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Lippulaulu: C
a. Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
b. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa, jylhien järvien loiskintaa!
c. Siniristilippumme, sulle käsin vannomme, sydämin.
d. Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa.

Synnyinmaan laulu: D
a. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet.
b. Siellä valkolatva tuomi ahon laitaa reunustaa.
c. Kuule, kuinka soitto kaikuu, Väinön kanteleesta raikuu!
d. On maista kaikista sittenkin tää synnyinmaa kaikkein rakkahin.

Laps Suomen: B
a. Suloisessa Suomessamme oisko maata armaampaa.
b. Sill leipä vieraan karvast ois ja sana karkeaa!
c. Siellä äiti hymyhuulin tuuditti mua kehdossa.
d. Kotimme etehen työtä me teemme onneksi kansan ja syntymämaan.

Maamme: C
a. Tääl on pelloiksi kuokittu soita, täällä korpia raivattu on.
b. Valkoiset on pilvet, lampaat nuo taivaan sininen.
c. Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa.
d. Ovat rajalliset elämämme päivät, emme koskaan tiedä, kenen vuoro on.

Kansalaislaulu: A
a. Olet maamme, armahin Suomenmaa, ihanuuksien ihmemaa!
b. Maa ponteva Pohjolan äärillä on, se on entistaistojen tanner.
c. Tuima on tuuli ja pimeä on taivo, suuri on ulapalla aaltojen raivo.
d. Honkain keskellä mökkini seisoo Suomeni soreassa salossa.
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Sininen ja valkoinen: D
a. Sun kukoistukses kuorestaan kerrankin puhkeaa.
b. Näät kuinka rannat viljavat on virtain kahta puolta.
c. Kuin taivas ja hanki Suomen ovat värisi puhtahat.
d. Kotimaa kun taakse jäi, mietin hiljaa mielessäin.

Veteraanin iltahuuto: B
a. Mun isän’ oli sotamies ja nuori kauniskin.
b. Rannalle himmeän lahden aurinko laskenut on.
c. Herkkäin muistoin tieltä nyt taivu! Hetken riemu kalveten haivu!
d. Kuullos pyhä vala, kallis Suomenmaa: sinuun koskea ei väkivalta saa!

Oi, kallis kotimaa: A
a. Kauan on kärsitty vilua ja nälkää Balkanin vuorilla taistellessa.
b. Laps Suomen, ällös vaihda pois sun maatas ihanaa!
c. Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, soi, sana kultainen!
d. Oi tunnetko kaukaisen tunturimaan, niin jylhän, kauniin ja loistokkaan?

Suomen salossa: B
a. Joka niemeen, notkohon, saarelmaan kodin tahtoisin nostattaa!
b. Kaikuu mun suloinen Suomeni maa!
c. Mä oksalla ylimmällä oon Harjulan seljänteen.
d. Juuret kasvoi maahan sen, kylmän sekä routaisen.

Finlandia-hymni: D
a. Nouse tuonne kunnahille, katso maatas kaunista.
b. Ollos huoleton, poikas valveil’ on!
c. Sun on kunnias kunniamme, sinun voimasi voimamme on.
d. Oi, Suomi, katso, sinun päiväs koittaa, 
 yön uhka karkoitettu on jo pois.
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