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Du

Jag blir till i förhållandet till duet … allt verkligt liv är möte. 
Så skrev den judiske filosofen Martin Buber om människans 
identitet och relationer i boken JAG och DU.

De texter du nu har i din hand, är skrivna utifrån tankar 
och erfarenheter i livet. I en slags dialog mellan ett jag och 
ett du. De utgår ofta från egna upplevelser och iakttagelser 
och ibland har de formulerats utifrån andras liv.

Våra möten i skapandet av den här musiken har rört vid 
något viktigt i vårt inre och stundtals hjälpt oss att se livet 
med nya ögon. Vi har funnit glädje och tröst i möten då 
livet, med sina olika skiften, har fått rymmas ärligt och sant.

Vi vill dela vår musik med dig och hoppas att dessa toner 
och ord ska beröra också dig.

Lars-Åke och Roland



SOM VATTEN ÄNDRAR FORM
Text och musik: Lars-Åke Larsson

Som vatten ändrar form fryser och blir is
så stelnar jag till för en stund
blotta tanken på att jag kan förlora dig
är som att vandra där isen är tunn

När vägen slingrar fram invid branta stup
så ser jag hur liten jag är 
när det sköra i livet får beröra mig
kan det visa vem jag håller kär

Vill stanna upp ta ett djupt andetag
ta vara på den dag som jag fått
och våga livet för kärlekens skull
i både stort och smått

Som vatten ändrar form faller ner som snö 
och blir till en ljusare värld 
vacker är den kärlek som kan lyfta mig
och som vill bära mig under min färd

När vägen slingrar fram invid branta stup 
mitt hjärta det bultar och slår
då hör jag någon viska ”du kan vara trygg 
jag ska följa med dig där du går”



DET SPIRAR NYTT HOPP 
Text och musik: Roland Stahre 

Jag ser hur dagen vaknar 
ser ljus i gryningen
känner hoppet födas
och tror på framtiden
jag vågar börja drömma
vågar leva igen
möter öppna landskap 
med barnets nyfikenhet

Det spirar nytt hopp i mig 
jag tror det var kärleken
det var du som såg mig då
ser mig nu, där jag går
det spirar nytt hopp igen

Du tog emot min smärta
om och om igen
i den mörka natten,
fanns du där för mig
du lät mig aldrig känna 
krav att vara stark
sorgen kunde vila
som en skatt i varsam hand

Det spirar nytt hopp i mig… 



VEM BLIR JAG UTAN DIG?
Text och musik: Lars-Åke Larsson

Säg mig vem, vem blir jag utan dig?
du är den stora kärleken
du ger mig lust att leva
mod för att ta nya tag
en rymd för hopp och drömmar
där jag får vara jag

Som en storm eller stilla bris
rör du mina sinnen på nåt vis
fyller mina segel med vind
fyller mina segel med vind

Du min vän, vad är jag utan dig?
ingenting, så känns det för mig
att växa och att mogna
bli den människa jag är
det är min stora längtan
att leva med dig här

Andas ut andas in igen
du är själva andemeningen
du och jag i ett andetag
du och jag i ett andetag

Säg mig vem…



LIVET ANDAS 
Text: Ann-Charlotte Lundgren
Musik: Roland Stahre

Nu faller droppar ifrån taken
solen värmer jord och frön
blommor tränger fram ur marken
genom kyla, is och snö
här är ovisshet och ängslan
men i rädslan finns en tro
liv är starkare än döden
över mörkret går en bro

Det är idag som livet andas 
det är en dag som fylls av ro
som en glänta mitt i skogen
där tillförsikt kan gro
det är idag som livet andas
det är idag som himlen ler
det går en vind igenom världen
blåser liv i allt jag ser

Här är en sång till dig som kämpar
med ett hopp till dig som vill
låta livet vara nära
det är stort att finnas till
vi får leva trots förluster
allting är förgängligt här
våren bleknar, ett är säkert
våra brustna drömmar bärs



EN SVINDLANDE TANKE
Text och musik: Lars-Åke Larsson

Sen urminnes tider har du legat här
så utsatt för väder och vind
din ålder är okänd, jag vet bara att
du bär mina steg här och nu

En svindlande tanke att vi lever här 
en evighetssekund av vår tid
en evighet av år ligger bakom oss
men vi lever mitt i ett nu
men vi lever mitt i ett nu

Jag ser mot en linje, en skön horisont
som alltid sett likadan ut
i samklang med platsen jag sätter mig ner
i helheten blir jag en del

Men vi lever mitt i tiden som kommer
timma för timma, som stannar upp
ögonblick av nåd
tid som blir mogen, möten med andra 
tid för att växa i dialog

Jag formas och frågar när år läggs till år
vem blir jag egentligen här?
jag vilar i tron på att längtan som närs 
ska föra mig närmare dig



KÄRLEKENS GÅTA
Text: Ann-Charlotte Lundgren
Musik: Roland Stahre

Vindarna vänder, en oväntad väg
marken är drabbad av skalv
trots allt så sjunger vi kärlekens lov
himmelen öppnar sitt valv

Bräckliga stunder
heliga under
himmelen öppnar sitt valv

Sommarens ängar tar plats i en vas
borta är vinter och nöd
ännu finns livet så gnistrande klart
skimrar som vårsolens glöd

Kärlekens låga
vackraste gåvan
skimrar som vårsolens glöd

Kärlekens gåta finns gömt i ett Ja!
löftet – en svindlande bro
kärlek är aldrig förgäves och vi
lever i hoppet och tron

Heliga stunder
bräckliga under
kärleken hoppet och tron



DU VACKRASTE
Text: Ann-Charlotte Lundgren
Musik: Lars-Åke Larsson

Den vackraste av knoppar
slog aldrig ut i blom
i vårens kalla nätter 
blev grenen lämnad tom
ur fågelsången stiger
ett vemod över skog
och ängens blommor tiger
av sorgen när du dog 

Du vackraste, vår längtan
kom aldrig till vår jord
och hoppets stjärnor faller
vi finner inga ord
vi står med tomma händer 
och viskar ömt ditt namn 
du kom, du återvände
och vilar i Guds famn



ANAR DIG
Text: Ann-Charlotte Lundgren
Musik: Roland Stahre

Stjärnorna, ljuset färdas hit
fåglarna, sången andas liv
vågorna, vaggas mot en strand
skuggorna, vitnar efterhand
anar dig, nära mig

i lugna vattens ro
gröna ängar
jag vill vara kvar
på bergets högsta topp
himlens klarhet
allt blir uppenbart
anar dig, nära mig

Båtarna, över svarta hav
gränserna, vägarna skärs av
Främlingar, rädslan griper tag
saknaden, genom varje dag
söker mig, nära dig

i ensamhetens rum
spruckna drömmar
tårar på min kind

i havets stora djup
nattens mörker
sorgen i mitt bröst
söker mig, nära dig

Ögonblick, evighetens nu
möjlighet, det finns tid ännu
händerna, det finns bröd att ge 
ansiktet, ögon som kan se 
anar dig, här hos mig

när natten når sitt slut
isen smälter
stenen rullas bort
och gryningen tar vid
du är vägen
vandrar i ditt hopp
anar dig,  här hos mig 

anar dig, nära mig 
söker mig, nära dig 
anar dig, här hos mig 
anar dig, anar dig, anar dig





I VARJE ANDETAG
Text och musik: Lars-Åke Larsson

Jag var vilsen, irrade omkring
utan riktning och mål för framtiden
det hade gått en lång tid
längre än vad jag förstod
jag förlorade förmågan 
att se min position
jag var vilsen, irrade omkring
utan riktning och mål för framtiden

Som att leva i självvald hemlöshet
kan det kännas när ingen annan vet
jag var fortfarande kvar
kunde inte ta mig ut
från ett älskat sammanhang
men som fängslat mig till slut
som att leva i självvald hemlöshet
kan det kännas när ingen annan vet

Kan min strävan nånsin räcka till
för att leva så som andra vill?
jag har ansvar för mig själv
för att göra mina val
och kan inte klandra andra
för deras ideal
kan min strävan nånsin räcka till
för att leva så som andra vill?

När det skakar till i allt jag är 
söker jag efter det som bär
att leva i försoningen 
befriar om och om igen

Att försonas och börja om igen
öppna dörren till mitt eget hem
hitta nyckeln till mitt eget hus
till mig själv, den jag vill va
vill jag drömma om och längta till
i varje andetag 
att försonas och börja om igen
öppna dörren till mitt eget hem



FÖLJA SITT HJÄRTA
Text och musik: Lars-Åke Larsson

Oron under ytan 
ligger där och pyr
valen som är gjorda
är ju de som styr

Mitt i vardagsbruset
ska vi ta beslut
vem vill inte leva
inifrån och ut?

Följa sitt hjärta, sin längtan, 
pröva sin tillit och tro?
leva i barnslig förtröstan på 
att vägen är min som jag går? 

Öppna sig för tankar
som kan sprida ljus
som kan skingra mörker 
i vart hem och hus

Låta sig förvandlas
tänka något nytt
öppna sina sinnen
när morgonen har grytt

Följa sitt hjärta…

Följa sitt hjärta
följa sin längtan
pröva sin tillit
pröva sin tro

Följa sitt hjärta…



BREVET
Text och musik: Roland Stahre

Hej, kära du
tänk att det är 40 år sen sommaren 
jag ringde hem till dig och sa:
”hej, det är jag!” 
så självklar och naiv jag var så kär i oss
och trodde att du ville samma sak 

Oh, det var tur att det brev som du skrev 
inte nådde fram till min adress 
för då hade jag säkert gömt mig nånstans 
och aldrig mer hört av mig till dig 

Hej, kära du
tänk att kärleken slog rot den sommaren 
så ringde vi varann och sa:
”hej, det är jag!”
så självklart och så härligt vi var kära i oss
och visste att vi ville samma sak 

Du, det gick fort av oss två blev det fler 
att älska, föda, följa, bry oss om 
vi har strävat genom tider av glädje och sorg 
jag är tacksam för livet som det blev 

Hej, kära du
tänker på den tid som ligger framför oss 
inget kan ju tas för givet
hej, det är jag! 
inte självklart att jag hör dig, men kära vän
jag är så glad för dig min livskamrat!



ETT OSKRIVET BLAD
Text och musik: Lars-Åke Larsson

Ett oskrivet blad ligger framför mig
som dagen när morgonen gryr
som lockande och inspirerande
vill dela ett äventyr

Tvekande lämnar jag nu min hamn
för resan som inte tar slut
den för mig till destinationer som 
jag inte har upplevt förut

Resor som skildras i tankar och ord 
hjälper mig här på min färd
vägmärken som du och andra satt upp 
ger hopp i den mörkaste värld

Jag söker en tro och identitet 
en dyrbar och äkta klenod
jag kan eller vill inte vända om
min längtan är stark, ger mig mod

Att stanna till för ett ögonblick 
och dela en erfarenhet
mötas och skiljas, om bara en stund 
rymmer en stor hemlighet

Resor som skildras…

Ett oskrivet blad ligger framför mig
som dagen när morgonen gryr
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