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Land, vårt land - fosterland
Vi håller dej i vår hand,
Och är en del av dej, del av mej
Del av oss... och alla...
Du räcker till - om du vill

Här är vi, i vår värld
Har lejonet tappat sitt svärd?
Vi frågar vem är vi, vem är jag
Vem är vem, i vårt hem
Nån som vet? Identitet?

Det är här vi snackar vårat språk
...ja tänne varmaan aina tervetullut 
oot!

Vår tid - vårt land
Det var här jag en gång föddes,
Det var här jag fick mitt namn.
Vår tid - vårt land... Vårt land... i vår 
tid.

Dåtidsdröm - nostalgi
Nynnar på din melodi
Men världen vände ren, länge sen
Tiden den - går och går...
Sopar bort gamla spår.

Tää aika haavat parantaa...
Remember that we love you from our 
hearts.

Vår tid - vårt land
Det var här jag en gång föddes,
Det var här jag fick mitt namn.
Vår tid - vårt land... Vårt land... i vår tid.

Jag hamna tillbaka på mammas gata
Kan jag samla tankarna som mamma 
prata? Kan jag byta språk? Joo, 
jag bamlar samma. Jag ser int nån 
ankdamm, jag ser samma flagga
Samma gamla diskussionen, bara samlar 
damn. Hur kan det nappa om det kallas 
pakkoruotsi? Joo...
Jag ser händer i taket från Karis till 
Kuopio. Sen Pohjanmaan kautta, eyy. 
Ne vast baunssaa.

Vi är här på mammas gata
Kanske går i farsans spår.
Hur länge ska folk orka tjata
Om fäders land och modersmål?

Vår tid - vårt land
Det var här jag en gång föddes,
Det var här jag fick mitt namn.
Vår tid - vårt land... Vårt land... i vår tid.
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