
Timbuktu, Alla Vill Till Himmelen Men Ingen Vill D
Vers 1:
Fr man vill ha vad man vill ha och man vill ha det nu
Och man ser mjligheter fr s kvittar det hur
Fr vi r vildare n djur nr det gller att ta
Och str ngon i min vg, ja d smller det bra
Ingenting r heligt fr nu roffar vi t oss
Kan man tjna p ett tg, ja d hoppar vi p
Jag menar, varfr kompromissa, varfr vicka en tum?
Om ngon annan gjorde det ska jag vara lika dum
Jag vill ha det bra som de rika har
Om de r hnsynslsa r jag likadan
Och vad dom inte vet r att jag inte har nt att frlora
S betnkligheterna fr mig kan aldrig vara stora

Refrng:
Alla vill till himmelen men f vill ju d
Man vill kamma in vinningen, men sr inga frn
Man vill ha sin bit av kakan, man vill ta den med
Folk vill ta tillbaka, men vgrar att ge

Vers 2:
Och jag ska gra vad jag gr, och jag ska gra det gott
Och fortstta tills nn kommer och bervar min lott
Fr vem bestmmer rtt och fel nr moralen r dd
Och folk mrdar ju varandra fr sitt dagliga brd
Staten backar bakt, fretagen tar ver
Och dom pratar en massa prat, men ger oss taniga lner
S mycket skit att man kan tro miljoner magar tmts
S dom tvingar oss att simma runt i ett hav av lgner
Sanningen r numera ett minne blott
Varje sak vi lgger till s frsvinner nt
Ja, detta mina damer och herrar r vad vi r
Men jag hr gubbarna p TV sga att dom vill ha fred

Alla vill till himmelen men f vill ju d
Man vill kamma in vinningen, men sr inga frn
Man vill ha sin bit av kakan, man vill ta den med
Folk vill ta tillbaka, men vgrar att ge

Vers 3:
Och jag ska.. Spotta, det tisslas om det
Var min sista dag, jag visste om det
Jag kanske hittar svaren i sista ronden
Har missat s mnga val att det visslar om det
Listan r lng, den som vgen dit r dylik
Kosta vad det vill, har skerligen ett till pris
Har tnkt p det, men mestadels ytligt
Fel djupdyk det testar en psykiskt
Man fr betala fr allt som betyder nt
Sn r lagen inget alls vi kan fly frn

Jag ser det jag ser, och det jag ser inget annat
Och det jag ser nr jag tittar gr mig riktigt frbannad
r jag p vg ngonstans s jag vet inte vart
Hoppas vi kan komma p det medan planeten r kvar
Fina grejer, saker r det ngot jag har
Men men s r jakten mtte dom plga oss bra
Jag menar riskerna r mnga, men dom mste vi ta
Fr lidandet blir nnu strre utan nt kapital
Konsekvenserna spelar mig ingen roll
Jag enda hjlp som jag kan f kommer ju inifrn
Och man kan frga vem man vill, ven dom vnliga
Men ingen rar att assistera frmlingar
S det hela resulterar i en nertspiral



S vi kr en mano a mano tills den ene r kvar

Alla vill till himmelen men f vill ju d
Man vill kamma in vinningen, men sr inga frn
Man vill ha sin bit av kakan, man vill ta den med
Folk vill ta tillbaka, men vgrar att ge
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