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SÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng.
Ledarna i vÃ¤rlden dom vill vÃ¤nta tills i mon.

Tror att man kan stÃ¤nga av och bara starta om.
Men vi vÃ¤rderar livet sÃ¥ vi fÃ¶ljer inte dom.

SÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng, jag frÃ¥gar, sÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar hÃ¤r.

Alla vill till toppen och vill gÃ¶ra karriÃ¤r.
Vi vill ut i rymden men stjÃ¤rnorna finns hÃ¤r.

Yo, Hey,
Vill du se stjÃ¤rnorna ta dig en titt omkring.

Vem e de som bestÃ¤mmer om man blivit nÃ¥nting.
Jakten pÃ¥ framgÃ¥ng och succÃ© gÃ¶r mÃ¤nniskan blind.

Livet Ã¤r stÃ¶rre Ã¤n materiella ting.
Du har inget att bevisa fÃ¶r dom.

Bli aldrig nÃ¥nsin en kopia av nÃ¥n.
NÃ¤r dom vill visa deras vÃ¤g, sÃ¥ kan du hÃ¤lsa att vi fÃ¶ljer inte med.

SÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng.
Ledarna i vÃ¤rlden dom vill vÃ¤nta tills i mon.

Tror att man kan stÃ¤nga av och bara starta om.
Men vi vÃ¤rderar livet sÃ¥ vi fÃ¶ljer inte dom.

SÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng, jag frÃ¥gar, sÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar hÃ¤r.

Alla vill till toppen och vill gÃ¶ra karriÃ¤r.
Vi vill ut i rymden men stjÃ¤rnorna finns hÃ¤r.

VÃ¤rlden Ã¤r liten men klyftan Ã¤r stor.
EnsamhÃ¤llet rÃ¥der och tystnaden gror.

SÃ¥ man kÃ¤nner en dystrare ton, ingen respekterar livet.
Ledarna dom kommer men dom gÃ¥r igen,

Och nÃ¥gonstans fÃ¶rlorar mÃ¤nniskan mot snÃ¥ljÃ¥pen.
Men dÃ¥ vÃ¤ljer du en mision som bÃ¶rjar gÃ¥ mot den

Sluta leta efter toppen fÃ¶r du stÃ¥r pÃ¥ den.
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SÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng.
Ledarna i vÃ¤rlden dom vill vÃ¤nta tills i mon.

Tror att man kan stÃ¤nga av och bara starta om.
Men vi vÃ¤rderar livet sÃ¥ vi fÃ¶ljer inte dom.

SÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng, jag frÃ¥gar, sÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng.
Tiden rinner ut men ingen samarbetar hÃ¤r.

Alla vill till toppen och vill gÃ¶ra karriÃ¤r.
Vi vill ut i rymden men stjÃ¤rnorna finns hÃ¤r.

Allt du Ã¤ger Ã¤r ingenting vÃ¤rt,
Om du inte vÃ¤ljer vad du har kÃ¤rt.

Och ditt hus Ã¤r aldrig nÃ¥t hem,
Utan kÃ¤rlek Ã¤r du alltid tomhÃ¤nt.

Allt du Ã¤ger Ã¤r ingenting vÃ¤rt,
Om du inte vÃ¤ljer vad du har kÃ¤rt.

Och ditt hus Ã¤r aldrig nÃ¥t hem,
Du Ã¤r alltid tomhÃ¤nt.

SÃ¥ va e pÃ¥ gÃ¥ng.
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