
TORIN TOIVO 

 

Hei, mä olen Usko, järjen ääneksi kutsuvat. Istuskelen Viitasaaren 

torilla ja havahdun, että 

 

Taas ne tulee 

bussilasteittain 

ristiretkeläisiä etelästä 

Kato korkeakorkoiset 

Kato hullunkulttuuriset 

isohkot kassit, 

aatteet kassissa ja 

passissa leima, että 

Varsova, Darmstadt, Wien Modern 

und Donaueschinger 

 

Yksi tulee kohti  

ja — (kurkkunarina) 

NYYD en ymmärrä 

varaksi sanon, että  

 

Hei, mä olen Usko, vaikka tähän en usko. Tartun kädestä ja vien sen 

kattomaan meidän adressia keskelle toria. 

 

Nimilista 

Kansalaisopiston keskustelupiiristä 

Rahat pois risunkatkojilta 

Vaativat kunnan päättäjiltä 

Ei taiteen pilkkaa  

Vaan kohennetaan Miekkarinteen uimarantaa 

 



Kyllähän me  

täällä tiedämme 

Kuinka risu rapsaa 

Ja koro laulaa 

 

Tori täyttyy väestä  

ja hanurin säestäen 

kaikki huutaa että 

muuttakaa,  

muuttakaa, 

muuttakaa 

 

Totta, muutetaan vastaa festarin väki 

Muutetaan isoon kaupunkiin  

Muutetaan oikeaan konserttisaliin 

Muutetaan radan varrelle 

Ja poltetaan — siellä — aatteet karrelle 

 

Totta, muutetaan hurraa muu väki 

Muutetaan lämpimään syliin  

Muutetaan rikkaisiin kyliin 

Muutetaan lentokentän äärelle 

Ja unohdetaan tunteet, voitto järjelle 

 

Hei, Usko taas. En usko, että kunta suohon syöksyy. Ei mikään ole 

pysyvää, vaan Ultima tulee kun se on tullakseen. Ja toivottavasti —  

siellä jossain — ois myös ruo—kaa, ruo—kaa, ruo—kaa 
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PROUD OF IT 

 

You should be proud of it!  

I—ti—ti—ti—ti—ti—ti—ti 

 

Kunnanjohtaja jyrisee puolesta 

Se ylittää uutiskynnyksen 

Se on tiedetty 

Se on kiehtova 

Se väreilee 

sille selkänojaa 

 

Ja jumppasalin 

jumppasalin 

jumppasalin 

 

Hirveetä ois muutto 

Pah, tekninen siirto 

Pah, akateeminen 

Pah, kuoleman alku 

Ei elä se muualla 

Sille tulee kylmä 

leima 

— se on kesän sielu.  

 

 

 



You should be proud of it!  

I—ti—ti—ti—ti—ti—ti—ti 

 

Keravan? 

Leppävirran? 

Sotkamon? 

Tunnet sä Vieremän? 

Mistä tunnet sä Kärsämän? 

No, mistä tunnet sä Viitasaaren? 

— tunnet sä Hakkaraisen? 

— vai ajan tän? 

Tän, mä tunnen tän 

Jää tänne 

 

Yks tyyppi Berliinissä sano, että erikoisin paikka missä se on ikinä 

soittanut on tää, you should be proud of it, se lisäs. 

You should be proud of it. 

You should be proud of it. 

You should be proud of it 

I—ti—ti—ti—ti—ti—ti—ti 

 

We are — nowhere. 

We are — ei missään. 
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