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Stenen

Stenen i den stora skogen
Är miljarder år gammal
Den är själva ursprunget till liv
För den här stenen som jag går på
Är jag ingenting alls
Inte ens ett ögonblick

Vattnet uti ån
Är miljarder år gammalt
Det är själva ursprunget till liv
För den här ån som jag vadar i
Är jag ingenting alls
Inte ens ett ögonblick

Luften som jag andas
Är miljarder år gammal
Den är själva ursprunget till liv
För luften i mina lungor
Är jag ingenting alls
Inte ens ett ögonblick

Den här stenen som jag går på
Det här vattnet som jag vadar i
Den här luften som jag andas
Är de samma dinosaurier gick på, vadade i och andades
Och det känns helt otroligt att tänka att Tyrannosaurus
Lever närmare till mig i tid än till Stegosaurus
För tiden är ofantligt lång för oss varelser som lever
Men är ingenting för vår Jord

Jag ser släktingar vart jag mig än vänder
För jag delar förfäder
Med den vackra blåmesen
Med skalbaggen på marken
Och med vitsippan
Och den höga boken

Och alla finns vi här
I denna korta stund
För att få livet att gå vidare
Och leva för ett ögonblick



För livet är skört och förgängligt i oss
Men livet som kraft är starkt

För Jorden betyder tiden intet
Inte minuter, timmar, dagar och veckor
Ej ens månader och år
Betyder något alls
Men livet har bråttom
Alltid i rörelse

Jag ser ut över ravinens brant
Jag känner mig ödmjuk, full av förundran
Jag känner mig så liten i naturens stora famn
I naturens brutala kraft
Och en känsla växer inom mig
Som får mina läppar att le
Insikten att jag är helt värdelös
Helt obetydlig i det stora hela

Det kvittar vad jag gör
Jorden går ändå vidare
Och vad än människan gör
Går Jorden ändå vidare

Arter ska komma och gå
Såsom de alltid gjort
Även människan ska dö ut en dag
Som alla arter gör
Våra städer ska bli till ruiner
I naturens hårda omfamning
Och Jorden ska snart glömma
Att vi alls har varit här

Ja, jag är helt världelös
Mitt liv betyder ingenting
Så därför tjänar oro inget till
Över obetydliga ting
För snart är jag åter bort
Utan ett enda spår

Jag finns här inte ens i ett ögonblick
Så vad kan jag göra med min dyrbara tid
Annat än njuta av livet och älska



Det är för detta som livet är till
Och jag ska vara tacksam för mitt liv
Min dyrbara, flyende gåva



Sapiens

En ägretthäger dör i New Orleans
Med fjädrarna täckta av olja
Utanför fönstret blåser en kall vind
Det regnar i Pildammsparken
Ett lejon sköts utanför Jo’burg för att bli en trofé ikväll

Det finns tvåhundra vargar i Sverige
Hjälp! De äter upp våra älgar!
Låt oss skjuta dem – de älgarna är våra!
Det finns sju miljarder människor på Jorden
Låt oss hugga ner träden, gör plats!
Och om vi släcker lamporna en timme om året
Kan vi alla ta bilen till matbutiken

En flicka i Jemen säljs till en gammal man
Byt kanal nu - vi vill se på sport!
Kvinnor i Kongo blir gruppvåldtagna
Har du hört om vad ScarJo gjorde idag?
I Bengalen dör ett barn av svält
Det är skorea på gallerian
Bygg tjockare väggar på slakthuset
Ät Knoen till middag ikväll

Skönheten är död
Vi dödade den
Den var inte produktiv nog
Vi har byggt en fabrik på dess plats
Den gör billiga t-tröjor för varma dagar

Vi dödade Jesus i Auschwitz
Jehova i Hiroshima
De sista av änglarna dog med Rwanda
De få som överlevt Königsberg och Hanoi
Och Buddha blev skjuten för längesedan
För att han var icke-konformistisk
För att han var en hippie-trashank

Vi har en ny gud
Hans namn är Mammon
Vi älskar honom för han ger oss saker
I Bibeln står att de rika inte vinner Himlen



Men vem behöver drömma om Himmelriket
När det finns caffelatte på Jorden



Hembygd

Fastän livet fört mig bort
Och vägen dit är lång ej kort
Evigt är mitt hjärtas band
Till min hembygds vilda land

Bland skummeltroll och drummeltroll
Där alla väsen har sin roll
Vättar under stubbens rot
Allt liv under gyllenklot

Igelkott och gökaspott
Allt vad stort och allt vad smått
Ulvens tjut i tjäderskog
Gammelgran som vinden tog

Näcken spela sin fiol
I timman innan hanen gol
Huldran vandra fri och bar
På gården vaka tomtefar

Magisk virvla älvors dans
Flugor bita trollets svans
Kärrmes sjunga gammal sång
Hans fäder sjungit mången gång

Älgakamp i gläntan stå
Dagar komma, dagar gå
Fast stigarna ej längre finns
Mina fötter ännu minns

Sommarblom och vintersnö
En dag jag önskar där få dö
Då aftonsol blir fullmånssken
Över stock och sten



Säg

Säg
Har du ej
Som jag
En gång för allra första gången
Öppnat dina ögon
Och sett upp på den du skulle
Känna som din egen värld
Och ditt eget hem

Säg
Hade du ej
Som jag
Även om du inte minns det nu
En tid för längesen
När du inte kände hemska ord som
Som ondska, smärta, död

Säg
Har du ej
Som jag
Sprungit barfota över en äng
Och känt det mjuka gräsets strån
Som kittlade under din fot

Säg
Har du ej
Som jag
Lyssnat till fåglarnas sång
Och lystrat till havets brus
Och till skratten ifrån barnen som lekte vid bäckens kant

Säg
Minns du än idag
Den allra första gången du såg snö
Eller första gången som du såg
Vårens allra första blommor stiga upp

Säg
Minns du än idag
Den första gången som din tunga fick
Smaka söta hallon i ett snår



Eller första gången som du vilade
I armarna på någon du höll av

Säg
Du kanske tror att du är stor nu
Kall och härdad av ditt liv
Men du får aldrig glömma
Att i roten av ditt hjärta
Dväljs för alltid inom dig
Ett oskyldigt och vilset litet barn



Kärleksdikt

Jag är inte bra på att skriva
Kan knappast nåt om poesi
Men ändå vill jag dig visa
Hur otroligt högt jag dig prisar
Så här är min dikt till dig...

Jag trodde jag visste vad kärlek var
Tills den dag du kom in i mitt liv
Dina ögon mig minner om havet
Ditt hår om sommarens råg
Dina läppar mig minner om röda bär
Jag önskar att du vore här
Du rör dig precis som en ängel
Alla andra avundas dig
Och jag kan inte begära
Att en gudinna som du
Nånsin vill ha nåt att göra
Men en vanlig dödlig som jag
Men jag vill att du ska veta
Att jag skulle göra vad som helst för din skull
Därför skrevs denna dikt
Som en larvig men uppriktig gåva till dig



Sojamjölk

Du lyfter glaset mot dina läppar
Du känner vätskan fastna ovanför läppen
Du sticker ut spetsen på din tunga
Och för den sakta över läppen
Som en kattunge som fått grädde på nosen
Du smackar ihop dina läppar
Och jag tycker det är väldigt sött



Sundet

Skåne
Själland

Helsingör
Helsingborg
Malmö
Köpenhamn

Miljontals människor omkring oss
Men just här
På just den här kullen vid stranden av havet
I just detta ögonblick blott du, blott jag

Du ger mig en liten blå blomma
Du säger förgätmigej
Aldrig kan jag väl det

Jag känner din hand i mitt hår
Ditt huvud mot min axel
Salta vindar blåser från sundet
Och jag följer dig ner på marken

Din tunga i min mun
Din kropp ovanpå min
Fyra ögon som möts i kärlek
Fyra läppar som möts i åtrå
Det vackraste livet kan ge

Ser djupt in i dina ögon
Jag kunde se in i de ögonen för alltid
Så vackra är de ögonen
Och så djup är min kärlek till dig

Du sluter dina ögon i ett leende
Och jag ber havet att sluta att brusa
Jag ber vinden att sluta att susa
Ingen får någonsin störa dig
Här får du vila i stillhet
Vid min sida är du alltid trygg

Vill skrika min glädje åt vinden



Från bergens högsta topp
Vill viska min lycka åt vattnen
Från havens djupaste grav

Här med dig ikväll har jag funnit min Himmel
Det är en liten kulle intill Öresund
Jag är din nu
Tillsammans blir vi aldrig ensamma igen



Var finns du

Var finns du
Den som jag älskar
Den enda som jag tänker på
Jag skulle trivas var som helst
Så länge jag var där med dig
Den som jag aldrig mött men sett
Så ofta i min fantasi

Den för vem mitt hjärta slår
Den för vem mina lungor andas
Den för vem mina ådror blöder

När jag gråt torkar du min tår
När jag är ensam kan endast du
Får mig att kämpa vidare
När jag ler då ser jag dig
Kommer du att le när du ser mig?

Var än i denna värld du finns
Även om jag måste resa långt
Hoppas jag du väntar där på mig
Jag ska hitta dig en dag
Där vägar möts som leder bort



Det vita slottet

Vi gick upp tidigt
En vårmorgon
För att se det vita slottet
Precis intill den blå sjön
Tog tåget till den lilla staden
Och gick ganska långt därifrån

På vägen upp mot slottet
Hejdade du mig i solen
Och kysste mig
Där vitsipporna växte
Under trädet där rödhaken sjöng

Intill den glittrande skogssjön
Gömda av de knoppande träden
Drog du mig till marken
Tog av mig mina kläder
Och älskade mig i gräset

Sak samma om någon såg
Vi var bortom tid och rum
Såg bara dina stora vida vilda ögon
Kände bara dina hävande bröst
Mot mitt hjärtas snabba slag

Du ville ha min kropp
Tog mitt huvud mellan dina ben
Sedan föll min rygg mot jorden
Min kropp under din
Under klarblå himmel

Bara ett knölsvanspar såg på
När vi var ett i aprilsolen
Jag har aldrig älskat så
Som när du kysste min brännheta hud
Och sa att jag var din

Vi kom aldrig fram till slottet
Men jag var i mitt palats
Min skatt var du
Och din varma kärlek



En skatt som jag ska minnas
Så länge jag finns till



Yin och Yang

Du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Jag bryr mig om planeten, vad som händer här
Du bryr dig mest om vilka kläder du bär

Jag ger bort pengar till människor i nöd
Du håller hårt uti ditt eget bröd

Du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Jag åker buss
Du åker bil
En bil som drar över en liter per mil

Jag mediterar
Det skrattar du åt
Jag tror stjärnorna styr oss
Du tror lycka köps

Du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Du röker, du dricker, du ljuger och svär
Jag vill leva utan att va till besvär

För mig att kött mord
För dig är det huvudrätten på vart bord

Så jag antar att vi två är motsatser mest
Men det skiter jag i



För du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Och jag tror ju på Yin och Yang

Och du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Du är så jävla, så jävla underbar
Din ljuvliga, ljuvliga sak

Din ljuvliga, ljuvliga, ljuvliga, ljuvliga sak

Din ljuvliga, ljuvliga sak



Dödsängeln

Jag är död nu
Jag dog när du gick ut
Jag ligger på mitt golv
Jag lever inte längre
Hjärtat mitt slår inte mer

Du sa att du mig älskade
Men att du måste gå
Att jag måste förstå
Att det måste bli just så

Du som var min frälsning
Min ängel högt i skyn
Du som gav mig vackra vingar
Lärde mig att flyga högt
Så bröt du mina vingar
Och stampade ner mig i jorden
Och nu ligger jag död här
Drunknade i tårar för dig

Och om jag en dag skulle
Resa mig ifrån de döda
Kunde jag då åter älska
Utan hjärtat som du stal från mig?
Bättre aldrig älska alls
Än att älska och att förlora?



När löven faller ner

Fåglarna flyger mot varmare väder
Färgerna på löven ändras
Mörkret faller över landet
Hösten har kommit hit

När kalla vindar blåser ifrån norr
Minns jag dig som bäst
För det var just vid den här tiden
Du gick din väg, min finaste vän
Nu har tiden gått, så många dagar
Men såren som du gav mitt hjärta
Verkar aldrig vilja läka

Ännu minns jag dina djupa gröna ögon
När våra våra blickar möttes den första dagen
Smaken av dina söta jordgubbsläppar
Din tunga så mjuk runt min tunga
Ditt underbara, älskande leende
Ditt huvud på min axel
Dina fingrar tryckta så hårt kring mina
Som aldrig ville släppa

Du talade direkt till mitt hjärta
Två straightedge-vegetarianer
Som gillade Asiens mystik
Och var tokiga i gotisk konst
Vi läste poesi på slitna soffor
Shoppade konstskräp tills vi trött föll ihop

Vi var alltid tillsammans
Såklart du var den rätta
Det var du som gav mig liv
Och du sa till mig
Du skulle vara för evigt min

Men din kärlek dog
Vet inte varför
Du bara sa du måste gå
Och lämnade mig ensam
En regnig dag på hösten



Byggnader, träd och gator och bilar
Ser ut precis som då
Men den gamla bänken som vi kysstes på
Står tom och öde nu
Trottoaren som vi gick på
Är sprucken nu och hård
Och det regn igenom vilket vi brukade gå
Gör nu bara kroppen kall

Men även om du nu är långt bort
Finns en sista sak jag vill säga dig
Jag kommer vara evigt tacksam
För den tid du gav till mig

Och när löven faller ner
Faller mina tårar med



Tosteberga hamn

Jag cyklade en vårmorgon
Från Trolle Ljungby slott
Mot Tosteberga by
Till Tosteberga hamn

Till Tosteberga hamn
Vid Hanöbuktens svall
I skärgårdsöars famn
Inte långt från Åhus strand

Jag mötte dig den morgonen
I Tosteberga hamn
Dina gröna ögon glödde
Och du berättade ditt namn
Och sen tog du min hand
I Tosteberga hamn

Vid Tosteberga hamn
Där båtarna lagt till
I salta vindars bris
Där matade vi sparvarna
Och klappade ett lamm
I en fårhage vi fann
Vid Tosteberga hamn

Och när solen sakta sjönk
Vid Tosteberga hamn
Blev Tosteberga äng
Till Tosteberga säng
Vi tittade mot stjärnorna
Du höll mig i din famn
Och jag somnade i gräset där
Omsluten av din barm
I Tosteberga hamn

När jag vaknade på morgonen
Då låg jag ensam kvar
Bara måsarna och jag
I Tosteberga hamn

Hade jag nu drömt allting



Undrar var du verkligt sann
Och i så fall varför du försvann
Får nog aldrig veta
Vad som var riktigt sant
Vad som hände där den dan
I Tosteberga hamn

Men varje år på dagen
Cyklar jag än samma väg
När rapsen står i blom
Ner mot Tosteberga strand
I hopp om att få se dig där
I Tosteberga hamn
I Tosteberga hamn
Där mitt hjärta brann

I Tosteberga
Tosteberga hamn



Vackrare

Världen är vackrare när du är här
I det regn som faller kan jag se solen när du är här
I den mörka natten kan jag se stjärnor när du är här
I stadens sten kan jag se blommor när du är här
I förtvivlan kan jag se hoppet när du är här
Och i ditt leende kan jag se Himlen när du är här



Svart och blont

Blott skönhet berör mig knappt längre
Sött är inte nog att locka mig blick
Men så fick jag se dig en morgon
I klänning så svart som en vinternatt
Och hår blont som sensommargräs

Jag såg genast att du var en gåta
En gåta jag ville ge svar
Skarpt allvar med silkesmjukt drag
Sorg i ett leendes hemlighet
Ett mörker helt blandat med ljus
En märkvärdig mix av svart och blont

Kanske kunde jag bota din sorgsenhet
Lätta din mörka ensamhet
Men jag är alltför rädd att gå närmre
Att hållas i din varma famn
Fast jag älskar ditt mörker och älskar ditt ljus
För jag är så väldigt svag för dig
Så väldigt svag för svart och blont



Ett ljus i mörkret

Jag tänder ett ljus i mörkret
Önskar mot en stjärnas fall
Blundar och tänker på dig
Snälla håll mig ömt uti din famn
Och gör mig trygg där om igen



Vet om

Då du är allena och ledsen
Vet om att du aldrig är ensam
För någonstans finns någon som känns såsom du
Som delar din sorg och din smärta



Kall och ensam

Vi letar efter gemenskap
Så rädda för tillgivenhet
Så rädda för vad hjärtan säger
I en kall och ensam värld

I en kall och ensam värld
Vandrar människan ensam
Sträcker ut en hand att hålla
Men ingen vågar ta den

I en kall och ensam värld
Vindlar sig mörka stigar
Och när vi äntligen solen ser
Då stänger vi våra ögon
För det gör ont att se
Och när vi stiger ut i ljuset
Då är det försent
Då är allting försent

Det är en kall och ensam värld
Som flödar över av tårar av smärta
Kall och ensam värld
Full av sorgsna människor och längtar

Och om vi finner vår kärlek där
Låter vi snart den gå
Låter den gå
Bäst bara gå
Vänd aldrig om
Bli aldrig fast
Alla band bryts en dag
Kärlek är falskt

Men vi letar efter gemenskap
I en kall och ensam värld



Kär

På tåget härom dagen råkade jag höra
En ung pojke fråga sin far
En helt grundläggande fråga
Han sa, “Pappa, säg hur det känns
Säg mig hur kan jag veta
Säg mig pappa, hur vet jag när jag är kär?”

Och hans far visste inte riktigt
Hur han skulle svara på denna fråga och sa:
”Sonen min, grabben tro mig, när du händer då vet du det”
Och den unge pojken blev tyst
Inte helt nöjd med det svaret
När du är ung, du vet, är det svårt
Svårt att vänta

Och då jag gick av tåget tänkte jag ännu på denna fråga
Tänkte på hur jag skulle besvarat den själv
Om jag nån gång själv fick ett barn som ville veta kanske skulle jag svara såhär..

När du blir ordentligt kär
Då blir hela din värld uppochned
Och hela magen fylls med fjärilar
Du tänker blott på hur hon ler
Finns inget annat viktigt nu
Utom att stå henne bi
Och du längtar när hon är borta
Och du brinner när henne du se
Och världen fylls med solsken där du går
Det får dig skriva och att sjunga
Det är nåt mycket speciellt
När du blir ordentligt kär

Ja, kanske skulle jag svara så
Eller nåt som liknar det
Om jag nån gång fick ett barn



Bokskogen

Grönt tak på silverne pelare
Golv utan skinade koppar
En sagovärld för det vilda
För den skönhet som kommer ur frihet

Du springer
Likt en skuttande rödräv
Hoppar likt en rastlös ekorre
Dansar på grå stenar
Lätt som vinden
Kvick såsom sagornas rå

Ditt verkliga hem är i skogen
Här ska du stanna för alltid
Du riktar blicken mot trädens kronor
Där fåglarna sjunger sin hyllning till dig
Duvor passerar i procession
För att fira din ankomst, Skogens Prinsessa
Att välkomna dig hem till palatset av guld

Bäckens vatten strömmar fort
Du sätter dig på ett stort stenblock
Lägger dig ner för att vila
Ser på det strömmande vattnet
En trollslända svävar över ytan
Jag sätter mig ner bredvid dig
Fåglarna sjunger enbart för oss

Du är så full av skönhet
Så söt
Så sårbar
Så skör
Så strålande
Jag känner en stor beundran
Och tacksamhet
För jag tror att du behöver mig
Och jag definitivt att jag behöver dig

Inga röster
Inga oljud
Ingen stress



Blott jag
Blott du
Jag, den Blyge Drömmaren
Du, Skogens Prinsessa
Vilandes i Bokskogstemplet
Vaggade till ro av fåglarna varsamma sång
Och nu vet jag att jag är kär



Smärtan

Du
Som sitter i mörkret
Du som har som har smärtan
Du som förtvivlar
Du som är ensam

För dig vill jag sjunga
En sång om smärta
Antar den är verklig
För jag skrev den om oss

Du
Som vill dränka sorgen
I sprit och i tobak
Du som vill drömma
Du var nån annanstans

För dig vill jag sjunga
En sång om smärtan
Antar den är verklig
För jag skrev den om oss

Du
Som blev lurad
Du som blev slagen
Du som fick hela skulden
Du som aldrig fann kärleken alls

För dig vill jag sjunga
En sång om smärtan
Antar den är verklig
För jag skrev den om oss

För vi vet det bättre än någon
Att lyckan är en dyrbar sak
För medan lyckan alltid har ett slut
Så har smärtan inget slut alls

För medan lyckan alltid har ett slut
Så har smärtan inget slut alls



 I min dröm

Min älskling du var hela mitt liv
Du var den jag levde för
Vinter, sommar, vår och hösttid
Var det för dig mitt hjärta slog
Och jag vet att du vet älskling
Att jag har älskat dig ju mest av allt

I min dröm
I min dröm
I min dröm finns du hos mig än

Du var min bästa vän och kamrat
Min skyddsängel och min sköld
Du var den jag öppnade mig för
Och den som fick min själ att gro
Och aldrig nånsin har jag älskat
Så mycket som jag älskat dig

I min dröm
I min dröm
I min dröm finns du hos mig än

Vårt hus det ligger intill floden
Våra hundar, vi har räddat dem
Vi rider över fälten uppå våra hästar
Du målar medan jag skriver
Du spelar på dina trummor och du sjunger
Där är du och jag för evigt lyckliga

I min dröm
I min dröm
I min dröm finns du hos mig än

Du lämnade vår värld men jag finns kvar här
För min tid har inte kommit än
Men den kommer finns jag hos dig
Då blir jag för evigt din

Ännu är
Ännu är
Ännu är ej min tid att gå



Men en dag
Men en dag
Men en dag finns jag där hos dig

Du håller mig i din mjuka famn
Håller mig varm när det är kallt
Håller mig trygg när världen skrämmer
Jag vet att du vakar över mig

I min dröm
I min dröm
I min dröm finns du hos mig än



Kyss på annan mun

Jag har gått barfota bland nässlor
Fått kinden stungen av ett bi
Jag har fallit ibland törnen
Men den smärtan är ingenting alls
Jämfört med smärtan som jag känner
Sedan min älskling gick sin väg
För att vila i en annan famn
Och kyssa annan mun

Ska aldrig mer se hennes ögon glittra
Aldrig mer höra hennes skratt
Aldrig mer känna hennes kyssar
Uppå min längtande mun

Min saga har nu slutat
Söta drömmar flytt sin kos
Och världen kan lika väl gå under nu
Jag bryr mig inte alls
Bara låt hela himlen brinna
Släpp lös de tio plågorna
Släpp in apokalypsens ryttare
Kom gamle lieman och ta mig långt bort

Gratulerar Beelzebub, det här har du gjort bra
Låt mig gå bland hundra nässlor
Låt tusen bin sticka min kind
Låt mig falla bland tiotusen törnen
Men ingen smärta är större än den
Som kom när min älskling gick sin väg
För att vila i en annan famn
Och kyssa annan mun



Den ensamma vandraren

Jag har sett dig ofta
Gå på väg full av stenar
Du sparkar åt sidan
När du drömmer om lyckan

Förbi stall, förbi gårdar
Sparvarna flyger
När de ser dig komma
Vandrandes ensam
På en sliten enslig väg

Hej du som vandrar
Hallå du som vandrar
Gråt ej du som vandrar
Farväl du som vandrar

Vandrar ensam tyst förbi

Vid sidan av åns kant
Förbi fält, förbi åkrar
Skymningen faller
Mörkret uppstiger

Hej du som vandrar
Hallå du som vandrar
Gråt ej du som vandrar
Farväl du som vandrar

Vandrar ensam tyst förbi

För män verkar dumma när ingen vill ha dig
Folk verkar grymma när du ingen känner
Regnet som faller får din kropp att frysa
Vägen känns ojämn när du går den ensam

Men hej du som vandrar
Hallå du som vandrar
Gråt ej du som vandrar
Du ska se du som vandrar
Med tiden du som vandrar
Torkar tårar du som vandrar



När du vandrar ensam livet fram



Luftskeppet

Det är inte någon bra idé
Nej
Att bygga upp ett luftskepp utav sten
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra idé
Nej

Jobbar varje dag mycket länge
Åh
Aldrig har vi tid att ta det lugnt
Åh
Får mycket pengar till att köpa saker för
Åh
När vi har mycket då vill vi ha mer
Åh

Det är inte någon bra idé
Nej
Att bygga upp ett luftskepp utav sten
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra idé
Nej

Flyttar in till högresta städer
Åh
Hugger ner träden för att få plats
Åh
Att ordna mat till allt som bor där
Åh
Äter köttet ifrån alla djur
Åh

Det är inte någon bra idé



Nej
Att bygga upp ett luftskepp utav sten
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra idé
Nej

Tillverkar bilar som går på bensin
Åh
Tar upp olja från långt under jord
Åh
Startar krig för att få mer olja
Åh
Hettar upp vår jord på samma gång
Åh

Det är inte någon bra idé
Nej
Att bygga upp ett luftskepp utav sten
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra idé
Nej

Jobbar mycket hårt gör vi
Åh
På att ändra på planeten som vi har
Åh
Snart har vi ett stort runt klot
Åh
Som bara är ett enda stadskvarter
Åh

Det är inte någon bra idé
Nej
Att bygga upp ett luftskepp utav sten
Nej



Inte någon bra
Nej
Inte någon bra
Nej
Inte någon bra idé
Nej



En kärlekshistoria

Vandrar genom skymningen
Med dig min älskling
Du håller min hand hårt
Fingrarna darrar

Har väntat på denna dag
I hela mitt liv
Detta ögonblick för oss
Nu finns du hos mig
När kvällningen är här
Och natten snart kommer

Dina kinder lyser rött
Precis som solen
När jag kysser din mun
Leendet förtrollar
Vi säger aldrig farväl
Denna natt evig

Låt mig bli för alltid din
Älskar dig älskling
Vill ha mitt liv med dig
Finns ingen annan
Som dig på denna jord
Säg att du stannar

Då ska jag finnas där
I nöd och i lust
Dela våra liv
Och varje ögonblick

Och när vi gamla blir
Så finns jag där än
Hållandes din hand
Går genom solnedgång
En kyss i skymningen

Tills dess Vår Herre
Kallar oss till sig
Säger vi ska vila
I Himlen högt ovan



Då ska vi sitta
Kyssandes på moln
Hållandes i hand
Medan vi tittar
Ner på våran jord

Ser på de som älskar
Som går genom skymningen
Med sin egen älskling
Och kärlek går vidare
Jag älskar dig så
Kom håll mig hårt ikväll



 Fem sinnen

Jag såg din själ idag älskling
För första gången föll min blick djupt i dina ögon
De drunknade däri älskling
Mitt dop av salighet

Jag smakade dig i dag älskling
För första gången slickade jag sötman från din tunga
Du åt mig med den munnen älskling
Min Himmel i ditt kött

Jag hörde ditt hjärta idag älskling
För första gången när det slog snabb precis intill mitt öra
Din röst blev till min egen älskling
Min Himmel i din själ

Jag kände din hud idag älskling
För första gången kände jag din ångade, pulserande kropp
Du gick in i min själ älskling
Min Himmel blev till din

Jag kände din doft idag älskling
För första gången doftade jag svetten som från dig emot mitt bröst
Du tog från mig min doft älskling och blandade med din
Gav upp min existens när jag blev ett med dig

Fem sinnen
Ja
Det är allt jag har älskling

Fem sinnen
Som alla åtrår dig

Fem sinnen
Ja
Allt som finns i Himlen



Varm

Du säger att du känner dig varm
Och desperat vill jag ta reda på varför
Så jag tar av dig din tröja
Och undersöker dig noga
Varje centimeter av din hud
Din platta sexpacksmage
Din smala midja
Dina spensliga armar
Dina mjuka bröst
Dina rosa bröstvårtor
Och jag frågar om du känner dig svalare
Du svarar “nej”



 Tur

Fick hjärtat krossat
Blev till aska
Och även om det
Har hänt förut
Så gör det alltid precis lika ont

Jag vet jag har tur men jag
Jag vet jag har tur men jag
Jag vet jag har tur men jag kan inte känna det

Och folk de säger
De avundas mig
Att jag har sån tur
Som känner såhär
Att jag är impulsiv
Tänker med hjärtat
Så ivrig att älska
Emotionell
Säger de avundas
Min känsliga själ

De säger det är en gåva att älska så
Säger det är en gåva att känna sån passion

Jag vet jag har tur men jag
Jag vet jag har tur men jag
Jag vet jag har tur men jag kan inte känna det

De inser inte
En intensiv själ
Kan smärta som ett dödligt sår
Och en klättring till högsta topp
Gör desto mer ont vid fall
Om och om igen
Hals över huvud blir kär

Jag vet jag har tur men jag
Jag vet jag har tur men jag
Jag vet jag har tur men jag kan inte känna det nu



En ond liten vampyr

Inatt så ska jag dansa
Med en ond liten vampyr
En ond liten vampyr
Som har mig som sin älskling

Hon är en nattens varelse
Alltid klädd i svart
Hon dväljes ibland skuggor
Undviker att bli sedd
Av nån annan än mig

Hon är snabbare än vargen
Starkare än oxen
Men skulle aldrig skada mig
För jag är den hon älskar

Hon vet mycket om allt
För hon har levt i tusen år
Hon sett sett mycket som
Jag aldrig kommer se

Vi kan sitta och prata
Uti någon mörk gränd
Med nattens varelser
I timmar i sträck
Du skulle aldrig tro
Vad spökena kan säga oss

Hon brukar gå omkring
Dra från gata till gata
Leta efter de med tur
Och ta en liten drink

Slita skallen av de mäktiga
Sätta tänderna i dem
Dricka upp saftig juice
För hon är den som lever på
De som tror de står på topp

Ert blod är hennes vin
Och när hon drucken är



Dansar hon i blodet
Som flyter gatan ner
Glittrandes och glimmandes
Uti månens sken

Med morgonen försvinner hon
För hon sover dagen lång
Min mörka vampyrtjej
Och jag är lämnad här i gränden
Täckt utav blod
Fäller en tår för ensamheten
Längtar efter nattens fall

Om du håller livet kärt
Var försiktig i natten
Lita aldrig på en ond vampyr
Det kosta dig ditt liv

Men inatt så ska jag dansa
Med en ond liten vampyr
En ond liten vampyr
Som har mig som sin älskling



Snälla stör inte skogens troll

Världen är grön där trollen bor
Skogen är djup där trollen bor
Där trollen bor råder lugn och frid
Långt bortom mänsklig ill och harm

Trollens hem är en fridsam plats
En trevlig plats
Långt bortom människans grå värld
Många varelser bor nära troll
Då troll är ett vänligt och trevligt folk
Så väldigt olikt vår människosläkt

Kära människa på din skogsvandring
Snälla stör inte skogens folk
Vänligen var varsam och träd ej
På de stigar trollen gjort

Snälla stör inte skogens troll
Låt dem vara och låt dem leva
Och låt dem behålla sitt hem
Våra skogars väktare
Har de alltid varit, ska alltid vara
Så snälla var snäll mot dem



Ännu finns sånt som är gott

Du säger du känner dig nere min vän
Att allting känns meningslöst nu
Sant, mycket har nu blivit grått och trist
Mycket som fanns har gått förlorat
Och aldring kan det komma åter
Men ännu finns sånt som är gott

Så länge snö ännu kan falla vid jul
Så länge fåglarna vänder åter var vår
Så länge blåklinten blommar i juni
Så länge ormvråken flyger
Är allt inte förlorat

Så länge som du är sann mot dig själv
Så länge du ännu kan skriva och skapa
Så länge finns skönheten kvar
Och då finns ännu sånt som är gott



Prinsessan min

I mitt liv finns en prinsessa
Som är med mig genom varje dag
Hon hittas inte alls i någon saga
Hon är helt verklig
Och hon står här bredvid mig

Prinsessan min bor inte i ett stort slott
Hon bor i en liten tvåa invid stadens kant
Hennes far är inte kung över nåt rike
Hon har inte mycket alls till dynasti
Ändå är hon härskarinna i min värld

Prinsessan min bär ingen tjusig klänning
Hon har oftast t-tröja och slitna jeans
Hon äter inte gåslever och stoppad svan
Hon gillar pasta med en massa ketchup på
Och hon shoppar aldrig nånsin på Champs-Elysées
Hon spelar hellre tv-spel och ser på anime

Hon är inte som prinsessorna i filmerna
För hon har många fina, mjuka kurvor på
Hon har ingen botox alls uti sitt leende
Och doftar kanske inte utav rosor
Men hennes doft är ändå den jag älskar mest

Hennes liv är alltid i en typ av oordning
Hon lever mest sitt liv från dag till dag
Och hon äger inte många fina saker
Men det finns en sak som hon alltid kommer ha
Och den saken det är ju all min kärlek
För min prinsessa ska hon alltid va

Hon är inte alls timid och kultiverad
Hon kan bli riktigt arg och skrika högt åt mig
Hon byr sig inte om att dölja kroppsfunktioner
Den mest underbara kvinna som jag vet
Min prinsessa vill ej att jag dräper drakar
Hon vill bara att jag finns där
Alltid va en trogen hand att hålla i

Nej, prinsessan min är inte som sagorna



Hon är långt bättre, hon verklig, hon är min



Enhörningarnas dal

Låt mig vandra lång, långt bort till enhörningarnas dal
Låt mig simma med fiskarna i sjön

Låt mig gå dit där trollen leker kull bland höga träd
Där älvorna dansar uti kvällens ljus
Där jag får vara ett med den stora gamla skogen
Snälla, om du bryr dig om mig
Låt mig gå

Låt mig vila där ulvar ylar under månens sken
Där tigrarna smyger i högt gräs
Där moafåglar springer
Där pandor finns i massor
Där eldflugorna lyser upp min natt

Låt mig gå dit där jag alltid kan höra fågelsång
Låt mig vandra i skuggan från en väldig skog
Låt mig drömma under kronorna hos silverne bokar
Låt mig sitta i en glänta där rosor gror

Låt mig se drakarna flyga över bergens höjd
Låt mig hälsas av mammutars fanfar
Låt mig löpa uti spåren ifrån vilda hästar
Låt mig ser på när kråkor bereder sig för natt
 
Låt mig få känna sanden mellan mina tår
När jag ritar i sanden med en fallen gren
Låt mig se delfiner hoppa högt ovan vilda vågor
Till skrin från måsar under regnbågssky
  
Låt mig leva i ett land med blott få människor i
Låt mig vakna upp till strålarna från morgonsol
Låt mig få odla mig egen mat i min egen lilla trädgård
Låt mig få vara lycklig i ett väldigt enkelt liv

Ja, jag längtar efter en annorlunda värld
Och om du riktigt bryr dig om mig
Låt mig gå

Låt mig gå dit till det landet som jag drömmer om
Låt mig gå till det land där alla sagor föds



Låt mig gå in i historien
Låt min dröm bli sann
Låt mig gå nu
Om du bryr dig
Låt mig gå

Låt mig gå nu
Om du bryr dig
Låt mig gå



Ett svärd

Där kärlek fanns
Är kärlek död
Där glädje fanns
Finns smärta blott

Kände ett svärd
Genomborra mig
Den dagen du sa farväl

Tårarnas fall
Gör dröm till damm
Gör ljust till mörkt
Kärlek till sår

För sorgen är
En kall och ensam plats
Men det är
Den plats jag känt bäst

Jag minns en tid
Då glädje fanns
I hjärtat mitt
Vart finns den nu?

För lyckan är
En plats jag en gång känt
Men aldrig mer
Kan jag dit gå

Så till tidens slut
Ska jag gråta i mörkret
Ensam
Tills den dag då jag dör

Ty ensamheten
Är den plats jag känner bäst
Och där
Ska jag stanna kvar



Det här är mitt liv

Dessa ord skrivs
För de olyckliga
Som finner sig själv
Fast inom samhällets ram
Du borde lyssna nu
På ditt hjärtas röst

För det här är mitt liv
Och det ska jag leva
Följ med mig ut i natten min vän
Håll i mig hårt
Nu går vi

Livet lever i mitt blod
Slåss i den dynga
Som kallas plikter

Viljan är fri
För dig och fri för mig
Så våga följa ditt hjärtas röst
Bered för en ny start
På ett helt nytt liv som finns framför dig
Ta din säng och gå

För det här är mitt liv
Och det ska jag leva
Följ med mig ut i natten min vän
Håll i mig hårt
Nu går vi

Samhället försöker slå dig i bojor
Få dig slava innan du kan gå
Suga ut din livsenergi
Fint i koppel du går

Men inga pengar världen
Kan köpa min dyrbara tid

För det här är mitt liv
Och det ska jag leva
Följ med mig ut i natten min vän



Håll i mig hårt
Nu går vi

För det här är mitt liv
Och det ska jag leva
Följ med mig ut i natten min vän
Håll i mig hårt
Nu går vi

Följ med mig ut i natten min vän
Håll i mig hårt
Nu går vi



Solen i norr

Solen i norr är en tillfällig gäst
Som för med sig ljuset och värmen till oss

Några få månader varje år
Är han sällskap åt oss dag som natt
Får träden att lövas
Får blommor i blom
Och får alla människor att le

Och när han gått vi honom saknar
Som en gammal vän som lämnat oss
Ett gammalt och kärt minne blott

Efter hans avsked försvinner allt
Löv faller ner
Fåglarna flyr
Blommorna vissnar och dör

Och när vintern rasar då fruktar vi
Att han aldrig kommer igen
Men så en vacker dag finns han där

För solen i norr är en tillfällig gäst
Som för med sig ljuset och värmen till oss



Vintern är ett magiskt land

Naturen är täckt av djup vintersnö
Förvandlar min skog till någonting nytt
Ett palats av kristaller och glitter och is
Sakta i tystnad med förundrade ögon
Vandrar jag genom en tyst sagovärld

En ekorre hoppar mellan isiga grenar
Med frost i sin tjocka vinterpäls
Finkar och mesar färgsätter vintern
Lekandes i rött, blått, grönt och guld
Medan råkor lyser svart i snön

En liten flock gäss kacklar långt borta
Letandes vatten som ännu är isfritt
En örn seglar högt där uppe i skyn
Intill en blek, låg, avlägsen sol
Som snart ska ge plats åt månen

Jag fortsätter sakta vandringen hemåt
Det kyler på när solen snart går ner
Vill ha levande ljus och chokladmjölk
Och drömmer i underbar midvinterluft
Vintern är ett magiskt land



Vinter på 2000-talet

Skandinavien - Land i Norr
Före detta hem åt Tomten
Han har flyttat till Nordpolen nu
Endast mörkret finns kvar

Landet är grönt i december
Inget skydd för vilande jord
Åkrar ligger nakna i tjutande vind
Endast mörkret finns kvar

Inga fler slädar i juletid
Inga fler skidor i backar
Snögubben hotas av utrotning
Endast mörkret finns kvar

Världen har förändrats
Ingen mer vinter
Ingen is, ingen snö
Endast mörkret finns kvar

Det är vinter på 2000-talet i södra Skandinavien
I Paris möttes mäktiga män
För att prata om ifall klimatförändring fanns
Medan endast mörkret fanns kvar



Vår i Vattenriket

Våren kommer med trumpetande tranor
Den kommer med dansande brushanar
Den kommer med sjungande starar
Den kommer med brummande rördrom
Den kommer med klapprande storknäbbar
Och med doften av ramslöksblom

Våren kommer med struttande rödspov
Den kommer med lekande uttrar
Den kommer med hoppande harar
Den kommer med seglande glador
Den kommer med fiskande hägrar
Och sippor med stjärneblom

När isen har smält
När all snö är borta
När naturen åter bli grön
Och naturens fylls utav smått
Glittrar min våtmark igen

Med våren blommar kärlek
Med våren blommar liv
Det får mig att le



Våren

Ensamhet om hösten går bra
Även om det känns fint att gå med någon
Bland fallna löv i strilande regn
Så kan jag klara det
Jag kan klara av hösten ensam

Ensamhet om vintern går bra
Även om det känns fint att mysa med nån
Medan snön yr utomhus i mörkret
Så kan jag klara det
Jag kan klara av vintern ensam

Ensamhet om sommarn går bra
Även om det känns skönt att ligga hos nån
I sanden på stranden i en solnedgång
Så kan jag klara det
Jag kan klara av sommarn ensam

Men när jag vandrar i parken om våren
Sjungs lovsång till kärleken ifrån varje träd
Och det finns mycket klarar av
Men jag kan klarar inte våren ensam



Sommarfåglar

Hej på dig gulsparv
Välkommen i grönskan
Här en så underbar dag
Här uti hagen
Vi båda njuter
Av solens värmande sken

Goddag kära kaja
Tack för att du stannat kvar
Jag vet att vintern varit hård
Men nu är sommaren äntligen här
Hoppas du är lika glad som jag

Hallå mästersångare
Hoppas att du har haft
En trevlig vinter
Långt nere i varmt Afrika
Är glad att du ville
Återigen i år
Spendera sommaren uppe hos oss

Tofsvipa och sävsparv, rödbena and rödstjärt
Nötväcka, gärdsmyg, gylling
Storspov och råka, ärla, rödhake
Stork i ditt bo på hustak

Välkomna till Norden
Välkomna till Skåne
Varje underbar bevingad vän
Välkomna till en sommar i norr



Sommarnattsdans

Kom med mig min vän, låt oss dansa, dansa
I den ljusa sommarnatt, låt oss dansa, dansa
Det blir kyligt i lunden när solen sjunker
Så låt oss hålla värmen i en vild, vild dans
Vi kan glömma bort världen här i skogens bryn

Inga sorger här
Låt oss dansa, dansa
Inga bekymmer här
Låt oss dansa, dansa
Nakna och fria
Låt oss dansa, dansa
Dansa, dansa
Dansa, dansa

Uppå daggigt gräs uti smultronsnåren
Mina fötter blir blöta men din blick värmer
Smaken av dina läppar sätter hjärtat i brand
Och näcken i bäcken tar upp sin fiol
Och han börjar att spela en magisk melodi
I den gamla gläntan där det vilda lever
Och musiken och dansen fyller vår lund
Väcker de älvor som sover vid sjöns strand
Skrämmer en stackars ulv som smyger sin kos
Vilket dåligt manér vi visar vid midnatt
Men vi bjuder in trollen att dansa med oss
Huldran ser blygt på från bakom en trädstam
När vi dansar med vättar och älvor och troll
Och med harar, ekorrar och små hasselmöss
Och vi dansar och dansar till morgontimma

Dansar, dansar
Dansar, dansar
Dansar, dansar
Dansar, dansar

Tills att vi somnar på stenar som sol värmt
Och…

När natt kommer åter ska vi dansa, dansa
Dansa, dansa



Dansa, dansa
Dansa, dansa
Dansa, dansa
Dansa, dansa
Dansa, dansa…



Den grå hästen

Se på den vida slätten, som är så oändligt stor
Hur allting verkar så fridfullt för de som på vidderna bor
Ser hur gräset det frodas, hur växterna blommar och gror
Känn den ljumma vinden som blåser här uti frihetens land

Långt där nere på öppna vidder en flock utav hästar vi ser
Hästar så vackra och stolta och vita helt så som snö
Men vad är det vi ser där mitt bland dem – en häst som är liten och grå
Och det ser nästan ut som det verkar de vita den ej kan förstå
När vita hästar skena, grå häst går i trav
När vita hästar frusta, den grå blott ett skri kan ge av

Den grå hästen ögonen sluter, ser ut att drömma sig bort
Undrar just vad den tänker där den står nu helt för sig själv
Kanske att andra grå hästar finns just bortom närmaste älv
Att den en dag ska vandra bland dem och skratta dagen lång
Att de tillsammans ska dansa och sjunga på livets sång

Dag efter dag den så ensam där står på torr, brunbränd stäpp
Där uppå gräset det vissna i iskall tjutande vind
Alltmedan mygg och flugor plåga dess ständigt blåfrusna kind

Ibland andra hästar passera – bruna, fuxar, svarta, blackar
Fast aldrig nån grå häst den ser uppå stäppens bölja
Ändå ibland den de andra vill följa
Dock vore det knappast möjligt, ty vargarna följer i hästarnas spår
Dessutom den verkar att tro ej heller de andra grå häst förstår

Fylld utav längtan den grå mot skyn blickar
Mot svalorna som sväva så fritt
Längtar att slättens vidder få vandra alldeles lugnt uti skritt
Då en dag vargar sig närma , kommer snart helt tätt inpå
Alla hästarna backa – alla utom den grå
Frihetens kraft den nu känner, en kraft som allt levande har
Med högt språng lurar den vargar, de vita blir stående kvar

Så står den grå åter där ensam, men ej längre ensam i mängd
Rädsla nu griper om hästen, där alldeles ensam den står
De mörka molnen sig hopar och gråter tår efter tår
Kvar här kan den ej stanna, då vargarna finner den snart
Den måste välja en väg att gå men har ingen aning om vart



Ska den följa den kraxande kråkan eller hjortarnas trampade stig
Ska den gå dit där lärkan den sjunger, följa ekorren spänstig och vig

Men se där kommer ju svalan, som flyger dit vindarna bär
Då genast den grå hästen vet att den rätta vägen går här
Nu fram över slätten den flyger, äntligen lycklig den är
Vart vindarna för den vet inte vi
Men gräset det dansar och vindarna sjunger för alltid på slätten så fri



Mänsklighetens skärseld

Hör mig, Jord

Det här historien om slutet…

Det fanns en pojke från Nasaret
Som valde att födas i Stenbockens stjärntecken
Med Fiskarnas tidsålder fick vi får chans
Att skapa en kärlekfull värld
Men tiden tog slut – vi misslyckades

Hör mig, Jord

I år blir Första Året
I år blir Livets År
Året då puppan spricker
Då den vampyr som sovit ska resa sig på nytt

Miljontals blickar ser på oss nu
De dömda och onda är aldrig alena
Då glittrande ögon ser till
Att ingen undslipper
Den Eviga Eld

Hör mig, Jord

I år blir Första Året
I år blir Livets År
Året då puppan spricker
Då den vampyr som sovit ska resa sig på nytt

Se våra plågade själar i blicken hos katten
Svart som vår natt
Som skiner i miljoner färger
Kristaller av silver fyller våra hjärtan
Då vi festar när ljuset vänder åter

Hör mig, Jord

I år blir Första Året
I år blir Livets År
Året då puppan spricker



Då den vampyr som sovit ska resa sig på nytt

I spegelbilden från korpars svarta ögon
Jagar ulvar de fallnas själar
Snälla, älskling
Vi flyr genom Rosenvalvet
Innan kronbladen täcker vår grav
Av jord är du kommen
Oskyldigt blod

Hör mig, Jord

I år blir Första Året
I år blir Livets År
Året då puppan spricker
Då den vampyr som sovit ska resa sig på nytt

Det är en fallen värld
Det är en ondskans värld
Beelzebub skrattar åt oss
För Mammon är bästa vän med Azazel

Hör mig, Jord

I år blir Första Året
I år blir Livets År
Året då puppan spricker
Då den vampyr som sovit ska resa sig på nytt

Låt det Tornet falla över oss
Låt Ragnarök komma
Och föra oss bort
Till Eden igen
Från Kärlekens Lustgård
Ser vi vår gamla värld brinna
Brinn

För i den mörkaste natt lyser den ljusaste stjärnan
Över mänsklighetens skärseld

Hör mig, Jord



Världen

Du frågade mig:
”Vet du vad jag tror?”
Jag svarade ”nej”
Så du sa att:

”Jag tror att en dag
Ska människor som oss
De nördiga, de fjolliga och de blyga
Styra denna jord
Och världen har aldrig varit bättre än då

”Visst”, sa jag
”Men jag bryr mig inte om världen just nu
För du är så jävla söt!”




