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1. Ingen jävel kommer bry sig 

Går inte längre jag står inte ut
Så jävla trött på skitsnacket utan slut
Finns ingen broms ingen spärr
Trampa på allt som e i din väg
Roffa åt dig ta allt vad du kan
Vad fan bryr du dig om jäveln som inte hann
Vi vill det bästa för dig
Så länge du kan betala. 

Och det måste finnas flera men det känns som jag är ensam
det måste finnas tid kvar att ställa allt till rätta
Men ingen jävel kommer bry sig om dom inte tjänar på det
För att tänka på någon annan är väl en dålig idé?
 
Går inte längre det finns inget slut
Men håll käft du ska knega och härda ut
Ingen paus ingen ro
Kryp medan piskan den viner'
Arbetaren slits ut kostymerna ler
Det gör inget om vi stupar för det finns fler
Och ingen vågar stå upp
För vi måste ha råd med vår hyra 

Och det måste finnas flera men det känns som jag är ensam
det måste finnas tid kvar att ställa allt till rätta
Men ingen jävel kommer bry sig om dom inte tjänar på det
För att tänka på någon annan är väl en dålig idé?

2. Alla vill till himmelen

Jag står fortfarande kvar här med ett hjärta utav sten
Och jag hoppas att du vet hur mycket jag hatar allt du står för
Status e allt som betyder nåt hur mycket röv har du slickat
För att komma dit där du e idag.

Alla vill till himmelen
Till himmelen vill till himmelen
Men du kan dra åt helvete direkt
Alla vill till himmelen men det finns ingen nä det finns ingen
Du kan dra åt helvete direkt (Utan att passera gå)

Jag vägrar fortfarande släppa all avsky som jag byggt upp
Och jag tror nog att du vet där innerst inne att det är hopplöst
För uppåt är allt som betyder nåt det gäller att vakta sin tunga
Och vandra tyst i lämmeltåget fram.

Alla vill till himmelen
Till himmelen vill till himmelen
Men du kan dra åt helvete direkt
Alla vill till himmelen men det finns ingen nä det finns ingen
Du kan dra åt helvete direkt (Utan att passera gå)

3. Inte dansa

Jag vet att allt vore mycket enklare om
jag kunde låtsas att svaren ni ger mig är rätt
Se allt så klart inga hinder i vägen du vet
Sanningen är inte så vacker. 

Det är svårare än det var förr
Att hålla demonerna utanför sin dörr 

Jag vill inte dansa
Inte dansa för jag kommer att glömma vem jag en gång var
Vill inte dansa efter er pipa inte stå i erat led
Jag kan inte stegen men vem bryr sig om det

Jag är så trött på att krypa för smulor och le
Låtsas va nöjd fast dom sliter skiten ur oss
Allt för profit ingen empati ingen skam
Sanningen är fan inte vacker. 

Det är svårare än det var förr
Att hålla demonerna utanför sin dörr 

Jag vill inte dansa
Inte dansa för jag kommer att glömma vem jag en gång var
Vill inte dansa efter er pipa inte stå i erat led
Jag kan inte stegen men vem bryr sig om det

4. Klockarna klämtar

Klockan ringer ingen rast ingen vila
Du ska va lydig och göra vad dom säger
Nitad väst med ett överklassjobb
Bara romantiskt om du aldrig varit där

När klockorna klämtar du vet vad som väntar
Be dina böner fast ingen hör dom
Se in i mörkret finner du någonting där?

Larmet skriker du är sen måste vakna
Skulderna växer låna lite mer
Må som skit allt som räknas är yta
Fortsätt att låtsas så blir nog allting bra. 

När klockorna klämtar du vet vad som väntar
Be dina böner fast ingen hör dom
Se in i mörkret finner du någonting där? 
folk halkar efter
Går in i väggen
inga fler chanser
Andra får cancer
Knäcks under pressen
Blir aldrig nånsin sig lik. 

http://www.secondclasskids.com/


5. Det som blir över

E du för eller emot
Mörkret sköljer bort allt det som var
Klyftorna växer rika blir rikare
Vi kom för sent det är öde här
Hand i hand för vi har varann
Skuggorna reser sig och vi står på knä. 

Och vi ber våran herre snällt kan vi få lov
Vi orkar inte mer snälla låt oss gå.

Vi tar det som blir över
Skrapar borden ber om nåd
Om några broar kunde byggas
Om vi fick nån sorts balans
Men vi tar det som blir över
Och vad händer med vår tid?
Vad blir av oss när ingenting
Är det som blir över. 

Allt rullar på går som på räls
Ett väloljat maskineri
Ingen säger ifrån de som styr gör som de vill
Vi bugar fint för en pissig lön
Kräver inget bara ger
De som inte orkar blir bara fler och fler. 
Och vi gör bara samma misstag om igen
utan en tanke på vad som kommer sen. 

Vi tar det som blir över
Skrapar borden ber om nåd
Om några broar kunde byggas
Om vi fick nån sorts balans
Men vi tar det som blir över
Och vad händer med vår tid?
Vad blir av oss när ingenting
Är det som blir över.
 

6. Ur askan

När mörkret omsluter drömmarna du haft och du helst vill va nån 
annanstans
Du går men ditt hjärta känns så kallt och det känns som att du har 
förlorat allt
Jag vet ska du stanna ska du gå kanske spelar det ingen roll ändå
Men detta är inte vägens slut nä du måste hålla ut. 

Om du väntar
Om du bara väntar en stund till
Res dig ur askan av allting du bränt ner
Om du håller
om du bara håller ut en stund
Läker ditt hjärta och solen går upp igen. 

När dagen inte erbjuder någonting inget hopp inget ljus som sipprar 
in
Du knyter din hand och kämpar på
På ren vilja du vägrar sluta gå
Förstå att det är inte för sent
Ta din chans för du får ju bara en
För detta är inte vägens slut
Nä du kommer hitta ut. 

Om du väntar
Om du bara väntar en stund till
Res dig ur askan av allting du bränt ner
Om du håller
om du bara håller ut en stund
Läker ditt hjärta och solen går upp igen. 

7. Botten upp

Fredag eftermiddag snart där håll ut en stund till
Jag vet att du väntar
Precis som de flesta
Efter en vecka av grå vardag är det botten upp min vän
Nu ska turen vända
Du är inte den enda. 

Jag hoppas att du vet när du nått botten
Inte idag det är botten upp ikväll
Livet väntar inte har du förstått det? 
Det här är din chans så låt det bli botten upp ikväll. 

Fredag efter jobbet det är dags att varva ner
Innan det smäller
Och öl i oss vi häller
Försöker glömma allt det gråa och kalla bara för ikväll
Nu kommer det hända
nu ska turen vända 

Jag hoppas att du vet när du nått botten
Inte idag det är botten upp ikväll
Livet väntar inte har du förstått det? 
Det här är din chans så låt det bli botten upp ikväll. 

8. Vingslag

Jag har sagt det förut du går över lik eller så lämnas du utanför
och inget dämpar hungern efter att ge igen
Jag gav det en chans men bakom stängda dörrar där pågår ett annat 
spel
Ingen ger bara tar och ingen säger stopp 

Bland krossade skallar och drömmar sprider ni pest hat och misär
Det blåser så kallt av överklassens vingslag
Bland krossade skallar och drömmar sprider ni pest hat och misär
Allt faller i skugga av överklassens vingslag

Jag ser det varje dag förfallet av vänlighet
Allting ersätts av girighet
Du säljer ut blir ett svin allt för din karriär
Och allt är så kallt du stöter ut folk i kylan
Trampar sönder allt som var fint
Vägra ge bara ta och det finns inget stopp 

Bland krossade skallar och drömmar sprider ni pest hat och misär
Det blåser så kallt av överklassens vingslag
Bland krossade skallar och drömmar sprider ni pest hat och misär
Allt faller i skugga av överklassens vingslag



9. Kalla golv

Huvudet värker av monotonin försöker finna ro men ingen finns här
ögonen vandrar till stämpelklockan ikväll låt det va sista gången
för livet förtvinar inom dessa väggar måste fly hitta något att tro på
tiden rinner iväg sätt igång innan hopplösheten den kommer och 
stannar för gott

På fabrikens kalla golv
industrijobb stavas sorg
med kass rygg och hjärtat i handen
dra linjen i sanden

Drömmarna bleknar och vardagen e grå försöker stänga ute stress 
men inget hjälper
för samma rutin väntar morgondagen och dan efter tills kroppen 
sviker
vad har vi att välja på pengar ska tjänas men inte till priset av en 
livstid på golvet
tiden går kom igen sätt igång innan hopplösheten den kommer och 
stannar för gott

På fabrikens kalla golv
industrijobb stavas sorg
med kass rygg och hjärtat i handen
dra linjen i sanden
På fabrikens kalla golv
denna själsdödande borg
med kass rygg och panik i sinnet
går livet om intet

[SCKIDS016]


