
Nya översättningar
av Anders Erkéus

4.3

 



Kontakt och copyright 2010-2021
Anders Erkéus, 
08-643 42 41, 0700 222 198
anders@erkeus.se

                                     2                                     



Det här är en samling översättningar av några sångtexter av Bob Dylan, gjorda av en gammal absent friend,
som haft glädje av texterna alltsedan en barndom då ingen annan kunde berätta om livets mysterier, sorger 
och glädjeämnen som Bob. 

Inriktningen på översättningarna har varit att göra dem så trogna originalen som möjligt, varför jag också 
tagit med några sånger som redan förekommer i friare översättningar på svenska. Några har troligen inte 
publicerats i översatt form förrän nu.

Sjung dem!

Hälsar

Anders
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Lite om låtarna:

Gamle speleman – Mr Tambourine Man - Klassiker om att börja om -  med vediska korrespondenser

Bilder av Johanna – Visions of Johanna -  En hallucinogen bildkavalkad i frånvaron av en närvarande 
drömgestalt

Drottning Blå, närapå – Queen Jane Approximately –  Ett erbjudande om tröst

Kärlek minus noll – Love Minus Zero, No Limit – Kärleks- och hyllningssång till den visa kvinnan

Gruvstadens blues – North Country Blues – Socialrealistisk berättelse om en gruvarbetarhustru

Ett sandkorn på min strand – Every Grain of Sand -  Kanske en slags bikt 

Señor , en berättelse om makten - Señor , tales of yankee power  -  Mycket stiliserad , kanske om den 
undflyende amerikanska drömmen?

När skeppet når kusten – When the Ship Comes In -  Euforisk vision om nån sorts erövrad hemkomst, 
möjligen politisk

Jag känner ljuset komma – I Shall Be Released  - Hopp - Typiska samla-alla-rockpolare-till-allsång-låten

En natt till – One More Night – Den övergivne cowboyens klagan

Om du ser henne säg hej – If You See Her Say Hello – Om den förlorade kärleken som dröjer sej kvar när 
förödmjukelsen är (nästan) svald 

Sorgsna ögons kvinna – Sad Eyed Lady of the Lowlands – Till en älskad ouppnåelig nära kvinna (till Bobs fru 
Sarah – den mest vågade översättningen)

Stockholm Blues – Stuck Inside of Mobile With the Memphis Blues Again. -  En bildkavalkad över en 
uppslukande galen värld

Ett hårt regn ska falla – A Hard Rain's Gonna Fall  - Apokalyptisk ballad i bildfragment

Frihetsklockan – Chimes of Freedom -  En befrielsevision som väcks och vävs in i ett åskväder med ringande 
kyrkklockor

När min stolthet försvann – With God on Our Side -  En försvenskad omtolkning av en enkel mans 
upptäckande av nya perspektiv 

Ballad om en liten man – Ballad of a thin man – En vilsen Svensson i en förvirrande värld

Förr eller senare – One of us must know, Sooner or later -  Besviken kärlek

Den stillsamma ordlösa vrån – Desolation row – Kanske om platsen bortom bruset – inre?

Tiden går långsamt – Time passes slowly – En simpel sång på landsbygden.
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Gamle speleman
Hallå, du gamle speleman
Slå an din tamburin
Jag har ingenstans att gå och ska inte sova nu
Hallå, du gamle speleman
Slå an din tamburin
och när morgonen vibrerar ny så följer jag dej.

Fast jag vet att kvällens kejsardöme återvänt till 
sand
som runnit undan ur min hand
och lämnat mej här blind men ändå vaken
så förvånar mej min matthet
när jag står här ensam kvar
ingen söker mina svar
och den uråldriga gatan är för död för drömmarna

Så Hallå, du gamle speleman ...

Låt virvelvinden föra mej 
med ett magiskt gammalt skepp
mina händer släppt sitt grepp, 
mina nakna sinnen rår,
och mina fötter stumma står,
och väntar bara på att stövlarna ska ge sej av
Jag är klar att resa vartsomhelst, jag är klar att dra 
åstad,
i min egen maskerad, 
sänd din trollkraft åt mitt håll,
jag lovar att förlora mej i dansen.

Så Hallå, du gamle speleman...

Och om du hör ett vilt men vänligt skratt
mot solens milda glans
Så behåll du din balans
för det är på flykt till ingenstans
och förutom himlen inga hinder döljer
Och om du märker spår av rim i en lustig liten sång,
till din tamburin en gång, 
ska du inte bry dej värst därom,
det är en sliten clown bakom,
och det är sitt eget ödes melodi han följer

Så Hallå, du gamle speleman...

Så låt mej nu försvinna bakom själens rullgardin
längs historiens grå ruin
bortom lövens sista brand
en naken grens förvridna hand
ut till en blåsig strand
långt utom räckhåll för den herrelösa sorgen
Att få dansa under stjärnorna, med ena handen fri 
inför havets sceneri
i sandens virvlande magi
med allt som hänt och som ska bli
fördrivet långt bak vågens brus
låt mej få glömma bort idag 
ända till i morgon

Så Hallå, du gamle speleman
Slå an din tamburin
Jag har ingenstans att gå och det inte tid att 
sova nu
Hallå, du gamle speleman
Slå an din tamburin
nu när morgonen vibrerar ny så följer jag dej.
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Bilder av Johanna
Är det inte typiskt för natten,
att spela spratt när man försöker va’ tyst och stilla
vi är strandsatta i kvällen men vi låtsas att det inte är så illa
och Louise talar vackert om gräset för att få dej att trilla 
ljuset fladdrar i huset mittemot
elementen hostar som dom hade sot
på radion trallar countryn som förgjort
men det inget, inget alls att va’ emot 
Bara Louise, omslingrad med sin vän
och dessa bilder av Johanna, som uppslukar mej igen

I detta kala rum, där damerna
leker blindbock med nyckelkedjan som bindel
Och de mindre fina flickorna, dom tisslar om sina kap i nattens vimmel
kan vi höra nattvakten klicka med sin lampa, 
och undra om det är han eller dom som har fastnat i sin himmel
Men Louise är OK som hon är
med sin bräckliga skuggkaraktär
Situationen är klar och prekär 
Johanna saknas här
den svaga lampans spöksken ropar i hennes ansiktes ben
där dessa bilder av Johanna tagit över på scen

Den lilla vilsna pojken han tar sej själv på allvar utan prut
han skryter om sitt elände, om farligheter som han fått stå ut
och när man nämner hennes namn, så nämner han en avskedskyss till slut
han är fräck så det gott räcker till
för att vara så hjälplös och vill
han muttrar in i väggen intill
medan jag tiger still
Åh, hur ska jag förklara, jag blir bara uttömd och matt
och dessa bilder av Johanna får mej att vaka i natt

Inne på museerna står evigheten inför rätta varje dag
och röster ekar, det är så här som frälsningen ser ut efter ett tag
men Mona Lisa måste ha längtat ut, det syns i hennes drömska anletsdrag
och den lantliga blomman hon fryser
när geleansiktesdamerna nyser
När hon med mustaschen gör en scen 
Av att söka sina knän
Juveler och krimskrams hänger ifrån mulåsnans hals 
men dessa bilder av Johanna vill inte släppa mej alls

Gårdfarihandlarn talar till grevinnan som låtsas hon förstår honom
och säger vet du nån som inte e en parasit så ska jag be honom en bön om Gud kan nå honom
men som Louise alltid säger, det finns inte mycket att se, och går till honom hellre än försmår honom 
Madonnan döljer ännu sitt ljus
Den tomma buren vittrar till grus
Där hon dansat i tiljornas hus
Och fiolspelarn lämnar sitt bås
Och klottrar allt e’ betalt och i lås 
På en fiskbil med en menande chose och mitt sinne förgås
Med dödsdansens toner i regnet, som munspelen kvidande tar
är dessa bilder av Johanna nu allt som finns kvar  
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Drottning Blå, närapå
När din mamma raderar alla mail från dina vänner
Och din pappa vill få din syster att förstå
Att du e utless och trött på allt du känner
Kom hem till mej en stund, drottning Blå

När blomsterflickorna vill ha tillbaks det som dom gav dej
Och du märkt hur rosendoften kan förgå
Och dina barn inte längre vill veta av dej
Kom hem till mej en stund, drottning Blå

När alla dina clowner som du engagerat
Har dött i strid eller lagt av ändå
Och du tröttnat på att se allting repeterat
Kom hem till mej en stund, drottning Blå

När dina plastiga konsulter höjer rösten
för att försäkra dej att bekymren ska bestå
Att du måste byta liv redan till hösten
Kom hem till mej en stund, drottning Blå

Nu när alla råa skurkar som du lät vara
Dom klagar på att du är svår att nå
Och du vill va med nån och slippa förstå eller förklara
Kom hem till mej en stund, drottning Blå
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Kärlek minus noll
Min älskades tal är som tystnad
utan våld, ideal eller lystnad
hon behöver inte lova sin trohet
men hon är sann som is som eld

Folk bär rosor till varandra 
och ger löften som hålls några dagar 
min vän som en blomma behagar
inga gåvor kan nå hennes gunst

I butiker och på järnvägsstationer
diskuterar man situationer
och citerar kända personer
att dra slutsatser går som en vals

Några talar om framtiden
min vän hon talar så stilla
hon vet inget framsteg som förlusten
och att den inte är ett framsteg alls

Såpoperor fyller husen, 
gamla damer dom tänder ljusen
i hästkarlarns ceremonier
blir även bonden ställd till slut

Tändsticksstatyerna rasar
ihop i det bländande ljuset 
min älskade småler åt bruset 
hon vet för mycket för att spilla sitt krut

Betongbron darrar i natten 
en läkare sitter vid ratten
Banktjänstemännens döttrar söker lyckan 
Och väntar gåvor ifrån visa män

Och vinden tjuter som vargar
i regnet en iskall natt
och som en skadad korp som landar vid fönstret
så kommer min älskade till mej
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Gruvstadens blues
Kom hit mina vänner och hör min ballad
Om en tid som såg järnmalmen flöda
där dom bommade fönstren nu vittnar därom
en stad som nu hör till dom döda

Jag föddes på södra sidan av stan
Mina barn växte upp på den andra
Min mamma gick bort, när jag var ett barn
Och vi syskon tog hand om varandra

Malmen var rikedom, tiden var god
Det sjöng om skoveln och hammarn
Liksom far min så kom en dag bror inte hem
Och så satt jag där ensam på kammarn

Jag satt vid mitt fönster en vinter försvann
Men med vänners hjälp blev jag ej kuvad
Jag slutade skolan när våren bröt fram 
Blev gift med John Thomas från gruvan. 

Så gick åren på nytt och skörden var god
Och lunchkorgen mättade alla
Men med tre småbarn födda halva jobbet drogs in
Och vi såg arbetsstoltheten förfalla

Snart stängde dom schaktet och allt jobb tog slut
Och den flammande luften sågs skälva
Och en man kom och talade myndigt rentut
Om en vecka så stängs nummer elva

Dom klagar i öst, ni betalas för bra
Er malm är ej lönsam att hysta
I sydamerikanska länder finns folk
Som jobbar billigt förutan att knysta 

Så grindarna stängdes och ådern förföll
Och spritdoften minde om trösten 
Där en tyst sorgsen sång gjorde dan dubbelt lång
I en väntan på kvällen och hösten

Jag satt där vid fönstret,  John försvann i sej själv
Och tystnaden växte med ruset
Tills tidigt en morgon jag fann sängen tom
Och jag var ensam med tre barn i huset

Sommarn är slut och marken blir kall
Butikerna stängs längs vår gata
När barnen blir vuxna så drar dom sin kos
Det finns ingenting här nu att sakna 
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Ett sandkorn på min strand
När jag upphört att bedra mej själv, när jag känner min inre nöd
När mina tårar strömmar ut och fuktar varje nyfött frö
Då hör jag svagt en inre röst, som söker sej ett rum
Och kämpar med förtvivlan när rädslan gör den stum

Jag brukar inte syssla med de misstag som jag förut gjort
Men som Kain jag ser en kedja ända fram till nuets port
Och i ögonblickets klarhet kan jag se ett stort förband
Från varje löv i vinden till ett sandkorn på min strand

När självupptagenheten blommat fritt uppå min kust
Har den friska luften kvävts och hindrat samvete och lust
Men solen lyste ned med kraft och värmde nån sekund
Overksamma stunders smärta som lindrades en stund

Jag ser den vredens dörr dit jag frestas att gå fram 
Och varje gång jag går förbi jag hör mitt eget namn
Men längs min långa resa har jag börjat se ibland
Att varje hår är räknat, och varje sandkorn på min strand

Jag har samlat mina skatter medan sorgen fyllt mitt hus
förhäxad av en sommardröm och i vinterns kalla ljus
I ensamhetens bittra dans som jag vårdade så ömt
En krossad spegels oskuld i varje ansikte jag glömt

Jag hör gamla tunga fotsteg som havets vågors slag
Jag ser mej om, och det är nån där, men ibland är det bara jag
Jag hänger i den tunna tråd som verkligheten spann
Som varje sparv på himlen och varje sandkorn på min strand
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Señor - en berättelse om makten

Señor, señor, kan ni säga mej vart resan går
Jag vandrat här i era spår
Och det känns om jag varit här förut
Señor har denna resan inget slut

Señor, señor, vad är det hon väljer att dölja
Hur länge måste jag följa
Hur länge ska min längtan va’ ett sår
Finns det någon tröst att få, señor

Det är en vilsen vind som blåser än på övre däck
Och med ett järnkors om sin hals betvingar hon sin skräck
Och en blåsorkester spelar än i den tomma sal
Där hon en gång höll mej så nära och sen hade släckt mitt kval

Señor, señor, jag ser vagnen full av frågor 
Känner doften av drakens lågor
Står inte ut med smärtan där jag står
Säg, vem ska jag kontakta här, señor

Det sista som jag minns innan jag föll på knä
Var en karavan av pilgrimmer med kors av trä
En brusten flagga och en gyllne ring i zigenarns hand
Han sa, min son det är ingen dröm det är vårat land

Señor, señor, deras hjärtan är hårda som läder
Kan ni vänta en stund om jag beder
jag reser mej nog snart, när jag förmår
jag är klar att gå när ni är , señor

Señor, señor, kan vi rensa alla dessa borden
Sudda ut alla dessa orden
Det här stället är nu mer än jag förstår
Kan ni säga vad vi väntar på, señor
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När skeppet når kusten
Ja, det kommer en tid
när vinden får frid
och den minsta bris den har tystnat
I den stilla minut
innan stormen bryter ut
när skeppet når kusten till slut

Då flyr havsvågens kam
där skeppet drar fram
och strandens vita sand börjar skaka
Och tidvattnet rusar
och vindarna brusar 
och morgonen har vaknat

Och fiskarna ler 
när dom bereder skeppets väg
och måsarna skratt är av glädje
Och klippornas bryn
 reses stolta mot skyn
När skeppet når kusten till slut

Och alla svekfulla ord
som når folket ombord
blir hörda men inte betrodda 
För havets bojor
har brustit i natt
och ska begravas i havsdjupets botten

En hyllningssång når
oss när storseglet slår
och skeppet driver mot stranden
Och alla själar på däck
möter solens respekt 
När skeppet når kusten till slut

Och av sand breds en gång 
som en gyllne perrong
för dina trötta fötter att vandra
Och skeppets visa män
påminner dej igen
att du är sedd av alla andra

Och fienden väcks
och i sömndrucken skräck 
dom famlar och tror dom drömmer
Men dom ser att det hänt
och dom får det på pränt
När skeppet når kusten till slut

Då ber dom om nåd 
och beklagar sina dåd
men vi ropar er tid är nu över
Och som när havet vek fram
över Faraos stam 
ska världen ej mera bli deras
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Jag känner ljuset komma
Det sägs att allt är ett och samma
Men här och där är ändå två
Och jag är redo att anamma
De gåvor hjärtat kan förstå 

Jag känner ljuset komma, sakta natten drar förbi
Närsomhelst nu hursomhelst nu
Ska jag veta jag är fri

Det sägs att kampen är en regel,
Och att lyckan finns där högt i skyn 
Ändå jag ser som i en spegel 
Min bild bak allt inför min syn 

Jag känner ljuset komma, sakta natten drar förbi
Närsomhelst nu hursomhelst nu
Ska jag veta jag är fri

Jag ser en ensam man i mängden
Som säger skulden ej är hans
Hur ska han vinna sej i längden
Om han inte tar sin chans

Jag känner ljuset komma, sakta natten drar förbi
Närsomhelst nu hursomhelst nu
Ska jag veta jag är fri

24



En till natt
En till natt
Stjärnor blinkar gonatt
Och jag har blivit nobbad av min tjej 
Månen skiner här så klar
Som i forna glada dar
Men i natt skiner inget ljus på mej

Det är sorgligt dumt och trist
Jag min bästa vän har mist
Jag kunde inte va hennes lakej
Så jag vänder mej mot skyn
Ber om himmelens försyn
För i natt skiner inget ljus på mej

Det var ett väldigt misstag att jag trodde hennes ord
Jag hade ingen aning vilka känslor fanns ombord

Så en till natt
Spelar ljuset ett spratt
Och i vinden rider tankarnas jockey
Åh, jag saknar henne så
 Vill inte låta henne gå
Men i natt skiner inget ljus på mej

Ja en till natt, 
månen lyser så glatt
Och i vinden blåser tankarna på dej
Åh, jag saknar dej ju så
Ville inte se dej gå
Men i natt skiner inget ljus på mej

23



Om du ser henne säg hej
Om du ser henne säg hej från mej, hon kanske bor i Lund
Hon reste tidigt förra vår’n, försök att få en stund
Du kan säga att jag har det bra, men långsamt till och från
Om hon tror att jag har glömt henne, säg inte att det inte är så

Vi hade ett sånt avskedsgräl, när banden slits itu
När jag minns hur hon gick från mej då, så fryser jag ännu
Och fastän hennes avskedsord i hjärtat satt ett spjut
Så bor hon kvar här ini mej, jag kan inte göra slut

Om du kommer henne nära då, så kyss henne från mej
Jag har alltid respekterat att hon till sist sa nej
Vad som än gör henne lycklig – jag har inte några krav
Fast den bittra smaken dröjer än, från den natt jag sökte hålla henne kvar

Jag träffar mycket folk i bland, när jag rör mej här i stan
Och hennes namn jag hör båd’ här och där, jag borde snart bli van
Men jag har inte lyckats vänja mej, bara lärt att stänga av
Jag är antingen för känslig eller börjar gå i kvav 

Solnedgång, en måne gul, jag lever allt på nytt
Kan alla scener utantill, fast längesen dom flytt
Om hon har vägarna förbi, är jag ganska lätt att nå
Säg att hon kan titta in om hon har tid ändå

24



Sorgsna ögons kvinna
Med din kvicksilvermun i missionärernas tid
dina ögon som rök och dina böner på glid
och ditt silverkors och din röst så blid
vem tror dom då skulle nå dej?
Med dina fickor bevakade väl som en skans
Och dina spårvagnsvisioner du bar med dej nånstans
Och din hud som silke och ditt glasansiktes glans
Vem kunde dom finna att förstå dej?

Sorgsna ögons kvinna på din högplatå
dit de sorgsna profeter säger ingen man kan nå 
Mina djupfrysta ögon, min arabiska sång
Lämnar jag dem vid din port
Eller väntar, som jag hittills alltid gjort

Med dina lakan som stål och och ditt bälte som spets
Och din spådomskortlek utan knekt och utan äss
Och dina källarkläder och ansiktes tristess
Vem utav dem kunde få dej reagera?
Med din siluett när soldiset drar
In i dina ögon där månljuset vilar kvar 
Med dina tändstickssånger och din zigenarbasar
Vem utav dem kunde få dej imponeras

Sorgsna ögons kvinna på din högplatå...

Tyrus kungar har märkt ut de skyldiga med kryss
dom väntar på rad på din blommande kyss
Inte kunde du veta inte visste du nyss
Men vem av dom vill ändå bara kyssa dej
Med din barndoms lågor under din filt denna natt
Dina spanska vanor och din mammas höga spratt
ditt utegångsförbud och din cowboymun och hatt
Vem utav dom tror du kunde motstå dej

Sorgsna ögons kvinna på din högplatå…

Bönder och affärsmän de tog ett beslut
att visa dej de döda änglar, som de gömt förut
men varför blev det dej som de gjorde sin tribut
hur kunde dom så grovt missförstå dej
dom ville du skulle ta på dej en skuld för deras farm
men med havet vid din fot och ett bluff-falsktalarm
Och med luffarens barn som vilar på din arm
Hur skulle nån av dom kunna nå dej

Sorgsna ögons kvinna på din högplatå...

Med ett inpräntat minne av din fattigdoms strid
Och din veckotidningsmake som du sände ut på glid
Och din ömhet nu när du lyser av frid
Vem utav dem kunde någonsin förföra dej?      
Nu står du med din tjuv, du e på hans permission
Med en helig medaljong från en glömd tradition
Och ditt änglaansikte och din själs illusion
Vem ibland dem tror du kunde förgöra dej

17



Stockholm Blues

En trashank irrar upp och ner
längs min trottoar
Jag skulle fråga var det handlar om
men han ger mej inga svar
Och damerna är vänliga
och pryder mej med band
Men nånstans långt härinuti
så pyr en smärtans brand

Åh, min kära, ska det verkligen fortsätta än
 att sitta fast i mina vandringar med min 
Stockholm blues igen

Shakespeare han står ner i gränden
med sina bjällror och spetsiga skor
och pratar med en fransyska
som säger hon vet var jag bor
och jag skulle skicka en hälsning
för att se om hon mist sin balans
Men postkontoret har stulits
och mailen har fastnat nånstans

Åh, min kära.....

Mona försökte be mej
att se upp när ett tåg kommer in
Hon sa att järnvägsarbetarna
dom dricker ditt blod som vin
Och jag sa det visste jag inte
men jag har bara träffat så få
och dom bara såg mej i ögonen
och sa kan du skynda dej gå

Åh, min kära.....

Morfar han dog förra veckan
och begravdes bland klippor och rev
Och alla talar nu vitt och brett
om hur chockade dom blev
Men jag visste det skulle hända
Jag visste det gick mot sitt slut
när han gjorde upp eld mitt på torget
och spetsade den med ett spjut

Åh, min kära.....

Ministern han kom hit en dag
och visa oss sin pistol
Och delade ut fribiljetter
till sonens bröllop i fjol
Och jag höll så när på att haffas
men klara' mej mest av en slump
från att avslöjas utan biljetten
och sluta som överkörd klump

Åh, min kära.....

Prästen han blev så förvånad
när jag frågade varför han bar
på 200 ton med rubriker
som kvällspressen lämnade kvar
och han förbannade mej när han såg det
och jag viskade ”inte ens du går fri”
du förstår du e samma som jag
och dom andra e samma som vi”

Åh, min kära.....

Medicinmannen gav mej två kurer
och sa ”bara välj och stå på”
den ena var trollbrygd från Hårga
den andra var bara Pripps blå
och dum som jag va slog jag hop dom
och på sinnet det knöt sej en knut
och nu så är alla så fula
och jag vet varken in eller ut

Åh, min kära.....

Rut hon ber mej att komma
till sin honky-tonk lagun
för att se henne valsa gratis
och se hennes virvlande fjun
Och jag säger, hör du lägg av nu
jag har ju en ny tjej i dag
Hon svarar hon kanske vet vad du behöver
men jag vet vad du vill ha

Åh, min kära.....

På Storgatan faller nu tegelsten
där lysande dårar går vakt
dom faller så vackert och prydligt
i ordnad oklanderlig takt
Och här sitter jag och funderar
på vad man förväntas ge ut
för att allt det här ska gå över
och man blir befriad till slut

Åh, min kära.....
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Ett hårt regn ska falla
Var har du varit min blåögde son
Och var har du varit så långt härifrån

tolv dimmiga berg har jag sökt att bestiga
på sex vindlande vägar jag vilse har vandrat
i sju sorgsna skogar jag sökt deras gåta
vid tolv oceaner som dött har jag vilat
jag har gått tusen mil i en förgård till graven

Och det är ett hårt det är ett hårt det är ett hårt 
regn  vid horisontens rand

Och vad har du sett min blåögde son
vad har du sett så långt härifrån

Jag såg ett barn som var nyfött bland dreglande vargar
Jag såg ett svart träd där blod droppar från kronan
Jag såg ett rum fullt av män med blödande knivar
Jag såg en vit stege som nedsänkts i vattnet
Jag såg talare, tusen, vars tungor har brustit
Jag såg svärd och gevär i småpojkars händer
Jag såg en lysande gata som ingen beträdde

Och det är ett hårt det är ett hårt det är ett hårt 
regn  vid horisontens rand

Och vad har du hört min blåögde son
vad har du hört så långt härifrån

Jag hörde ett muller av åskan som varning
Och ett dån från en våg som kan dränka oss alla
Jag hörde etthundra trumma med flammande händer
Jag hörde tusen som viskade och ingen som lyssna'
En svältandes klagan bland hånfulla skratt
En sång från en diktare lämnad på gatan
En ekande gråt ifrån clownen i gränden 

Och det är ett hårt det är ett hårt det är ett 
hårt regn vid horisontens rand

Vem har du mött, min blåögde son
vem har du mött så långt härifrån

Jag mötte ett barn bredvid en död ponny
Jag mötte en vit man med en svart hund i följe
Jag mötte en kvinna vars kropp stod i lågor
Jag mötte en man som var sårad i kärlek
Jag mötte en annan som var sårad i hat 
Jag mötte en flicka vid regnbågens ände

Och det är ett hårt det är ett hårt det är ett 
hårt regn vid horisontens rand

Vad ska du göra nu min blåögde son
vad ska du göra nu så långt härifrån

Jag ska ge mej ditut innan regnet ska falla
Jag ska gå till de mörkaste skogarnas kärna
Där alla som bor har händerna tomma
Där strömmarna fylls utav skummande gifter
Där fängelsets fukt möter stugan i dalen
Och bödelns ansikte är väl dolt för alla
Där hunger är skamligt där själar är glömda
Där färgen är svart och där siffran är noll
Och jag ska berätta och tänka och tala och andas
Och sjunga från berget så alla kan höra
Och stå där på havet tills jag sjunker i djupet
Men jag ska kunna min sång när jag höjer min 
stämma

Och det är ett hårt det är ett hårt det är ett 
hårt regn vid horisontens rand 
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Frihetsklockan
Långt mellan solnedgångens flykt och midnattstimmans bud
Vi stod i en port när en storm uppfyllde rymden   
En mäktig åskas klang spred skuggor i nattens ljud
Och förvandlades till Frihetsklockans sånger

Som ringde för krigarna som inte fötts att slåss 
Den ringde för de flyende som från hemmet kastat loss 
för soldaten som ger upp sej själv i var krigsmaskins koloss
Och vi lyssnade till Frihetsklockans sånger

Vi dolde våra ansikten från stormens regnkaskad
När plötsligt något nytt uppfyllde natten
En bröllopsklockas eko genom natten drog åstad 
Och upplöstes i blixtens pisksnärtsdunder  

som ringde för rebellen och för luffaren på språng
dom övergivna, bortglömda och otursföljdas sång
Och för dom utstötta i häxbålen som brinner gång på gång
Och vi lyssnade till frihetsklockans sånger

Genom vilt och häftigt hamrande av hagelskurens brus
föds himlens dikter i ett magiskt under
När kyrkklockornas klang sveptes in i vindens sus
i  blixtarnas och åskans täta dunder

Ringde för dom milda som söker ro och frid
och för dom militanta som för tanken går i strid
och målaren och diktaren, som väntar på sin tid
Och vi lyssnade till frihetsklockans sånger

I den katedrala kvällen ringer regnets klara ton
För en avklädd tomhets ansiktslösa former
Ringer för de sinnen vars tankar ej får plats
I en värld som styrs av slentrianens normer

Ringande för dem vars kroppar inte liknar oss 
Eller säljer dem på marknaden och inte kommer loss
Varje ensam sliten moder var laglös utan hoppets bloss
Och vi lyssnade till frihetsklockans sånger

Fastän nu en strimma ljus glimtat fram i himlens kant
Och den hypnotiska blå dimman börjat lätta
Så tändes än elektriska pilar över skyn 
för dem som tvingas va’ på drift eller hindras detta

Lyser för dom sökande på sin tysta stilla färd
Och den älskande vars kärlek är för personlig för vår värld
Och varje fängslad sårad själ med friheten beskärd
Och vi lyssnade till frihetsklockans sånger

Vi häpnade och skrattade när plötsligt allt stod still
befriade från tidens bråda lystnad
Vi lyssnade en sista gång och såg med glasklar blick
Uppslukade mens klangen blev till tystnad

Ringande för smärtans barn som aldrig fått sin frid
För  vilsna och missbrukade och tvivlare på glid
Och för var och en som nånsin varit främling i vår tid
Och vi lyssnade till frihetsklockans sånger
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När min stolthet försvann
Mitt namn det kan kvitta
och mitt jobb likaså
för jag är sparkad sen länge
och kan inte förstå
hur dom tänker som styr oss
och tar hand om varann
medan vi minns de dagar
när vår stolthet försvann

Växte upp i en småstad
där man skötte sej väl
och för ordning och reda
fanns det massor av skäl
jag har gjort vad som väntats
tog det jobbet som fanns
men nu står jag här ensam
sen min stolthet försvann

Ja jag kunde min läxa
gjorde allt som dom sa
men dom flytta till Kina
där folk sägs jobba bra
Men jag vet vad det gällde
Och det var ingen som hann
Säga från eller knysta
när vår stolthet försvann

Nu ser jag dom andra
som är olika mej
som har kommit från fjärran
och för liv och ståhej
dom får hjälp och får bidrag
när jag ingen tröst fann
och förtvinar vid tv:n
sen min stolthet försvann

 

En afton på krogen
när jag var lite glad
jag fick syn på en svarting
som nu bor i vår stad
och jag skulle förklara
hur dom sabbar för oss
och hur jag mer än gärna
för min stolthet vill slåss

Men vi började tala
om vår längtan och sorg
och hur samhällets toppar
gett oss båda en korg
och snart ville vi båda
inte mer va till lags
och såg vi kanske tillsammans
kan ta vår stolthet tillbaks
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Ballad om en liten man
Du stiger in i rummet
med din penna i din hand
en naken man går fram till dej
och du undrar vem e han
Du försöker och försöker
men kan inte alls få fram
vad du ska säga om ett sådant fenomen

Men de e nånting som händer här
och du vet inte vad de e
eller gör du, herr Svedén

Du ser dej omkring
och frågar: Var är jag nånstans
Någon pekar på dej och säger
”Det är hans”
Och du säger: ”Vad är det som är mitt?
Och nån annan säger ”Vadå nånstans”
Och du säger:
Åh, är jag alldeles allén

Men de e nånting som händer här
och du vet inte vad de e
eller gör du, herr Svedén

Du visar upp biljetten
till Frankensteins fabrik
och monstret kommer fram till dej
och säger ”du är dej lik,
Hur känns det nu att vara
ett så  obeskrivligt freak?”
Du säger: ”Det är omöjligt” 
när han räcker dej ett ben

Men de e nånting som händer här
och du vet inte vad de e
eller gör du, herr Svedén

Du har många bekanta
bland dom eleganta
som ger dej tips
när nån angriper bristen i din fantasi 
Men ingen visar respekt 
alla väntar direkt
att du ska ge kollekt till
nån avdragsgill övergödd välgörenhetsindustri

Du har hängt med professorer, 
och dom tyckte du va bra
i snack med advokater har du  löst
 alla brott som finns i dag
du har diskuterat konst med 
dom som vet hur det ska va
och du har läst allting
och älskar kvalitén

Men de e nånting som händer här
och du vet inte vad de e
gör du, herr Svedén

Du ser den enögda dvärgen
som ropar  ”Det är Nu!”
Och du säger ”Varför”
Och han säger ”Hur?”
Du säger ”Vad betyder allt det här?”
Och han ropar: ”Du är e ko
Ge mej lite mjölk eller vik hän!”

Men de e nånting som händer här
och du vet inte vad de e
gör du, herr Svedén

Svärdslukaren kommer fram till dej,
och böjer sakta knä
gör korstecknet framför dej 
och steppar ett par steg
Och utan prut och rakt på sak
han frågar hur det är
och säger här får du din hals tillbaks
tack för succén

Du stiger in i rummet
som en kamel i skräck
stoppar ögonen i fickan
och näsan i en säck
Det borde va en lag
mot att du ska va så fräck
du borde stoppas 
från att vara så obscen
 
Men de e nånting som händer här
och du vet inte vad de e
gör du, herr Svedén
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Förr eller senare
Ursäkta mej, om jag var dum mot dej,
så synd du tog det så personligt
Ursäkta mej om jag har sårat dej,
Du kom i min väg och det va allt som va
När jag såg dej säga hej uti vänners lag
så trodde jag att det var väl förstått
du skulle komma tillbaks redan nästa dag
Jag kunde inte tro du sa farväl för gott

Förr eller senare, ska en av oss förstå
du bar på någonting jag skulle lära mej
Förr eller senare, ska en av oss förstå
jag försökte faktiskt ärligt komma nära dej

Jag missförstod, vad du ville visa mej
Din halsduk dolde ansiktet så väl 
Jag missförstod, när du ville prisa mej
Men du sa du kände mej och jag trodde dej
När du viskade i örat mitt i dag
och fråga om jag skulle följa henne eller dej
jag insåg inte vad det va du sa
jag insåg inte hur ung du var

Förr eller senare, ska en av oss förstå
du bar på någonting jag skulle lära mej
Förr eller senare, ska en av oss förstå
jag försökte faktiskt ärligt komma nära dej

Jag kunde inte se i snö och yra
bara din röst nådde fram till mej
Jag kunde inte se, vart vart vi skulle styra
Men du sa du visste och jag trodde dej
Och när jag bad om ursäkt sa du när du gick med  
stolta steg
du bara skojade, du va inte ifrån stan
och jag försökte säga, när du gav mej så jag teg
att jag aldrig haft nån grym och ondsint plan

Förr eller senare, ska en av oss förstå
du bar på någonting jag skulle lära mej
Förr eller senare, ska en av oss förstå
jag försökte faktiskt ärligt komma nära dej
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Den stillsamma ordlösa vrån 
Man skickar vykort på dom som har hängt sej
och i passen är sidorna grå
i skönhetssalongen finns fårade män
det är cirkus det kan man förstå
En blind byråkrat äntrar scenen
i uppenbar uppslukad trans 
en hand förenad med lindansarn
och den andra i fickan nånstans
och insatsstyrkan är rastlös
dom vill ha någonting dom kan slå
me’ns min kvinna och jag tittar oberört på
från vår stillsamma ordlösa vrå

Askungen verkar så avspänd
hon ler som hon fattade allt
med händerna på höften
som Betty Davis’ mytiska gestalt
Och in kommer Romeo han klagar
”Vi e väl ihop dessa dar”
 Å nån säger du e i fel pjäs min vän
det e nog bäst du drar
Och allt som man kan höra nu
när ambulanserna slutat gå
är Askungen som städar upp
i vår stillsamma ordlösa vrå

Månen har nästan gått ner nu
och stjärnorna gömmer sej snart
Och spåkvinnan ute i blåsten
har gömt sina grejer med fart
alltihop utom Kain och Abel
och ringaren i Notre Dame
Alla älskar som besatta
eller hoppas en storm ska dra fram
Och den goda samariten klär på sej
han gör sej klar för sin nya tablå
Han kommer att göra succé i kväll
i vår stillsamma ordlösa vrå

Ofelia står vid sitt fönster
jag undrar hur det ska gå
med tjugotvå år på nacken
e hon redan sliten och grå
för henne e döden romantisk
hennes dress i oklanderligt skick
hennes yrke det enda hon tror på
hennes synd hennes livlösa blick
Och fastän hon stirrar så ihärdigt
mot regnbågen högt i det blå
sån sneglar hon samtidigt då och då
mot vår stillsamma ordlösa vrå

Einstein förklädd till Robin Hood
med sina minnen i en gammal trunk
Passerade här för en timme sen
med sin vän en svartsjuk munk
Han såg oklanderligt förskräcklig ut
när han bad om en cigarett
och lukta’ på skräpet i rännsten
och räkna’ från tio till ett
Man kan inte tro när man ser honom nu
men en gång stod publiken på tå
när han spela elektrisk fiol med glans
i den stillsamma ordlösa vrån

Doktor Smuts har förpackat sin värld
i en burk utav läder och stål
men  hans könlösa patienter
försöker att öppna ett hål
Hans sköterska, traktens förlorare
sköter om alla gifter så väl
Och hon har så bra hand med korten
med texten frid uppå hans själ
och alla spelar på leksaksflöjt
ja det hörs inte långt härifrån
om man bara kan luta sej tillräckligt långt
från den stillsamma ordlösa vrån

Banderoller har spänts över gatan
dom samlar ihop sej till fest
Fantomen på stora Operan
han tolkar så skickligt en präst
Casanova blir matad med sked i kväll
för att få honom känna sej stark
Men självförtroendet dödar
och orden förgiftar hans mark
Och Fantomen ropar till taniga flickor
”Försvinn om ni inte förstår”
Casanova bestraffas för avhoppet till
den stillsamma ordlösa vrån

Vid midnatt så kommer agenterna
med maktens eliter bakom
och samlar ihop alla dom kan se
som dom anar vet mera än dom
dom släpar dem till fabriken
där en hjärtattack-maskin
spänns fast på deras skuldror
medan dunkarna med bensin
bärs ner ifrån lagren i slotten
av försäkringsagenter på tå
som ska kolla att ingen försöker att fly
till den stillsamma ordlösa vrån

Vi hyllar nu Neros Neptunus
när Titanic är redo att gå
Och alla ombord ropar envist:
Vems sida håller du på
Ezra Pound och T S Eliot
dom grälar på övre däck
men calypsosångare skrattar gott
och fiskare driver gäck
mellan havets blänkande speglar
där älskliga sjöjungfrur gå
Och ingen behöver just bry sej om
vår stillsamma ordlösa vrå

Ja, jag fick ditt brev häromdagen
 när dörrhandtaget föll av
du frågade mej hur jag mådde
ett underligt skämt rentutav
Dom personerna som du ju nämner
jag vet, dom har tröttnat till slut
jag var tvungen att ändra på hur dom ser ut
och ge dom nya namn resolut
Just nu så kan jag inte se så bra
så sänd inga brev apropå
försåvitt du inte kan sända dom
från den stillsamma ordlösa vrån
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Tiden går långsamt

Tiden drar långsamt förbi här i bergen
Vi vandrar i solsken som värmer i märgen
vi fångar dom fiskar som står i vår ström
Tiden går långsamt när man lever en dröm

Jag hade en flicka hon var vacker och fin
hon satt där  i köket vid mammans gardin
hon såg ut genom fönstret mot stjärnhimlens ljus
Tiden går långsamt i kärlekens rus

Ingen ide att åka i vagnen till stan
Ingen ide gå till markna’n i dag
Ingen ide att åka efter nån plan
ingen ide att dra nånstans alls

Tiden går långsamt här uppe i gläntan
Vi tittar rakt fram och vi lever förväntan
som sommarens ros som blommar så kort
Tiden går långsamt och rinner nu bort
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