Världen Runt

L. Mellberg, J. Piisinen
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Phileas Fogg reste runt världen på 80 dagar,

Hörlurarna på, på Åbotåget

vi ska ta er världen runt på tre minuter, okej!

hör trummorna slå så hårt de går
omgivningen den är grå, så grå men…

Jag skall se så många platser från Sverige till New Delhi

spela om ”beaten” den för mig bort, så långt, hey!

för Norge, Finland, Danmark, de ligger här bara bredvid

Jag ska kråla till Åland

Norden är min hemmaplan, men borta smakar också bra

båten till Polen, tåg till Barcelona

HipHop kulturen, den startade i USA.

och mina fotspår bara målar,

Tar mig till New York, Los Angeles, Miami

hela kartan, blir långsamt full av små nålar

Latinos glider runt…(que pasa bonita mami?)

Vi kört hårt och vi lämnar spår, ja!

korsar Panama, spelar fotboll med de bästa

lika säkert som hippina yogar på Goa

samba di Janeiro, i Brasilien vi festar

Jesse P han vet vad jag menar

varvar ner i London, dricker the (How are you doing mate?)

räknar upp ställen och länder där jag spelat

nästa steg mot toppen Eiffeltornet, vem kan hitta mig?

Frankrike och England, jep!

Åker till Berlin, ser ruinerna och muren

sen blir det Tallinn, det var väl Estland det

och alla vägar leder till Rom, Vatikanen

Spanien, Italien

Spenderar några dagar på Balkankusten, har det bra

stängde ögonen för en sekund och bytte land igen

Kroatien, Albanien, sen åker vi till Belgrad

Ett par gånger i USA men inte Asien

vi gör det här så bra, kan sälja sand i Sahara

skulle vilja ljuga men jag måste säga sanningen

låt oss hjälpa några barn när jag tar dig genom Afrika

Ätit några nanbröd, druckit några lassi men

Flyter över ”beatsen” som en surfare i Sydney

har ingen aning om Pakistan eller Australien

Hjärtat som en krigare, de skriker på maori

Ingenting är så bra som att byta land ibland,

Thailand, Hongkong, ”made in Pakistan”

eller när jag hörde att jag hörs i Sydafrika

Alltid samma text över sakerna du har

Jag sätter jordgloben och snurra,

Rullar fram på räls, hela vägen till Moskva

fingret på, tittar mot solen och blundar.

transsibiriska järnvägen, 24 dagar
Min resa går mot slutet, nu har man blivit världsvan

Vi åker från stad till stad

träffar upp Red, här i Finlands huvudstad för….

Blir inte mycket av kartan kvar
Kan tyvärr inte stanna kvar

Vi åker från stad till stad

så vi ses någon annan dag
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världen runt på 3 minuter
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Någon annan dag

så vi ses någon annan dag

världen runt på 3 minuter
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