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TYÖVÄEN MARSSI
Käy eespäin, väki voimakas,
äl orjajoukko halpa
täst alkain ole, tarmollas
sä särje tieltäs salpa.
Mink kuntos keksii, kirvees lyö,
se olkoon vapauden työ,
jonk eestä poistuu sorron yö,
jonk eestä poistuu sorron yö!
Työ kättemme se hengenkin
on ylevätä työtä.
Työ tehty kourin jäntevin
voi poistaa hengen yötä.
Tok' kunnian ei halu vaan
saa meitä työhön, toimintaan,
mut myöskin onni synnyinmaan,
mut myöskin onni synnyinmaan!
Tuokko

URALIN PIHLAJA
Illan laulu hiljalleen virran yllä soi,
lainehilla kaupungin valot salamoi.
Jossain pihlajainen, min luokse polkuni vie,
jossain pihlajainen ja ystäväni lie.
Miksi, oi pihlajainen, katsees noin tummentuu?
Miksi, oi pihlajainen, noin pääsi painautuu?
Polku kiemurrellen vie laakson helmahan,
alla pihlajaisen lie onni oottavan.
Ah, jos tietäisin kumman lempi onneni lie,
vaalean vaiko tumman luo askeleeni vie?
Miksi, oi pihlajainen, katsees noin tummentuu?
Miksi, oi pihlajainen, noin pääsi painautuu?
Tähti tuikkivainen jos kertoella vois,
vaalean vai tummanko lempi lämmin ois.
Vaieten tähti vastaa – alle pihlajapuun,
kolme ihmislasta vain vaiti seisahtuu.
Miksi, oi pihlajainen, katsees noin tummentuu?
Miksi, oi pihlajainen, noin pääsi painautuu?
Kaunis vaaleainen myös tumma herttainen,
ottaisin jos toisen jäis toinen jälkehen.
Vaikeaa elo mainen lempi kun leimuaa –
enhän kuitenkaan voine mä kahta rakastaa.
Kerro oi pihlajainen, kallis pihlajapuu,
kumman rintaa vasten nyt pääni painautuu?
Kosti Kivilahti

YHTEISRINTAMA
1. Kun ihminen ihminen on,
niin leipää hän tarvitsee.
Suunsoitto ei nälkää karkoita
eikä tyhjää täydeksi tee.
Siis vasen, yks kaks,
siis vasen, yks-kaks,
missä paikkasi, tiedätkö sen?
Tänne päin,
täällä marssivat työläiset,
sinä myös olet työläinen.
2. Kun ihminen ihminen on,
hälle vaatteita tarvitaa.
Palopuheet ei suojele pakkaselta
eikä rumpujen paukutuskaan.
Siis vasen, yks kaks,
siis vasen, yks-kaks,
missä paikkasi, tiedätkö sen?
Tänne päin,
täällä marssivat työläiset,
sinä myös olet työläinen.
3. Kun ihminen ihminen on,
hän ei potkuja ota huvikseen
eikä toista ihmistä orjuuta
eikä alistu orjuuteen.
Siis vasen, yks kaks,
siis vasen, yks-kaks,
missä paikkasi, tiedätkö sen?
Tänne päin,
täällä marssivat työläiset,
sinä myös olet työläinen.
4. Proletaarit, kahleita teiltä
muut koskaan ei murskasi lyö
Siksi työläisten vapautus olla voi
vain työväenluokan työ.
Siis vasen, yks kaks,
siis vasen, yks-kaks,
missä paikkasi, tiedätkö sen?
Tule työläisten
yhteisrintamaan,
sinä myös olet työläinen!
Elvi Sinervo

SYNNYINMAAN RAKENTAJAT
1. Katso kaunis synnyinmaasi on,
sen metsät, niityt, haat.
Katso kuinka loiste auringon
noin kultaa kukkamaat.
Kuule kuinka leivon laulu soi,
suven sanoman se tänne toi.
Täällä rakentain, rauhaa puolustain
voimme elää ain.
Täällä rakentain rauhaa puolustain
voimme elää ain.
2. Köyhäkö maa tuhatjärvinen
ja kansa samaten?
Tänään rakentain ja raivaten
me luomme vauraaks' sen.
Hallan, puutteen karkoitamme pois,
että kansa onnen saada vois.
Täällä rakentain, rauhaa puolustain
voimme elää ain.
Täällä rakentain, rauhaa puolustain
voimme elää ain.
3. Usein tääll' on sodat riehuneet
ja vaino vierinyt,
mutta rauhan aatteet kasvaneet
on kansassamme nyt.
Sen min' kaasi sodan synkkä yö,
jälleen nostaa tarmo, yhteistyö.
Täällä rakentain, rauhaa puolustain
voimme elää ain.
Täällä rakentain rauhaa puolustain
voimme elää ain.
Heimo Anttiroiko

PARTISAANIVALSSI
1. En voi jäädä vierellesi,
yöhön rientää täytyy mun.
Turhaan avaat uutimesi,
usvaan tyystin piiloudun.
Älä kysy, minkä tähden
enää viipyä voi en.
Öisen metsän kätköön lähden
luokse partisaanien.
Öisen metsän kätköön lähden
luokse partisaanien.
2. Kuu on noussut, jostain kuulla
nyt voi koiran haukunnan.
Sinun ei vain pidä luulla,
että toista rakastan.
Ehkä yö tai päivä koittaa,
jolloin saavun takaisin.
Murhemielen onni voittaa,
tervehdimme suudelmin.
Murhemielen onni voittaa,
tervehdimme suudelmin.
3. Jos en palaa, pellollani
touon kylvää joku muu.
Maa saa voimaa ruumiistani,
vilja nousee, tuleentuu.
Joskus peltomaalle kulje,
hyväellen tähkäpää
kätes hellään lämpöön sulje,
siinä jatkan elämää.
Kätes hellään lämpöön sulje,
siinä jatkan elämää.
Heimo Anttiroiko

BELLA CIAO
Erään kerran, näin kertoo laulu,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
luona vuoren taisto nuoren partisaanin alkaa sai.
Luona vuoren taisto nuoren partisaanin alkaa sai.
Mukaan riensin, kun kutsun kuulin,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Vapautta, oikeutta puolustaa on arvokkain.
Vapautta, oikeutta puolustaa on arvokkain.
Partisaani näin yössä lausui,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Sanat haipui, maahan vaipui nuorukainen uljas tuo.
Sanat haipui, maahan vaipui nuorukainen uljas tuo.
Päivä nousi, soi yllä vuoren,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Haudan loimme, kukan toimme, joka siellä kukkii viel.
Haudan loimme, kukan toimme, joka siellä kukkii viel.
Päättyi taisto, nyt soi vain laulu,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Vapauden, ihmisyyden puolesta se soikoon ain.
Vapauden, ihmisyyden puolesta se soikoon ain.
Jos vain kuljet sä luokse vuoren,
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
löydät vielä kummun sieltä, muiston partisaanin sen.
Löydät vielä kummun sieltä, muiston partisaanin sen.
Eino Puumalainen

YSTÄVYYS
1. Päivä jokainen on meille aina uus.
Aamun sarastukseen syntyy toveruus.
:,:Päivän tullen soivat tuulet,
laulaa miljoonin näin huulet,
ystävyys on sana lasten kaikkien. :,:
2. Illan hämyyn kajo päivän raukeaa.
Katsoo viime säde aavaa aukeaa.
:,: Kanna laulu täältä nuorten
kauas taakse merten vuorten,
ystävyyden tulet aina loistakoon. :,:
3. Leiri kuiskauksen kuulee vielä sen.
Päättyy retki pitkä rantaan laineiden.
:,: Ystävyyttä aalto toistaa,
kunnes jälleen aamu loistaa,
uuteen päivään meitä johtaa toveruus. :,:
Eino puumalainen

TUL:N MARSSI
1. Kulje näin, kulje näin, kulje pystypäin,
silmä kirkas hehkuen.
Askel varma, voitokas,
ryhti uljas, uskaljas.
Pelko pois, pelko pois, kuka jäädä vois?
Kutsu kuuluu luokkamme.
Nuorin innoin, riemurinnoin,
siskot veljet, marssimme.
Nuorin innoin, riemurinnoin,
siskot veljet, marssimme.
2. Käsky saa, kuunnelkaa, aika odottaa.
Ääntä isäin seuratkaa.
Kutsu kuuluu oikeuden,
yhteisvoiman, veljeyden.
Taistella, rakentaa, tämä joukko saa,
valon vuoresta valloittaa.
Voima nuori, valtaa vuori,
valo voita, sampo saa.
Voima nuori, valtaa vuori,
valo voita, sampo saa.
3. Isku lyö, taltta syö, kohta pois on yö.
Nuori voima voittohon!
Rinta rinnan kulkien
luomme uuden huomenen.
Ylöspäin käsikkäin uutta päivää päin,
ikivaloon, auringon.
Uuden uskon, aamuruskon
lipun viemme voittohon.
Uuden uskon, aamuruskon
lipun viemme voittohon.
Vieno Hamara

KEHTOLAULU
1. Kuunvalo kattomme harjalle hohtaa, ilta kun joutunut on.
Pienoisten lintujen, pienoisten lasten aika jo on lepohon.
Aamulla heräät ja aurinko jälleen loistavi yllesi sun.
Uinu mun lapseni, poikani pieni, kallehin aarteeni mun.
2. En sois sun varttuvan poikani pieni asetta laukaisemaan.
En sua kasvata sotia varten, tappamaan tuhoamaan.
Maailman rauhasta kerron mä sulle, liitosta ystävyyden.
Suureks kun vartut käyt keralla muiden rauhaa vain rakentaen.
3. En sois sun varttuvan poikani pieni työtönnä vaeltamaan,
en sua kasvata riistoa varten, leipääsi rukoilemaan.
Työväenluokasta kerron mä sulle, toimista, voitoista sen.
Suureks' kun vartut käyt keralla muiden heikompaa puolustaen.
4. En sois sun varttuvan poikani pieni maaliksi ohjuksien,
en sua kasvata uhriksi noiden kaasujen myrkyllisten.
Ihmisten toiveista kerron mä sulle laulaen uneesi sen.
Suureks kun vartut käyt keralla muiden maailmaa parantaen.
Raili Bäckström

RAKASTAN ELÄMÄÄ
Päättyy yö, aamu saa
Uusi päivä kun kirkkaana koittaa
Sulle oi, kotimaa
Sävel kaunehin tuulessa soittaa
:,: Rakastan elämää
Joka uutena aamussa aukee
Rakastan elämää
Joka uupuen illassa raukee :,:
Kirkkahin päivä ei
Aina parhainta loistetta suone
Unelman usein vei
Eikä ystävä lohtua tuone
:,: Rakastan elämää
Joka kyynelten helminä hohtaa
Rakastan elämää
Joka myrskyihin tietäni johtaa :,:
Jäänyt on päivän työ
Ilta varjoja tielleni siirtää
Kaupungin sydän lyö
Valot laineille siltoja piirtää
Rakastan elämää
Joka nuoruuden haaveita kantaa
Rakastan elämää
Joka muistojen hetkiä antaa
Rakastan elämää
Sille lempeni tahdon mä antaa
Rakastan elämää
Joka muistojen hetkiä kantaa
Pauli Salonen

EROTESSA
1. Taas lähtöä kellot soittaa,
taas jäähyväishetkemme koittaa.
On vaike kyynel voittaa,
kun ystävyys yhdistää.
:,: Taas kaikuu laulu,
laulu ystävyyden tää.
Se rakkain on meille,
se muistoihin aina jää. :,:
2. Tie luotasi kauas johtaa,
sen varrella myrskyjä kohtaa.
Sun muistosi kirkas hohtaa,
vain tähtenä synkän yön.
:,: Vain tuulten teitä,
viesti aina sulle soi.
Tää kaunein on laulu,
ei unhoon se jäädä voi. :,:
3. Luo ystävän aatos kantaa,
päin kuljemme yhteistä rantaa.
Se toivon meille antaa,
taas kerran me kohdataan.
:,: Ei aika muuttaa
ystävyyttä koskaan voi.
Meit voittoon se johtaa,
sen kunniaksi laulu soi. :,:
4. Nyt lähtöä kellot soittaa,
nyt jäähyväishetkemme koittaa.
On vaikea kyynel voittaa,
kun matkani alkaa saa.
:,: Viel' kaukaa kuuluu
laulu ystävyyden tää.
Niin hiljaa se häipyy,
vain kaipaus meille jää. :,:
Pauli Salonen

KANSAINVÄLINEN
Työn orjat, sorron yöstä nouskaa,
maan ääriin kuuluu kutsumus.
Nyt ryskyin murtuu pakkovalta,
tää on viime ponnistus.
Pohja vanhan järjestyksen horjuu.
Orjajoukko taistohon!
Alas lyökää koko vanha maailma,
ja valta teidän silloin on.
:,: Tää on viimeinen taisto,
rintamaamme yhtykää,
niin huomispäivänä kansat
on veljet keskenään! :,:
Työmiehet, kyntäjät ja kaikki
työkansan joukko nälkäinen!
Maa meidän on ja olla täytyy,
vaan ei laiskain lurjusten.
Nälkä meil on aina vieraanamme,
vaan kuin korpit haaskoiltaan
me kerran kaikki karkoitamme,
niin päivä pääsee paistamaan.
:,: Tää on viimeinen taisto,
rintamaamme yhtykää,
niin huomispäivänä kansat
on veljet keskenään! :,:

