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Som med poesin som verktyg ger 
uttryck för sina tankar, i våra viktiga 
livsfrågor.  
 
Vilket jag framför till ackompanjemang 
med min gitarr.  
En del sjunger vi tillsammans 
 



Allsång                  
 

Mitt eget land 
 

. . . för när mänskorna har varandra 
bor de alla i samma land 
och jag är ju precis som andra 
och min hand är så lik din hand. 
Hela landet syns från mitt fönster 
huvudsta'n ligger i mitt rum 
och i taket gör lyktor mönster 
det är dumt men jag är väl dum 
 

. . . för när mänskorna har varandra 
bor de alla i samma land 
och allting vi vill ge till andra 
kan du få ur min öppna hand. 
I min hand finns allt det jag drömmer 
allt jag äger och allt jag har 
och den rädsla som alla gömmer, 
just på den är din hand ett svar. 
 

Änglamark 
 

Kalla den änglamarken eller himlajorden om 
du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna. 
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och 
kamomill låt dem få leva, de är ju så sköna. 
Låt barnen dansa som änglar kring lönn och 
alm,                                           forts nästa sida 
 
 

leka tittut mellan blommande grenar. 
Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm, 
låt fiskar simma bland bryggor och stenar. 
 

Sluta att utrota skogarnas alla djur! 
Låt örnen flyga, låt rådjuren löpa! 
Låt sista älven som brusar i vår naturbrusa 
alltjämt mellan fjällar och gran och fur! 
 
 
 

Till min syster  

   Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula starr,  

   och sakta stiga sagorna kring ön i Berga fors.  

   Förlåt ett stänk av bitter fröjd, en visa till gitarr,  

   det starka oss till läkedom likt strandens unga pors.  

 

   En sång till dej, min syster, när all marken väntar vår!  

   Luossas ljunghed surrar yr av vind och vilda bin.  

   Där lärde vi oss tunga steg i våra yngsta år,  

   och ingen vet hur djupt vi drack vår barndoms beska vin.  

 

   Men härlig, härlig våren kom vart år i rosor klädd,  

   fast sorgens skymning sökte oss och blekte kindens färg.  

   En dag på knä för Konungen, en natt för skuggan rädd,  

   och sedan drack du salighet ur flod och fjäll och berg.  

 

   Kom ut, när stormen viner vild i apel, pil och hägg!  

   Se, vårens himlar brinna till Guds och stjärnors lov!  

   Och när du sövts till drömmar av resedan vid din vägg,  

   all ängens rosor ropa, kom ut till oss och sov! 

 
 


