Rongid, rongid vurisevad, aga rööpad nurisevad:
Raske – raske, raske – raske, puhata meid veidi laske....
See on laulukatke segakoori Raudam repertuaarist, kuid see viib meid rohkem kui 80 aasta tagusele rongisõidule, mil grupp raudteeametnikke sõitis tagasi Tapalt koleegi matustelt. Kurva meeleolu peletamiseks hakkasid ametivennad rongis laulma. Sealsamas sündis mõte asutada laulukoor.
Aktiivne tegevus kandis vilja – lauluhuvilisi tuli lühikese ajaga kokku üle kaheksakümne. Esimene koorijuhtki, Mart Normak, leiti oma perest.
Asuti ka koostama koori põhikirja ja juuriisliselt teostus ühingu Raudami asutamine 18. detsember 1922. a. Nimi Raudam tuletati sõnast raud(tee)am(etnik).
Raudmi esimesed tegevusaastad möödusid energilise organiseerimise – rahalise külje kindlustamise, esinemiste, pidude ja loteriide korraldamise tähe all. Samuti soetati oma lipp, mille all võeti osa 1923. a üldlaulupeost.
Kuna segakooril puudusid harjutusruumid, samuti vaheldusid tihti dirigendid, siis elas koor 1929. a kevadel üle esimese suure kriisi. Koori juhatuse õnnestunud ja aktiivne tegutsemine viis sihile – leiti oma aja tõeline asjatundja koorijuht Karl Leinus.
Tema käe all algas uus ja edukas ajajärk koori elus. Samuti valmis 1930. a Raudteelaste kodu, mida koor pidas õigustatult üle 60 aasta oma koduks. Raudami kunstiline tase tõusis sedavõrd, et astuti üles Estonia Kontsertsaalis, võeti osa üld- ja kohalikest laulupidudest. Raudamist oli kujunenud arvestatav kontsertkoor.
II Maailmasõja ajal käidi koos vähendatud koosseisus, kuid kuu aega enne sõja lõppu, 9. aprillili 1945 esineti Estonia Kontsertsaalis (Vene Draamateatris).
Oma tegevusaastate jooksul on Raudam korraldanud arvukalt kontsert- ja puhkusereise Venemaale, Krimmi, Kaukaasiasse, Kesk- Aasiasse, Soome Tšehhimaale ja Ungarisse. Samuti on külastatud kodumaa kaunemaid paiku ja väikesaari ning korraldatud ühiskontserte sõpruskooridega.
Raudami teine tõsisem kriis langes Eesti taasiseseisvumise algaastatesse, mil me pidime mitmete omandivormi muutuste tõttu lahkuma oma kodust Raudteelaste Klubist. Abistava käe ulatas Salme Kultuurikeskus, kus me tänaseni harjutada saame.
22. jaanuar 1998. a kinnitati mittetulundusühingute registrisse Ühing Raudam.
Rõõmu teevad meie ridadesse tulnud noored lauljad, mistõttu julgeme loota kooritaseme tõusu ja edasikestmist.
Pikemalt on meie koori juhtinud Karl Leinus (1929-1966), Arno Kallikorm (1965-1985), Reet Poom (1984-1990). Praegune peadirigent Ahti Raias on koori juhatanud väikeste vaheaegadega 1966. aastast. Aastast 1997 on abidirigendiks Kristi Karro


