
INDONESIA RAYA

Indonesia tanah airku

Tanah tumpah darahku

Disanalah aku berdiri

Jadi pandu ibuku

Indonesia kebangsaanku

Bangsa dan tanah airku

Marilah kita berseru

Indonesia bersatu

Hiduplah tanahku

Hiduplah negriku

Bangsaku rakyatku semuanya

Bangunlah jiwanya

Bangunlah badannya

Untuk indonesia raya

Indonesia raya

Merdeka merdeka

Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia raya

Merdeka merdeka

Hiduplah indonesia raya

Indonesia raya



Merdeka merdeka

Tanahku negriku yang kucinta

Indonesia raya

Merdeka merdeka

Hiduplah indonesia raya

HYMNE UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pada zaman cemerlang budaya indonesia

Jaya bertahta permata pujaan negara

Penyuluh jiwa budi satria nan perwira

Itulah sri maharaja brawijaya mulia

O, brawijaya luhur citanya, luhur tujuannya

O, brawijaya lambang abadi, kebangunan indonesia

Di bawah naunganmu berdaya tempat dharma

Pengasuh budaya bagi putra-putri bangsa

Rela berdharma bakti berjuang nan satria

Mengabdi pada pertiwi bumi indonesia

O, brawijaya bangun citanya, bangun tujuannya

O, brawijaya lambang abadi, kemuliaan bangsa

Padamu ‘ku berjanji setia jiwa raga

Menuntut budaya untuk kemuliaan bangsa

Menjunjung tinggi cita pusaka brawijaya

Mengabdi pada pertiwi bumi indonesia



O, brawijaya hidup citanya, hidup tujuannya

O, brawijaya lambang abadi kekayaan indonesia

MARS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berpadu di derap langkah menyambut terangnya sang surya

Universitas brawijaya sumber ilmu dan budaya

Kibarkan tekad patria serempak dalam satu cita

Ayo bangkit semangat baja bahagia menanti kita

Maju terus maju almamater tercinta universitas brawijaya

Dengan rahmat tuhan dan dasar pancasila abadilah namamu

Dengan jiwa tri dharmamu kami setia mengawalmu

Universitas brawijaya jayalah sepanjang masa

MARS FIA UB

Padukan irama hai putra fia

Segenap mengarah ke depan

Satu dalam karsa

Maju bersama

Mencapai cita-cita

Tingkatakan prestasi

Memancar citra

Jujur, bertanggung jawab

Nyalakan bara semangat almamater



Terus maju di jalan yang benar

Administratio expotensia, menyongsong masa depan

Administratio expotensia, suluh langkahku

Bersama citra luhur brawijaya

Abadilah namamu

Fia almamaterku

Tekad darma baktiku

Mengharumkan namamu

Jayalah fia selamanya

MARS PRABASWARA

Inilah kami mahasiswa fia, menjunjung alamamater brawijaya

Semangat yang membara dan menggelora

Suka cita dalam gelar probin maba

Prabaswara ..

Fia... Brawijaya ..

Jayalah untuk selama-lamanya

Dengan keyakinan serta semangat kstaria

Bulatkan tekad untuk kejayaan indonesia



DARAH JUANG

Di sini negeri kami,

Tempat padi terhampar,

Samuderanya kaya raya,

Negeri kami subur tuhan

Di negeri permai ini,

Berjuta rakyat bersimbah luka,

Anak kurus tak sekolah,

Pemuda desa tak kerja,

Reff:

Mereka dirampas haknya,

Tergusur dan lapar,

Bunda relakan darah juang kami,

Tuk membebaskan rakyat,

Padamu kami berbakti,

Padamu kami mengabdi,

TOTALITAS PERJUANGAN

Kepada para mahasiswa

Yang merindukan kejayaan

Kepada rakyat yang kebingungan

Di persimpang jalan

Kepada pewaris peradaban

Yang telah menggoreskan



Sebuah catatan kebanggaan

Di lembar sejarah manusia

Wahai kalian yang rindu kemenangan

Wahai kalian yang turun ke jalan

Demi mempersembahkan jiwa dan raga

Untuk negeri tercinta.. 2x

AYO PRABASWARA BISA

Satu hati, satu jiwa
Prabaswara FIA UB
Muda cerdas kontributif
Demi FIA yang lebih baik lagi

Ayo ayo ayo prabaswara bisa
Ayo ayo ayo bangkit bersatulah
Ayo ayo ayo kami disini tuk membimbingmu

Ayo ayo ayo Maba FIA bisa
Ayo ayo ayo kejarlah mimpimu
Ayo ayo ayo kami di sini tuk mendukungmu

Satu hati, satu jiwa
Dalam gelar probinmaba
Trus semangat dan yakinlah
Dan tunjukkan bahwa kita bisa

Ayo ayo ayo prabaswara bisa
Ayo ayo ayo bangkit bersatulah
Ayo ayo ayo kami di sini tuk membimbingmu


