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Magritte
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Magritte
Text och musik: Gilbert Holmström

Strålande blå
himmel, bak granskogsridå
I förgrunden skymning

Vid en kanal
på kajen, en stenhusfasad
sig speglar i vattnet

I ett fönster lyser det
retar min nyfikenhet 
Undrar så här
Finns någon där?
Men jag får
inget svar,
men jag får
inget svar

Snöflingor
Text och musik: Gilbert Holmström

Snön faller tät -
suddar ut alla spår
Vännen - som följt dina steg
Är nu borta - hans röst hörs ej mer 
bland skogens träd                                                                
det börjar bli sent          
När snöflingor falla
och kylan känns rå
Vind – nakna träd -
   torra löv - virvla omkring
Plötsligt – en vän från förr 
öppnar upp – din ensamhets dörr
På nytt,
det finns en strimma hopp
När snöflingor falla
och kylan känns rå



54

Tick, tack
Text och musik: Gilbert Holmström

Tick, tack tiden går
den aldrig stilla står
sakta rinner bort ditt liv

Fattig eller rik
tids nog du ligger lik
föga lönar retorik

Men före resans slut
av livets goda njut
Av kärlek, vänskap och musik

Ännu finns det hopp
Ryck upp din trötta kropp
Dansa, sjung och spela opp
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Dröm bland ekar
Text och musik: Gilbert Holmström

Att i solvarm aftonstund
under mörka ekars valv få vandra
med min hand i din min vän
Åh, vilken glädje !
Åh, vilken lycka !

Minnen bleknar bort
likt ett morgondis vid soluppgången
Som i dröm jag ännu ser
oss dansande fram
på lövmjuka stigar
i ekskogens dovgröna dunkel



98



1110

Han ville er väl
Text och musik: Gilbert Holmström

Han ville er väl
Men ni lönade med svek
Vid graven kan ni sörja
smärtan som han led 
Hav tröst,
han förlåtit
skadan som blev gjord
Han öste ur ett hav
av kärlek i sitt bröst
En dag skall komma
när ni minns vad han gav
och börja fånga droppar
till ett eget hav

Resan till Hellas
Text och musik: Gilbert Holmström

Irrfärd genom natten
över svarta vatten
Tacklet knakar,
männen vakar på var roddarbänk
Saltskum yr kring stäven 
glittrande av mareld
Rodret vilar stadigt i Odysseus fasta hand
I djupet ruvar havsguden
på hämnd för cyklopens sargade öga
En häftig storm,
Odysseus strandar på Kalypsos ö            
 lockad in i glömskans dimma    
Men en dag  
han vaknar upp
Athena bestämt:
Skeppet seglar mot Ithaka!
Segel långt i fjärran
troget på stranden väntar
ännu efter tjugo år
Penelope på sin man
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Västkustballad 
Text och musik: Gilbert Holmström

Sakta glider båten mot den trygga strand 
Vikens yta krusas av en fläkt ibland
Skotet som på havet spände i din hand 
släpar slappt i vattnet mjukt som gummiband

Stormens vind och mörka moln drar bort över land 
Himlen blir så blå
förut var den grå
Störd i dunigt rede varnar oss en and 
medan kölen nuddar bottnens lösa sand
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Viole d’amour 
Text: Bo Bergman
Musik: Gilbert Holmström

En kväll när skymningen sjunger
på dämpad sträng om en död,
en vårkväll, en kväll i hunger...
Mitt hjärta, jag vet din nöd.
Du barn, som aldrig vill somna
och aldrig tar rast och lov, 
se vilans dar äro komna.
Din sömn är glömska, så sov.

Vad det är stilla i länder,
där ingen levande bor!
Nu spelas av andehänder
en gammal viole d’amour.
Du fryser, hjärta och bränner.
Är någon hos dig i dag?
Det rörs en skugga. Jag känner
mot pannan vingarnas slag.

Solvind
Text och musik: Gilbert Holmström

Sakta dimman lättar
Solen bryter genom 
Värmen strålar ut i  hela kroppen
Nyss du var förtvivlad
Livet kändes tungt
Se det ljusnar ju vid horisonten
Men – ibland känns det ensamt
Varför  - låta dystra tankar gro
Vad än sker -  tappa inte bort din vän
och hoppet att se ljust på framtiden

Silver Cloud
Musik: Gilbert Holmström
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