutuu ilta: Jean Sibelius (mm. Suuri toivelaulukirja)
Joulukuusi: Oskar Merikanto
Joulupukki kolkuttaa: Jean Sibelius (mm. Viisi joululaulua)
Kedon kukkien laulu: Saksalainen kansanlaulu (Suuri toivelaulukirja n:o 18)
Koivu: Tapani Arvola (mm. Koulukuoro 9, 6 laulua lapsi- tai nuorisokuorolle)
Kun kukkaset keväällä puhkee: Otto Kotilainen (Kevätesikko osa 6)
Laps’ Suomen/ Sinun maasi: Karl Collan
Muistojen joulu: Karl Collan
Pienelle pajulle: Alice Tegnér (mm. Laulun iloa)
Rose-Marie: Karl Collan (mm. Suuri toivelaulukirja)
Sinun maasi: Heikki Klemetti (mm. Laulu ja soitto/ Ingman)
Sylvian joululaulu: Karl Collan
Talvilaulu: Selim Segerstam (mm. Musiikin maailma 1977, Musica 5-9)
Tervehtii jo meitä: Jean Sibelius (mm. 24 suomalaista joululaulua, In Dulci Jubilo)
Tähtitaivas: Karl Collan
Vaasan marssi: Karl Collan
Varpunen jouluaamuna: Otto Kotilainen
Vuodenajat: W. A. Mozart ( mm.Suuri lastenlaulukirja 2.)
Lähdeluettelo:
Laulu ja soitto/ Ingman 1952
Laulan ja soitan/ Sonninen – räisänen – Naukkarinen 1967
Musiikkia oppimaan/ Pukkila – Rautio 1966
Musiikin maailma, Musica II/ Pohjola – Cederlöf 1974
Musiikin maailma, Musica 5-9/ Pohjola – Cederlöf 1977
Valistuksen laulukirja/ J. N. Vainio 1930
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REIPPAAT POJAT

R. Norén, Z. Topelius

1.
A
D
Sen /veltoks’ raukaks’ /mainitsen, ken
E7
A
/talvet tuti- /see___ja
A
D
/tuulahduksen /tuntien, jo
E7
A
/turkkiin turvai-/lee, ja
E
H7 E
/jota aina /yskittää, kun
A
E7
A
/Pohjolass’ on /raitis sää, kun
A
A
E7 A
/Pohjo- /lass on /raitis /sää.
2.
Jos hän on sairas, voimaton,
niin olkoon oloillaan.
Mut toist’ on, jos hän arka on,
ja lellipoika vaan.
Kaikk’ kehnot alle kinoksen
ja lunta korvat umpehen,
ja lunta korvat umpehen!
3.
Oi ällös, äiti kultani
mua lellitelkö vaan!
Karaistukoon käsvarteni
sinua suojaamaan.
Mun tahton’ suureks tulkohon
ja lujaks elon taistohon,
ja lujaks elon taistohon!
4.Ma tahdon kerta kelvata
isäini maallekin:
sit’ autan miekall’, auralla
tai tartun kirjoihin,
mut kaikkeen, äiti kaikkehen,
mä mieltä voimaa tarvitsen,
ma mieltä voimaa tarvitsen!
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REKIPOLSKA

Ruotsalainen kansansävelmä, Z.Topelius (suom. Otto Manninen)

1.
G
D7
G
Soios,sorja tiuku, /illan hämyssä!
G
D7
/Vieös, varsa virkku,
G
/maita, metsiä!
C
G
/Niin kuin tuuli kulkee /matka kotio,
C
G
/kohta meidät sulkee /syli lämmin jo;
C Am
D7
G
/suru keillä, jos on /ilo meillä?
D
A7
D
/Katsos, tuolla leikkii /Pohjan tuloset!
D
Em7
D
/Mieless’ sadat leikkii /muistot suloiset.
2.
Soios, sorja tiuku, illall’ ihanaan!
Vieös, varsa virkku, kautta metsän maan!
Ensi koite kohtaa meidät kotona:
puna raikas hohtaa puissa, poskilla;
nousu sorja kuperkeikan korjaa!
Kas, mit’ yöstä tulta tuolta tuikuttaa
Tähti, kodin kultalieskö loimuaa?
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AAMULAULU

Z.Topelius; suom. Paavo Cajander

1.
A7
D
A
D
A
Tuhanten /rantain parta-/hilla heräjä,/ armas synnyin-/maa!
A7
D
D
A
E
A
Heräjä /taivaan rante-/hilla, jo aamun /koitto leimu-/aa!
A7
D
A
A7 D
A
Ikävä /yös on haihtu- /va ja valon /riemu voitta- /va.
A7
D
H7 Em A7
D
D7
D
Tuhanten /rantain parta- /hilla heräjä, /armas synnyin-/maa!
2.
Sun kyyneleesi kuivukohot
kuin kaste aamun tuulihin!
Keväimen kylmät lauhtukohot,
ja ruusut nouskoot kasvoihin!
Kukiksi nuput puhjetkoot,
ja mielet, toiveet tointukoot!
Sun kyyneleesi kuivukohot
kuin kaste aamun tuulihin!
3.
Sä nouse, nuori maani armas,
ja järvet, lammet läikkykää!
Jo kuuluu lintuin laulu harras,
jo päiväss´aallot välkkyää.
Heräjä tuulten huminaan
ja loistoon aamun kirkkahan!
Sä nouse, nuori maani armas,
ja järvet, lammet läikkykää!
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SYLVIAN LAULU

Z.Topelius

1.
A
E7
Ken /kirkas, kiiltävä /sointu, liet mi
E7
A
/raiut lehdot ja /rannat, mi
D
A
/hiljaa tuulessa /huminoit ja
E7
A
/pauhuss’ ankaran /aallon soit ja
A
D A E A
/rinnan auvoa /annat?
2.
Oon lintu ilmain mä iloisten,
mi liidän taivahan laella;
oon laakson, tunturin tuulonen,
mi huikun huolia vailla;
oon laine kirkkahan lahdelman,
oon viesti tarhoista taivahan,
oon hoiva huolien mailla.
3.
Käy, sydän kärsivä, sovinnon
ja soinnut kevät tääll’ antaa!
Oi, Luojan laupeus on loputon
ja rakkaus vailla on rantaa!
Kuin taivas sees, meret siniset!
Kuin meidät,kalpeat kukkaset,
maa kaunis, vihreä kantaa!
4.
Niin onhan ilomme, emme voi
panna luonnolle paulaa:
niin rannan aaltosen kuiske soi,
niin lehdon linnut ne laulaa.
Niin, hiukan huolta se helkähtää,
ut vapaa, raikas on ranta tää,
veet vapaat Suomea kaulaa.
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KESÄPÄIVÄ KANGASALLA

G.Linsén, Z.Topelius (suom. O.Manninen)

1.
A
D
A
Mä /oksalla ylim- /mällä oon
E
A
/harjulla seljän- /teen___niin
A
D
A
/kauas kuin silmä /siintää, nään
E
H7 E
/järviä lahti- /neen, kas
E
A
/Längelmävesi /tuolla vöin
E
A C#7
/hopeisin hohte- /lee___ja
F#m
C#7
D
/Roineen armaiset /aallot sen
E
E7
A C#7
/rantoa hyväe- /lee___ja
F#m
C#7
D A
/Roineen armaiset /aallot sen
A
E
A
/rantoa hyväe- /lee.
2.
Mä /vain olen lintu /pieni ja
/siipeni heikot /on.___ Vaan
/oisinko uljas /kotka, niin
/nousisin lento- /hon. Ja
/lentäisin taivoon /asti luo
/Jumalan istui- /men.___ Ja
/nöyrin, hartahin /mielin, näin
/laulaisin rukoel- /len.___ Ja
/nöyrin, hartahin /mielin, näin
/laulaisin rukoel- /len.
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Tai
1.
Mun keinuni latva korkein on
laella Harjulan veet
Sinervät silmäellä taa
katsehen kantaman!Tuoll’
Längelmän vettä vilkkuu vyöt
hopean hohtavat, ja
Roineen rantoja kaulaa tuoll
aaltoset armahat, ja
Roineen rantoja kaulaa tuoll
aaltoset armahat.
3.
Mä vain olen lintu pieni
ja siipeni heikot on;
mut voisinko kotkan lailla
ma kohota lentohon,
niin lentäisin kauas, kauas,
luo iäisen istuimen,
:,: ja etehen Kaikkivallan
ma vaipuisin visertäen :,:
4.
Oi taivahan pyhä Herra,
sua lintunen rukoelen
Kuink’ ihana ons un maasi,
kuin taivahas ihmeinen!
Suo välkkyä Suomen vetten
tult’ intomme ainiaan!
:,: Oi Herra, sytytä meissä
suur’ rakkaus synnyinmaan! :,:
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PIKKU LAURI

Olavi Ingman, Z.Topelius

1.
A
E7
A C#7
Maailma on niin /lave-a, /
F#m
C#7
pikku, pikku /Lauri! /
D
E7 D
A
Siin’ on monta /louk-ko-a, /
E7
A C#7
pikku, pikku /Lau-ri! /
D
E7 D
A
Siin on monta /louk-ko-a, /
E7
A C#7
pikku, pikku /Lau-ri!
2.
Tiet on siinä mutkaiset,
pikku, pikku Lauri!
Katso minkä valitset,
pikku, pikku Lauri!
3.
Monet siellä asustaa,
pikku, pikku Lauri!
Herran suojass’ onnen saa,
pikku, pikku Lauri!
4.
Enkeli kun kanssas’ käy,
pikku,pikku Lauri,
eipä kyitä tielläs’ näy,
pikku, pikku Lauri.
5.
Missä viihdyt parhaimmin,
pikku, pikku Lauri?
Koti kaikkein kallehin,
pikku, pikku Lauri!
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KAIKU

P.J. Hannikainen, Z.Topelius; suomennos

1.
F
Bb F C
Sä /olet metsän /soma ja /tarkka tyttö- /nen, tyttönen, sä /
Gm
Bb
F
C
F
C F
matkit alin- /omaa, kun /puhuu ihmi- /nen, ihminen.On /
Dm
Gm
C
F
sulla huntu /hohtava ja /kruunu kullan /loistava ja /
Gm F
Bb C
F C
F
vuoren ta - us- /talla ain’ /olet piilos- /sa, piilos- /sa.
2.
Ken olet tyttö? Lienet
sa lapsi kuninkaan, kuninkaan?
Sa mainitakin tiennet,
mist’ opit matkimaan, matkimaan?
Keneltä tavan moiset sait,
ett’ aivan ajatusta pait’
sa jatkuttelet myötään,
etk’ yhtään pysy vait’, pysy vait?
3.
Laps’ nuori ihanainen,
sa luonnon ääni oot, ääni oot,
sen tunteet aina vainen
sun suustas kaikukoot, kaikukoot!
Ah, jospa voisit tulkita
vain luonon sopusointua,
et suotta ilmaan laskis
vaik turhaa humua, humua!
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AAMULAULU

V.A. Mozartin mukaan, Z.Topelius

1.
A7
D
Tuhanten /rantain parta- /hilla heräjä
A
D
A
A7
/armas synnyin- /maa! Heräjä,
D
/taivaan rante- /hilla, jo aamun
A
E
A
/koitto leimu- /aa! Ikävä
A7
D
A
/yös on haihtu- /va ja valon
A7
D
A
A7
/riemu voitta- /va.___ Tuhanten
D
H7
Em
A7
/rantain parta- /hilla heräjä
D
A7
D
/armas synnyin- /maa!
2.
Kuin kukkaranta aamusella
heräjä uuteen aikahan,
sill’ uusi päivä paistehella
hälvensi varjon kuoleman!
Siis varmistu sä muistoissa
ja vartu mielen avuissa!
Kuin kukkaranta aamusella
heräjä uuteen aikahan.
3.
Sä nouse, nuori maani armas
ja järvet, lammet, läikkykää!
Jo kuuluu lintuin laulu harras,
jo päiväss’ aallot välkkyää.
Heräjä tuulten huminaan
ja loistoon aamun kirkkahan!
Sä nouse nuori maani armas
ja järvet, lammet, läikkykää!
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Muita Topeliuksen sanoittamia perinteisiä koululauluja
TALVILAULU

A.G Ingelius, Z.Topelius

1.
Äsken kuohui järvi
vaahtoloistossa
kirkas jää nyt kiertää
saaren rantoja.
Hausk on suksilla kiitää
kankahalla,
hanki hohtaa alla,
sää on raikasta,
hanki hohtaa alla
sää on raikasta.
2.
Oikein korven ilma
iskee poskihin
iinkuin karhu, liikun
turkin huurteisin.
Iskuin pontevin
lyön ja kuusi vankka
:,: valkolehvä, sankka,
sortuu hankihin:,:
3.
Päivä päättyy, heittää
yksin salomaan;
mahdottomiin jatkaa
hohka varjoaan.
Kuu jo loistoaan
oksain yltä suopi,
:,: nietoksille luopi
tähdet hohdettaan:,:
4.
Nuorna pirteänä
saavun jällehen
suojaan rattoisahan,
jossa vallitsen.
Laula riemuiten!
Kerro puhtaat hetket,
:,:raittiit talviretket,
halki hankien!:,:
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KEDON KUKKIEN LAULU

Saksalainen kansanlaulu, Z.Topelius

1.
Me kainoja ollaan ja pieniä vaan,
mut’ Luoja ei unhota kukkkiakaan.
Hänen kentänsä kirjomme, laaksot ja haat,
ja viehkeiksi verhoomme vihreät maat.
2.
Oi, emmeä kehrää ja loimia luo,
mut aina on valmihit vaatteemme nuo,
ja niinpä ei loistanut Salomokaan
kuin meistä nyt pienoisin mullassa maan.

KUN KUKKASET KEVÄÄLLÄ PUHKEE

Otto Kotilainen, Z. Topelius,
suom. A. Noponen

1.
Oi Herra, sa lapsille siunaus suo,
ket kilttinä ahkeroivat!
Oi siunaa harmajahapset nuo,
ket lapsina riemuita voivat,
ket lapsina riemuita voivat,
kun kukkaset keväällä puhkee!
2.
Kaikk’ kallihit helmet ja kullat on
vain hohdetta Pohjolan jäällä;
niin riemut haihtuvat nautinnon,
kuin kaste kuivalla säällä,
kuin kaste kuivalla säällä,
kun kukkaset keväällä puhkee!
3.
Siis työmme ja puhtahat toivehet
oi, siunaa sa Herra, ne aina.
ja laakson vihreät siemenet
suo versoa voimakkaina,
suo versoa voimakkaina,
kun kukkaset keväällä puhkee!
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SINUN MAASI

Heikki Klemetti, Z.Topelius

1.
Laps’ Suomen, älä vaihda pois sä maatas ihanaa!
Sill’ leipä vieraan karvast’ ois ja sana karkeaa.
Sen taivas, päiv’ on loistoton, sen sydän sulle outo on;
laps’ Suomen, älä vaihda pois, sä maatas ihanaa.
2.
Laps’ Suomen, kaunis sull’ on maa
ja suuri loistokas,
veet välkkyy, maat sen vihoittaa,
sen rant’ on maineikas.
Yö kirkas, päivä lämpöinen
ja taivas tuhattähtinen;
laps’ Suomen, kaunis sull’ on maa
ja suuri loistokas.
3.
Laps’ Suomen, armas maasi tää
siis muista ainiaan!
Sull’ onnea ja elämää
ei muuall’ ollenkaan.
Jos minne tiesi olkohon,
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