ILMASTOMARSSI #2
Co2 Choir and Orchestra
Minä suojelen sinua kaikelta
Olen hiihtänyt jään yli Seurasaareen.
Olen ajanut hiomavaunulla sumuisena aamuna.
Olen seissyt laiturilla kolme
ja nähnyt Kölnin tuomiokirkon.
Olen kahlannut rantaveteen,
soutanut soutuveneellä sumuisena aamuna.
Olen seissyt laiturilla hiljaa
ja kuullut äänet kaukaisten laivojen.
Olen eksynyt Latviassa,
kävellyt kaupungin reunan yli.
Luulin katoavani,
mutta pääsin kuitenkin takaisin.
Ensin vieraiden ihmisten juhliin
ja lopulta kaupunkiin,
jossa minut tunnetaan kahviloissa.
Minä suojelen sinua kaikelta,
mitä ikinä keksitkin pelätä.
Ei ole sellaista pimeää,
jota minun hento käteni ei torjuisi.
Minä suojelen sinua kaikelta,
mitä ikinä keksitkin pelätä.
Ei ole sellaista pimeää,
jota minun hento käteni ei torjuisi.
Olen eksynyt Latviassa,
kävellyt kaupungin...

We shall overcome
We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome, some day.

We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand,
We'll walk hand in hand, some day.
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome, some day.
We shall live in peace,
We shall live in peace,
We shall live in peace, some day.
Oh, deep in my heart, I do believe
We shall overcome, some day.
We are not afraid,
We are not afraid,
We are not afraid, TODAY
Oh, deep...

Together
Together, we are creating
Together, participating
Together, we’re celebrating
We make the planet cooler
(What, what?) Let’s get our act together
(When, when?) Time is now and forever
(Where, where?) It’s here as it’s everywhere
We make the planet cooler
(Who, who?) You ’n me, the world family
(Why, why?) It’s this or catastrophy
(How, how?) In this lies our unity
We make the planet cooler

Finlandia
Oi Suomi, katso, sinun päiväs koittaa
Yön uhka karkoitettu on jo pois
Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa
Kuin itse taivahan kansi sois
Yön vallat aamun valkeus jo voittaa
Sun päiväs koittaa, oi synnyinmaa

Oi nouse, Suomi, nosta korkealle
Pääs seppelöimä suurten muistojen
Oi nouse, Suomi, näytit maailmalle
Sa että karkoitit orjuuden
Ja ettet taipunut sa sorron alle
On aamus alkanut, synnyinmaa
Finlandia (svenska)
O, Finland, se, din morgonljusning randas
Och natten skingras hotfullt mörk och lång
Hör lärkans röst med rymdens susning blandas
Snart rymden fylles av jubelsång
Se natten flyr och fritt du åter andas
Din morgon ljusnar, o fosterland
Finlandia (English)
Oh Finland look! The day at last is dawning!
Your night of danger now is driv’n away.
The morning skylark in the sunlight soaring
Seems Heaven’s song come to greet this day.
As night time pow’re are banished by the morning
A new day dawns in our native land!

