Sångtexter till låtarna

När ormen ömsar skinn
1. Du trodde, du var säker
Du trodde, du var trygg
Nu ligger du och sprattlar
som en skalbagge på rygg
Livets autostrada
där du drog fram i all din glans
har bli´tt en dammig byväg
som inte leder någonstans
Du längtar till en ordning
som inte längre finns
De´e så, det brukar kännas
när ormen ömsar skinn
2. Världen störtar samman
Livet går i kras
Marken börjar skaka
och ingenting står kvar
Fördämningarna brister
Vargen slipper lös
Gamla stjärnor faller
och nya stjärnor föds
Du ser dej om i fasa
och fattar ingenting
Sådant sker om natten
när ormen ömsar skinn
3. Du vaknar ur din dvala
Du vaknar ur din dröm
Du förstår att du har sovit
den omedvetnes sömn
Allt, du ville hålla
har glidit ur din hand
Huset som du reste dej
var byggt på lösan sand
Du famlar runt i mörker
som om du vore blind
Sådant brukar hända
när ormen ömsar skinn
B-tema Du står i din förvirring
Ditt hjärta gör så ont
Ditt sinne är förmörkat
och din hjärna all´es tom
Alla som du älskade
har redan gett sej av
Varken löften eller lögner
kunde hålla dom tillbaks

4. Det finns en tid för glädje
Det finns en tid för sorg
Det finns en tid att öppna sej
och en tid att vara hård
Natten föder drömmar
som mörker föder ljus
Och vem kan säkert säga
hur sanningen ser ut
Kanske kommer dagen
när du dansar kind mot kind
Sådant kan va möjligt
när ormen ömsar skinn

Tystnaden tätnar
1. Glöden har falnat
vågorna lagt sej
stormarna har tagit slut
Ingenting som når mej nu
Ingenting kan nå mej nu
2. Blodet har kallnat
kropparna stelnat
minnena har suddats ut
Ingenting som rör mej nu
Ingenting berör mej nu
B-tema Jag trodde en gång
du skulle kunna slå mej fri
Jag trodde en gång
jag skulle kunna ge dej liv
Jag trodde en gång
vi skulle kunna ta oss ut
Jag trodde en gång
att tunneln skulle ha ett slut
3. Skymningen faller
tystnaden tätnar
drömmarna har gått itu
Ingenting som når mej nu
Ingenting kan nå mej nu
Coda Ingenting som når mej nu
Ingenting kan nå mej nu

Allt har sin timme (Till mina döttrar)
1. Allt har sin timme
Allt har sin tid
En stund i ljuset
se´n är det förbi

Mörkret är mäktigt
Ljuset är kort
Innan man anar
glider det bort
B-tema Uppför dej värdigt
Uppför dej väl
den korta stunden
när ljuset är här
Uppför dej riktigt
Uppför dej rätt
Så ska du minnas
av dom som har sett
2. Lamporna slocknar
en efter en
Det finns inte längre
någon som ser
Skuggorna faller
Se´n blir det mörkt
Ingen ska längre
höra din röst
B-tema Uppför dej riktigt
Uppför dej rätt
också när ljuset
inte är tänt
Uppför dej värdigt
Uppför dej väl
också när mörkret
finns i din själ
3. Mörkret är mäktigt
Ljuset är kort
Innan man anar
glider det bort
Allt har sin timme
Allt har sin tid
Också det mörka
glider förbi

Vad bryr sej kärleken?
1. Sida vid sida
hand i hand
hjärta vid hjärta
glider dom fram
Han är från Tuzla
eller från Teheran
Hon är från landet
Eller här ifrån sta´n
Han ser hennes ögon
Hon ser på hans mun
Dom ser på varandra

varenda sekund
Refr. Vad bryr sej kärleken om gränser
Vad bryr sej kärleken om namn
För kärleken finns bara mänskor
som alla bor i samma land
2. Från öster och väster
från söder och norr
med drömmar och längtan
med saknad och sorg
från nära och fjärran
kommer vi hit
De´e vi som är världen
och världen är vi
Han tror på imorgon
Hon tror på idag
Dom tror på varandra
vareviga dag
Refr. Vad bryr sej kärleken…
B-tema Rädslan låser in sej
bakom stängsel och staket
Okunskapen värjer sej
mot det, den inte vet
Självföraktet hävdar sej
med hjälp av knogjärn och batong
Hatet bygger murar
som skiljer oss och dom
Refr. Vad bryr sej kärleken…

Det finns nå´t vitare
1. Det finns
nå´t vitare
Nå´t ljust
Nå´t som är klarare
Efter
det mörka
kommer
nå´t annat
Ett annat liv
än det, vi har
2. Det finns
en gränslöshet
En frihet
Nå´t som förlöser
Jag vet
Jag tror
Jag tror
jag vet

En annan värld
än den, vi har
3. Det skimrar
Det bländar mej
Det lockar
som bilder i drömmen
Det rena
klara
ljusa
lätta
Ett annat liv
än det, vi har
4. Det finns
ett ögonblick
en chans
kanske en möjlighet
att skapa
forma
bygga
föda
en annan värld
än den, vi har
5. Det skimrar
Det bländar mej
Det lockar
som glittrande vatten
Det rena
klara
ljusa
lätta
Ett annat liv
än det, vi har
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Utan dej
1. Jag visste ingenting
utan dej, utan dej
Jag visste inte nå´nting
utan dej
Jag gick som döv och blind
utan dej, utan dej
Jag gick omkring i blindo
utan dej
Jag hade silver, jag hade guld
men jag hade ingen vän
Jag hade villor och våningar
men jag hade inget hem
Ett rö för varje vind

utan dej, utan dej
Jag var ett rö för vinden
utan dej
2. Jag hade inget mål
utan dej, utan dej
Jag hitta´ inte målet
utan dej
Jag fann mej ingen råd
utan dej, utan dej
Jag fann mej bara rådvill
utan dej
Jag strävade och kämpade
men kom ändå aldrig fram
Och allting som jag rörde vid
förvandlades till sand
Som skum på vildan våg
utan dej, utan dej
Jag var som skum på vågen
utan dej
B-tema En fågel utan rede
en unge utan bo
Jag var ett barn i skogen
utan far och mor
Min natt var utan ände
min resa utan slut
Min röst var utan styrka
och min himmel utan ljus
3. Nu finns det inget liv
utan dej, utan dej
Nu kan jag inte leva
utan dej
Och jag blir aldrig fri
utan dej, utan dej
Jag finner aldrig frihet
utan dej
Och jag blir aldrig fri
utan dej, utan dej
Jag finner aldrig frihet
utan dej…

Hon kommer över ängarna
1. Hon kommer över ängarna
Hon kommer när det våras
Hon kommer liksom änglarna
när mänskorna har sårats
Hon kommer över markerna
Hon kommer när det dagas
Hon kommer till dom sovande
när själarna ska lagas

Omkväde Na na na na…
2. Hon kommer liksom sommaren
när vintern har gått över
Hon kommer till dom trasiga
Hon vet vad dom behöver
Hon kommer liksom stjärnorna
när nätterna är mörka
Som sagorna och sångerna
till dom som har bli´tt trötta
Omkväde Na na na na…
3. Hon kommer över ängarna
Hon kommer när det ljusnar
Hon kommer liksom änglarna
när mänskorna är frusna
Hon kommer liksom gryningen
Som regnet efter torka
Ibland så är hon nära mej
Ibland så är hon borta

Omkväde Na na na na…
…ska nya röster sjunga
1. En enda sak är säker
och det är livets gång;
att allting vänder åter
att allting börjar om
Och fastän våra röster
ska mattas och förstummas
ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga
2. När vi har blivit gamla
och vårt hår har blivit grått
när livet börjar mörkna
och dagarna har gått
när våra kroppar kroknar
och våra steg blir tunga
ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga
B-tema Sångerna om frihet
om rättvisa och fred
sångerna om folket
som aldrig kan slås ner
sångerna om kärlek
som aldrig kan förstummas
ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga
3. Och du och jag ska sitta

vid fönstret i vårt hus
och ta varandras händer
i vårens klara ljus
Och utanför på gatan
där vindarna är ljumma
ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga
B-tema Sångerna om frihet…
4. Så segrar inte döden
fast åren har sin gång
Så stannar inte tiden
Den börjar bara om
För sångerna om livet
som aldrig kan förstummas
ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga
Ja, sångerna om livet
som aldrig kan förstummas
ska nya röster sjunga
ska nya röster sjunga

Fågel Fenix
Höj dej på vida vingar
Flyg, min vackra fågel, flyg
Över stadens torn och tinnar
över land och över by
Res dej ur askan
av det som var förbränt
Stig ur dimma, stig ur rök
Höj dej ur gruset
av det som gick i kras
stolt som dagen när den föds
Flyg, min vackra fågel
Flyg mot himmelen
Flyg mot rymd och flyg mot ljus
Svinga dej mot solen
Styr mot stjärnorna
Flyg dit drömmarna slår ut

