Värna om varandra #2
Att längta ut är svenskt
GD
Har jag lärt mig av en vän
Em
Jag undrar vad det är…
C
Vad det är att vara svensk G D
Är det vemodet som känns Em
Eller är det känslan av att inte C
veta precis så här?
Är det vågorna som slår
Emot stränderna
Eller är det snön som slaskar
runt min fot varenda vår?
Och att hålla käft är svenskt
Men sen tänkte jag igen
Det är inte särskilt tyst i flödet i min telefon
Där pågår ständig strid
Med retarderad retorik
Och att det inte når till nåt
känns väldigt gult och blått
Refräng
//För vi är så fria nu
Em C
Det handlar bara om jag och du G
Inte om att bygga samhället D
eller tänka på nån mer
Em
Vi är så vana att ha tur
C
Vi tror det aldrig kan ta slut G
Men att värna om varandra D
har byggt upp allting vi ser// G
Att hjälpa till är svenskt
Om det inte når den gräns
Då det påverkar vårt vardagsliv
och vi måste tänka på det vi ser
Och jag själv är likadan
Fett bekväm och lite lam
Jag skulle kunna göra så mycket mer
Refräng

Stick
Om att längta ut är bra
Hm C
Det bestämmer inte jag
Hm C D Em
Men nog är det förbehållet C
dem som har det ganska bra D Em
För mycket tid att tänka här Hm C
På vad vi vill på karriär
Hm C D Em
Så vi glömt vad som är viktigt C
och vad vi faktiskt ville ha D G
Refräng
Slutrefräng
Vi är så fria nu vi skickar människor i retur
Till länder där de säkert dör men då slipper vi
ju se
Vi är så vana att ha allt vill inte avstå
nånting alls
Men att värna om varandra har byggt upp
allting vi ser
Ja att värna om varandra har byggt upp allting
vi ser
Att längta ut är svenskt
Har jag lärt mig nå än sen
Jag bokar väl en resa till
där jag kan känna mig rätt bra
När jag är där längtar jag hem
Hem till ordningen igen
Hem till kampen mellan tänkande och
schlagerfestival

