Tro på dig själv
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SVENSKA nu.FI

Jag minns det som igår, jag hade drömmar i ett pojkrum 		

Du måste tro på dig själv... (ref.)

De bruka(de) skratta åt mig, tyckte jag var så dum		
”Skaffa dig ett jobb för musiken tar dig ingenstans”
Men jag trodde på mig själv: ”Det här är vad jag kan”
Så upp med huvudet grabben, sikta upp mot stjärnorna
Och dom som gjort det före dig, dom valde bara vägarna
Processen är densamma, måste träna för (att) bli bäst
Klart man måste kämpa för om livet var en fest,
skulle alla vara på samma plats och tänka likadant
Men vi är bara människor som växer varje dag
för pengar kommer, pengar går men kunskapen består
och allt du gör från hjärtat kommer finnas kvar om hundra år.

Del för del, bit för bit, vi bygger det
Steg för steg kom vi hit, vi lyckades
Liten eller stor publik…, nån lyssnade
Nån säger bara musik, men så mycket mer
(tro på dig själv)

Du måste tro på dig själv
När ingen annan gör det
Så gör din egen grej
och kör hårt tills de hör dig
(du måste bara) våga
(när det känns som) svårast
satsa fullt ut när oddsen är låga
tro på dig själv (tro på dig själv)
du måste tro på dig själv (bara tro på dig själv)
När alla andra tvivlar på dig måste du vara stark
Bara tro på dina drömmar för då kan du klara allt
Förebilder speglar bara tunga illusioner
Riktig framgång är när man känner att man lever
Ni vet så där på riktigt när man känner sig på topp
När familjen har det bra och livet smakar gott
För även när det blåser så kommer vinden att vända
Klart att tiderna förändras men du måste bara lämna
allt det jobbiga, dra ett streck över din motgång
Några jagar lyckan genom pengar, tror på framgång
Tillfälligt lyckorus, men livet ger dig mycket mer

När det känns som svårast
Genom hård och kall motvind
När himmelen dånar
(du måste tro på dig själv)
Jag behöver inte leka hård, jag
Hade nästan svårt att se, så många tårar
Men jag står kvar, och jag har sett mycket
Skriv nästa stycke, enda sättet att lätta trycket
Jag älskar det jag gör, så jag gör det jag älskar
Så vad är din grej då? Det finns inget fel svar
Jag talar inte om framgång, det är en annan sång
Vi tar det där med pengar och sådant en annan gång
för egentligen så handlar det inte om det
vi lever inte sen först när framtiden kommer.
Du måste tro på dig själv... (ref.)
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