A COLLECTION OF
NEVER RELEASED IDÉAS (1998)
Blandad instrumental musik
som jag gjort under åren
men som aldrig förut blivit utgivet

EN ANDEN SLAGS LÅTAR (1998)
Lucas Scheffold & Helle andersen
Traditionell och egen folkmusik
i svensk ock irländsk stil,
på gitarr och elbas.

PICTURES (1996)
Stämningsmusik.

VISOR & GITARRMUSIK (1996)
Demo.

EFTER EGET VIS (1995)
Polskor och annat låtspel
på gitarr i öppen stämning

DET GLÖMDA FRÖET (1992)
Arr. visor, låtar och improvisationer.

OPEN TUNES (1992)
Instr. låtspel, baserat på gitarr
i öppen stämning.

SAMLADE VISOR (1992)
Visor till gitarr

I OVISS TID (1990)
Instr. musik och arrangerade visor

I DET STORA LJUSET (1990)
Eterisk improvisation

FÖRSEGLAT RUM (1989)
Arr. visor och låtar

BALLADER OM LIVET (1987)
Visor till gitarr

Andra egna produktioner:

Du kan läsa mer om min musik på min web-sida:
www.lucasscheffold.se

Dessa kassetter och CD's går att beställa
från mig personligen.

Produktionerna till och med året 1996,
är ursprungligen utgivna på kassett.
Från och med året 1998,
har jag övergått till att utgiva min musik på CD.
Det är emellertid möjligt att även beställa
flera av de äldre produktionerna på CD
eftersom jag i skrivandets stund,
räknar med att nyproducera flertalet av dem.

Vår kära planet har svårt med oss
men hon vinner dock alltid över de som härskar.
Så slut dig till träden, min vän
och bli ej rädd när jorden börjar skälva.
Bli ej rädd när vi lämnar det vi trodde fanns till
för vi träder in, min vän, i en ny tid.

Det är dags att välja stegen, vän,
det är dags att lyssna på trädens folk.
Går det att läka sjuka sår?
vem vet, kanske Gud förmår.
Är det dags att samla korten igen,
är vi värda nog, en ny giv?

Lyssna bara på fåglarna,
hör vad de har att säga oss.
Vill de överleva denna tidsålder,
kommer de att födas om på nytt?
Ska vi alliera oss med livet, min vän,
eller med ingenting alls?

De åker till jobbet i sina bilar,
ser du dem, min vän.
De säger att arbetslöshet är ett hot
mot vår kultur, min vän.
Det gror en revolution någonstans,
kanske inte hos oss men i allt.

EN NY TID

Han var en.
Hon var fyra.
Så som i en spegel,
voro de som ett,
voro de som två.
Vilja och tanke.
Han var tid.
Hon var rum.

DÅ DE TVÅ VORO ETT

Vägarna är många,
vi väljer vår egen stig,
en stig till den kunskap
som befriar våra liv.
Vissa vandrar in bland snår,
andra går på frihetens äng
men vi bär nog alla på samma dröm,
att få ta med varandra härifrån.

Särskildhetens klyfta
som sargar din själ.
Sökandet efter mening
i någon som vill dig väl.
Sökandet efter ett svar
som ger vår vilsna själ frid
och frihet ifrån vår ångest.
Ett ledljus i en oviss tid.

I EN OVISS TID

