
 

So you say your world is falling down around 

your ears 
Everything you've planned has gone astray 

through all the years 
Lift your head my friend, try to see the other 

thing 
Don't give up, just change direction 

Turn around and start again 

 
Was a time when I was down with not a penny 

to my name 
And like you I was in mind to throw away my 

chance of fame 

Dry your tears as I did then, disregard the falling 
rain 

Don't give up, just change direction 
Turn around and start again 

 

Yes, for the world is full of people 
With their hope and future gone 

They were faced with your decision 
To give up or to go on 

 
So spend an hour in meditation, see the good 

things, not the bad 

And you'll find that life has given you good 
reason to be glad 

While the spark remains you must try and try 
again 

Don't give up, just change direction 

Turn around and start again 
 

Yes, for the world is full of people with their hope 
and future gone 

They were faced with your decision 
To give up or to go on 

 

While the spark remains you must try and try 
again 

Don't give up, just change direction 
Turn around and start again 

 

Dus je zegt dat de wereld om je heen in duigen valt. 
 
Alles wat je had gepland is verloren gegaan in de 
jaren. 
Kop op vriend, probeer de andere kant te bekijken 
 
Geef niet op, verander alleen van richting 
draai om en begin opnieuw.  
 
 
Er was een tijd dat ik me down voelde en geen cent te 
makken had.   
en net als jij was ik van plan om al mijn kansen op 
geluk/beroemdheid overboord te gooien.  
Droog je tranen net als ik toen, ondanks de 
neervallende regen 
 
Geef niet op, verander alleen van richting,  
Draai om en begin opnieuw. 
 
Want de wereld is vol met mensen 
die hun hoop op de toekomst verloren. 

Ze werden net als jij geconfronteerd met de beslissing  
om op te geven of door te gaan.  
 
Dus: breng een uur door in meditatie. 
Kijk naar het goede, niet het slechte. 

Je zult ontdekken dat het leven je alle reden heeft 

gegeven om blij te zijn. 
Zolang de vonk blijft moet je het keer op keer 

proberen.  

 
Geef niet op, verander alleen van richting, 

Draai om en begin opnieuw 
 
Want de wereld is vol met mensen 
die hun hoop op de toekomst verloren. 
Ze werden net als jij geconfronteerd met de beslissing 
om op te geven of door te gaan.  
 

Zolang de vonk blijft moet je het keer op keer 

proberen.  

Geef niet op, verander alleen van richting, 
Draai om en begin opnieuw 
 
 

 


