Jordens hjärta
Tänk om
Allt du ser, allt du ger
Tänk om, tänk om, tänk om
Allt du rör, allt du gör
Tänk om, tänk om, tänk om
Tänk om just nu är underverkens tid
Den natt då tårar blir till skratt
När morgonen är här, ska du lämna din dröm,
din varma trygga bädd och se?
Minns en gåta, att förlåta
Tänk om, tänk om, tänk om
Liv
Om drömmarna saknar de stunder de vaknar
Då kan de väl inte va drömmar?
Och ändå så stannar vi kvar
Men i natt ska vi vandra och hitta de andra
På stigar vi vet måste finnas
Bort ifrån allt vad vi har
Inget förändras, men inget är samma, ett namn det är allt vad du minns
Så se dig i spegeln, betrakta en främling och vet att det är nu ni finns
Det är livet som fyller dig
Det är livet som fyller dig
Om tystnaden talar och fyller upp salar
Då kan det väl inte va tystnad?
Vi hör ju ändå vad vi vill
Så fortsätt att leta, vi kan aldrig veta
Men aningar för oss tillbaka
Den känsla vi längtade till
För stunder man tror att allting är förlorat, de kan man väl knappast gå fel
Du undrade vem är det då som bestämmer om auran är falsk eller hel
Det är livet som fyller dig
Det är livet som fyller dig

Lustgården
Vi lämna vår lustgård utan ett ljud
Som någon befallt oss, som vore det gud
Vi kunde fått bo där, vi kunde fått ro där
Vi lämna vår lustgård utan ett ljud
En doft av lavendel ifrån din garderob
Säg vem är den till för, vem söker din vård?
Förvånande, nära, som om vi var kära
En doft av lavendel ifrån din garderob
De säger att ansvar, det är att bli kvar
Förträng vad du åtrår, för det som du har
Men all deras fromhet är illa dold tomhet
De säger att ansvar, det är att bli kvar
Vildrosors blick
Altair, Altair vad gör du här?
Med vildrosors blick mot en ren atmosfär
Du svävar förgäves dit vinden bär
Du är kär, du är kär i allt som är
Altair, Altair, allt, alla
Altair, Altair, vad hände sen?
Det stjärnstoft som lockar bedrar dig igen
Du söker, du letar – du finner den
Se din vän, se din vän, se kärleken
Altair, Altair, allt, alla

Det är du (och alla andra)
Skygg som ett rådjur, vill bli beundrad
Växer med framgång, sjunker förundrad
Vill vara ärlig, har lätt för att gråta
Kan ändå ljuga, är snabb att förlåta
Lycklig i stunden, fri fastän bunden
Rädd att förlora, tenderar förstora
Det är du
Ställer själv kraven, vill inte klaga
Ber aldrig någon, hjälp är för svaga
Stark vissa dagar, flyr från det sjuka
Hård när det gäller, söker det mjuka
Lycklig i stunden…
Det är du, det är du och alla andra
Glömd
Glömd är din vilja, glömd är din kraft
Glömd, glömd, glömd
Uråldrig kunskap det sägs att vi haft
Glömd, glömd, glömd
Att stunder i väntan är stunder av ro
Att frön ingen sått ändå tycks kunna gro
Ty skogen kan digna av bär varje höst
Fria att plocka till glädje och tröst
Att den som du söker är här i ditt bröst
Glömd, glömd, glömd
Gömd är din ånger, gömd är din skam
Gömd, gömd, gömd
Men minst du det anar, så smyger den fram
Gömd, gömd, gömd
Men stunder i väntan är dig given tid
Så tag den och njut den och namnge den Frid
Ty skogen kan digna av bär varje höst
Fria att plocka till glädje och tröst
Och den som du söker är här i ditt bröst
Glömd, glömd, glömd

Om ingenting
Om ingenting jag beder, ändå har jag givits allt:
Ett orosmoln som brusar, inre glöd som bränner kallt
Om ingenting jag beder, blott att slippa vad jag har
Uppfylld är min önskan, ändå har jag allting kvar
Ah
Jag ser dig när du stiger, upp ifrån din svunna dy
Jag ser dig när du svävar mot en ny välfunnen sky
Jag hör dig när du ropar, som ett eko från din jord
Jag hör dig när du ropar, men din röst den saknar ord
Ah
Vildrosor växter ändå
Du klottrar tre ord på din nedslitna bänk
För ingen att läsa, men tänk ändå, tänk
Om städerskan ser dem när hon rengör ditt bord
Ska hon tro att du är blyg för dig själv?
Vildrosor, vildrosor hänger i ditt hår
Du har gömt dig allt för länge
Du har glömt bort hur man stänger
Det vackra, det sköra, som bor där du bor
Men vildrosor växter ändå
Du har gått åtta år nu och drömt om ett skratt
Avlägset, borta, det känns därför att
Du kan minnas en tid när vi talade fritt
Men jag är lika blyg nu som du
Vildrosor…

Solen, månen, jorden
Du kan älska månen
Hon skiner om natten och visar den väg du kan gå
Jag lyser inte i mörkret, kan inte leda dig rätt, inte få dig förstå
Kan du älska mig ändå?
Du kan älska solen
Hon värmer din hud, ger dig kraft när dagen känns grå
Jag är inte där varje morgon, inte pålitlig, stark, inte omöjlig att nå
Kan du älska mig ändå?
Du kan älska jorden
Hon gav dig ett hem, och ger liv vad än du vill så
Jag ger ringa tillbaka, och önskar långt mer än vad jag någonsin kan få
Kan du älska mig ändå?
Vilja
Som att trösta ett spädbarn som gråter
Som att vattna en torr hyacint
Som att vidröra den som förlåter
Som att glädjas när snön kommer åter
Som att färdas med vinden mot himlen
Som att le mot ett fallande regn
Lika självklart och sant är att följa ditt spår
Om så vägen tycks dunkel, terrängen känns svår
Det här är min vilja, det här är min vilja
Som att lättnad när barnet är stilla
Som med lust andas in blommans doft
Som med vidsynt beröring förvilla
Som av klarhet att ingen vill illa
Som att blicka långt bortom din resa
Som att samlas vid brasan var kväll
Lika självklart…

Jordens hjärta
Glöm alla misstag
Men minns allt det goda som du gjort
Allt är förlåtet
Tillbaks till vad du vill, och gör det fort
Jordens hjärta öppnar sig
Här är den plats där du kan andas ut
Jordens hjärta säger nej
Kom vila hos mig, som du gjorde förut
Kom ut ur din puppa
Bort som en fjäril ska du fly
Metamorfoser
Får dig att för evigt vara ny
Jordens hjärta…
Se, allt är över
Du dansade en natt, tills du föll
Långt bortom kraven
Svävar alla löften som du höll
Jordens hjärta…

Utan dig
Utan dig kan inga vildrosor växa
Utan dig kan inga knoppar slå ut
Ändå så står jag förhäxad
Rädd för att allt ska ta slut
En lång, lång färd, mot en okänd värld
Men flyttfåglar vänder ej om
Du undrar vem som tar dig hem
Så sårbart beslutsam
Likt ett sovande barn i min famn
Kom, kom låt mig viska ditt namn
Utan kraft att se gryningen nalkas
Utan ro sen när kvällen är här
Så dagar och nätter slås samman
Ett nu är det enda som är

