The night is gone.
It's gone so far away.
Let the sun make us warm,
make us warm again

A new day is coming,
Oh,let’s try again.
Try to forgive
and love again.

LET THE SUN MAKE US WARM

För vishet kräver ödmjukhet
och ögon som kan se
så öppna du din dörr
för jag vill öppna min.

Ögon säger ofta
mycket mer än ord kan ge
för sanningen är enkel
men svår att se.

Det går en vind
genom våra själar.
Det strömmar en flod
från hjärta till hjärta.

DET GÅR EN VIND
GENOM VÅRA SJÄLAR

Släpp ut den lilla fågeln i dig.
Våga lek din egen lek.
Slå hål på själens hårda mur av glas.
Förverkliga de visioner vi trots allt har.

Vi lär oss att leva i apati
för att aldrig titta ut och våga se
men jag flyr från deras desillusion
för att våga forma någonting själv.

En ny dag gör entré,
alltid unik,
som ger oss möjlighet
att skapa det vi vill.

Ett liv, fläckat av uppgivenhet,
bjuder plötsligt på någonting nytt
i denna obegränsade mångfald
då en ny dag grytt.

En ny dag nalkas,
en ny sida i livets bok,
i ett ständigt oskrivet kapitel,
fyllt av slumpens fagra mystik.

Sover du, min kära?
dagen gryr.
Solen stiger sakta upp
över ängar, gran och fur.

EN NY DAG GRYR

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

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

Mina samlade produktioner är:

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.

