VUOROVÄRSYI

RAUMLAISSI VEISUI

#30.
KOTONA – ÄIJÄNSUOLLA!
——————————————————
#31.
Minä tulen Raumalta – MINÄ TULENRAUMALTA!
Tuen aina Lukkoa – TUEN AINA LUKKOA!
Voittoon taikka häviöön – VOITTOON TAIKKA

KAAD LIIVEIHIS RYYP

HÄVIÖÖN!

Tää on mun yhteisö – TÄÄ ON MUNYHTEISÖ!
——————————————————
#32.
Yhdessä me voitetaan - YHDESSÄ ME VOITETAAN!
Yhdessä me hävitään – YHDESSÄ ME HÄVITÄÄN!
Mikään ei meitä lannista – MIKÄÄN EI MEITÄ
LANNISTA!

Ylpeenä eteenpäin – YLPEENÄ ETEENPÄIN!
——————————————————#33.
Mennään mennään mennään!- MENNÄÄN MENNÄÄN MENNÄÄN!
Mennään! - MENNÄÄN!
Mennään! - MENNÄÄN!

——————————————————#34.
Minne me mennään? - PÄÄTYYN ASTI!
——————————————————#35.
(L!) - L!
(U!) - U!
(K!) - K!
(K!) - K!
(O!) - O!

Kaad liiveihis ryypp
hyväs seoras vaikk kaks,
ja kolmaski viäl
jos snuu veres om baks.
Älä ussemppa kaad
ann menn siut suu,
sill muuton gäy nii
ett se ryypp kaata snuu. (HJ. Nortamo)
——————————————————
RAUMA BRANKKORI-MARS
Nämäp poikki o vast,
heit en lakk kehumast.
Maalindeos he ahkerast häärä.
:,:Ain go freistatan dääll,
kumpa o niskam bääll,
niin gyl raumlaise sen bruukka voitta!:,:
Ei he voimias sääst,
ja ko alkku om bääst,
naapri maal o sitt ainases vaaras!
:,:Semne sääkrist om baikk,
naapri katto saa kaikk,
kui he ittes pois äijäsualt klaara.:,:
——————————————————

Boikatte veisui ja värsyi

LUKKO-LAULU
Nyt Äijänsuolle kansaa virtaa ihan solkenaan,
kun Lukko mittaa ottaa lätkävastustajastaan.
Ei tule tänään takkiin tämä matsi voitetaan,
mä luotan Rauman sakkiin, tää peli
tsempataan. On kohta Lukon laatta
vastustajan verkossa, ja huuto raju kirii hallin
katsomossa! (Heei!) Lisää, lisää maaleja ja
miestä laitaan vaan, niin kyllä silloin me matsi
voitetaan!
On turha täältä koittaa ilmaiseksi pisteitä.
Jos Lukon aikoo voittaa, täytyy tehdä ihmeitä.
Ei tule tänään takkiin tämä matsi voitetaan,
mä luotan Rauman sakkiin tää peli
tsempataan. On kohta Lukon laatta
vastustajan verkossa, ja huuto raju kirii hallin
katsomossa! (Heei!) Lisää, lisää maaleja ja
miestäl aitaan vaan, niin kyllä silloin me matsi
voitetaan!

Päätty ast! -Raumam Boja

VEISUI
#1.
(Si-ni-nen!) -Si-ni-nen!
(Kel-tai-nen!) - Kel-tai-nen!
(Värit ovat meidän joukkueen) - Joukkueen!
(Me huudamme!) - Me huudamme!
(Me laulamme!) - Me laulamme!
Me teitä loppuun asti aina tuetaan!
..Sininen!
Keltainen!
Värit ovat meidän rakkaan joukkueen!
Me huudamme!
Me laulamme!
Me teitä loppuun asti aina tuetaan!
——————————————————#2.
Kauan sitten Äijänsuolla,
Syntyi rakkaus,
Joka ei kuole koskaan,
Tänne me tullaan aina uudestaan,
Eikä koskaan luovuteta!
Lukko! (Tap-tap-tap) Lukko!(Tap-tap-tap)
Laalaalalaa….
——————————————————
#3.
Divariin tai Eurooppaan,
Vierelläsi aina seisotaan,
oo-o-oo
On meillä vain yksin unelma,
Vielä joskus kannu nostetaan,
oo-o-oo
Lalallalaa....
——————————————————
#4.
Hei taistelkaa!
HEI TAISTELKAA!
Tehkää kaikkenne,
Seuran puolesta,
Tsempatkaa tsempatkaa tsempatkaa!
——————————————————
#5.
Lukon puolella!(taptaptaptap)
Aina kuolemaan! (taptaptaptap)
Teille lauletaan!(taptaptaptap)
Teitä seurataan! (taptaptaptap)
Laalaalalaa….

#6.
Ystävät, Toverit,
Tässä on seurani,
Yhdes ollaan, tämä iltaa,
Lähde mukaan laulamaan
——————————————————
#7.
Yhdessä me voitetaan ja yhdes´hävitään!
Me seistään teidän tukena, ei koskaan hylätä!
Ooooo, Rauman Lukko! Rauman Lukko! Ainoa!
——————————————————#8.
Ei lentokenttää ei ratikkaa,
Vaan jotain paljon parempaa,
Ylpeys yhteinen kaupungin,
Seura kaikista mahtavin,
Kaikki alkoi jo kolkyt-kuus,
Ja tänä vuonna tulee mestaruus!
Shalala-laa-laa-la-laa-laa x4
——————————————————
#9.
Lukkoo, Raumaa,
Lukkoo, Raumaa, Lukko!
Loppuun asti!
Loppuun asti!
Loppuun asti taistellaan!
——————————————————#10.
Kun oon Äijänsuolla,
Mä oon kuin kotona,
Mä tätä rakastan,
Mä tätä rakastan,
Kun Leinon Ripa huutaa se saa mut sekaisin,
Mä tätä rakastan,
Mä tätä rakastan,
Rauman Lukkoo mä kannatan,
Enkä jättää vois sitä milloinkaan!
——————————————————#11.
On kaikkein kaunein seura meidän Lukko!
On kaikkein kaunein seura meidän Lukko!
On kaikkein kaunein seura!
On kaikkein kaunein seura!
On kaikkein kaunein seura meidän Lukko!
——————————————————#12.
Menestys,
Ei oo mulle tärkeää,
Sillä olenhan,
Mä sinikeltainen!
Aina uskollinen!

#13.
My heart beats foy you,
The Yellow and the Blue,
My heart beats foy you,
The Yellow and the Blue,
——————————————————#14.
Ei armoa – EI ARMOA!
Ei sääliä – EI SÄÄLIÄ!
Ei armoa, Ei sääliä!
Tänään murskataan ______!
Ei armoa, Ei sääliä!
——————————————————#15.
Hak-kaa pääl-le Rauman Luukko!
Hakkaa päälle Lukko! Lukko!
Hakkaa päälle Lukko! Hakkaa päälle Lukko!
Hakkaa päälle, hakkaa päälle Lukko!
——————————————————#16.
Raumam Bojat on lalalalalalalalalaa!
Rauman-kylästä lalallalalalalalalaa!
OoooOOo – ooOoooOoo –OooooOoooo!
OoooOOo – ooOoooOoo – OooooOoooo
-——————————————————#17.
Olen Raumalta,
Tykkään Lukosta,
Lempijuomani,
Gin Tonici!
——————————————————#18.
Teidän rinnalla!
Teidäntukena!
Joka syksy ja kevät,
Joka ilo ja suru,
Seistään ylpeenä!
——————————————————#19.
Rauman Luu-kkoo!
Ollaan mukana aina!
Voitetaan taikka hävitään!
Ollaan muukana!
——————————————————#20.
Ee-teen-päiin, e-teen-päin,e-teen-päin!
E-teenpäin, e-teenpäin, eteenpäää-in!
Eteenpäin,eteenpäin, eteenpäin…
Eteenpäin, E-TEEN-PÄIN!

#21.
Nouse ylös, meidän Lukolle! Nouse ylös, meidän
Lukolle! Nouse ylös, meidän Lukolle! Nouse
ylös,meidän Lukolle!
(Istumakatsomot nousee seisomaan)
Nouse ylös, jos oot Raumalta! Nouse ylös, jos
oot Raumalta! Nouse ylös, jos oot Raumalta!
Nouse ylös jos oot Raumalta!
(Kaikki raumalaiset nousee seisomaan)
——————————————————#22.
LUKKO, Rauman Lukko!
Lalala-laalaa-lala-laalaa-lala.
——————————————————#23.
Se on RAKKAIN – KAUNEIN – LUKKO!
——————————————————#24.
On vain Lukko – On vain Rauma!
Tap-tap-tap-tap-taptap-taptaptap
——————————————————#25.
Ylpeet sinikeltaiseet:Lukkoo-o-o! Raumaa!
——————————————————#26.
ShallallallallallalaShallallallallallala : Hyökkäää,
Lukko!
——————————————————#27.
Hey ho, mennään!
——————————————————#28.
Ylpeydellä paitaa päällä kantakaa.
Muistakaa sen merkitys.
Sen puolesta kaikki aina antakaa.
Se on meille ainoaa.
O-o-oo-o O-o-o-o-o.
Raumalaiset taistelkaa.
O-o-oo-o O-o-o-o-o.
Ei koskaan pidä luovuttaa.
——————————————————#29.
Rauman Lukko oot ainoo mun.
Ikuisesti seison vieres sun.
Loppuun asti kunhan muistat sen
lähde kaukalosta taistellen.
Laa-la-laa-la-la-laa-laa-la
Laa-la-laa-la-la-laa-laa-la.

