
Svenska Akademien, Okunskap
okunskap, nr man inte riktigt vet r det s sknt att ta till lite
okunskap, kan frvandlas till fakta om man bara vill ja
okunskap, en iskall fasad nr man r ensam och rdd
okunskap moj, vill nn vnda den till kunskap str jag klar och beredd

okunskapen styr i vra institutioner
frsvaras med kraft, befster positioner
okunskap har aldrig ngra nya visioner
okunskap tar plats i alla texter och skrifter
och rdsla och hat som vra starkaste drifter
bland alla droger och gifter

okunskap, nr man inte riktigt vet r det s sknt att ta till lite
okunskap, kan frvandlas till fakta om man bara vill ja

beslutet ska tas, den som avgr det r du
om vi vill brja framtiden nu
inget r fr svrt, ingenting r tabu
om vi vill brja framtiden nu

beslutet ska tas, den som avgr det r du
om vi vill brja framtiden nu
och bygga upp nt nytt kan vara att slita itu
om vi vill brja framtiden nu

krleken borde vara okrnkbar
en strvan mot nt bttre r det strsta av allt
den borde vara okrnkbar
gemensamt och varmt och inte ensamt och kallt
den borde vara okrnkbar

om vi vill leva nnting som verkligen kan kallas liv
okrnkbar
hatet bryter ner men krleken r kreativ

fr bttre vetande, ett hgre medvetande
du ser oss letande, kmpande, stretande
s bort med okunskap, in med broderskap, systerskap, syskonskap
och krleken r okrnkbar
fr bttre vetande, ett hgre medvetande
du ser oss letande, kmpande, stretande
s bort med okunskap, in med broderskap, systerskap, syskonskap
och krleken r okrnkbar

okunskapen styr och sprider kvacksalvarkurer
har skeva perspektiv, bygger skeva strukturer
okunskap tar liv och hindrar krlekskulturer
att fortstta med snt vore dumt och frryckt
istllet fr att flla kan vi bra varann
fr vi har s mycket vi kan lra varann
istllet fr distans kan vi vara nra varann
nr vi river alla murar vi byggt

krleken borde vara okrnkbar
en strvan mot nt bttre r det strsta av allt
den borde vara okrnkbar
gemensamt och varmt och inte ensamt och kallt
okrnkbar
om vi vill leva nnting som verkligen kan kallas liv
okrnkbar
hatet bryter ner men krleken r kreativ

Svenska Akademien - Okunskap w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/svenska-akademien-okunskap-tekst-piosenki,t,422677.html

