För allting du ser
händer i dig själv
och där finns också jag
för vi är samma själ.

För om vi bara sovrar
lite i oss själva,
finner vi ej längre
någon synbar gräns.

Så liten att den inte
i ett rum kan rymmas.
Dock ändå alltid
omsluter allt.

Allt det vi ser,
allt det vi hör,
allt det vi tänker,
allt det vi gör,
allting borde vara
våran egen vilja,
allas vår vilja,
hela världens själ.
Men ringarna på vattnet
är dock inga stenar.
Allting är blott speglar,
både tid och rum.

Som ringarna på vattnet,
så är hela världen.
Gränslöst kan den växa
från en liten sten.

Det kallas utopi och gemensam vision,
att hitta vårt eget hem,
det liv vi en gång var ämnade att få.

Livets fagra gnista
som i allting finns,
den rusar aldrig bort,
den finns alltid kvar.

Den enda sanna kropp,
fri från illusion
borde vara
hela världens allt.

Älskling, är vi gamla nog för att ge upp
en barnslig gammal dröm
som vi haft när vi var små?
Är dock vägen så för oss alla
eller finns det ändå en chans för oss.

Det händer man träffar någon gammal vän,
någon man känt i flera år.
Vi talar om drömmen som fanns där en gång
och hoppet om att en dag bli fri.

Vi lovar varandra i ett tyst samförstånd,
att aldrig låta drömmarna slås ihjäl
och halka dit som så många ändå gör
och bli offer för samhällets desillusion.

Vi sitter tillsammans i ditt kök.
Vi talar om en gemensam dröm
att skapa någonting för oss själva,
en dröm att fara härifrån.

Ögat skapar bilden.
Viljan skapar livet.
Allting är
evighetens balans.

I ETT TYST SAMFÖRSTÅND

Den enda äkta lycka
jag tror kan finnas till
är blotta lyckan av
att alltid finnas till.

VARKEN TID ELLER RUM

Och kanske drömmer du just i natt,
att du med vingar flyger ut
över berg i väst, där sol gått ner,
för att åter vända hem.

Det finns så nära i allt du ser.
Det finns just i dig själv.
Det finns i skogen, bredvid ditt hus,
det allt vi glömde bort.

Ja, bortom allt vi gör och tror,
bortom all logik,
där finns ett land, vi aldrig ser
ty vi har för tider, glömt oss bort.

I utkanten av det vi känner till,
spelar alver upp till dans.
De förlösas upp i livets eld,
bortom allt vi trodde fanns.

Men tider går, vi glömde fort
den verklighet som är
och att solen spinner med sitt ljus,
en väv av evighet.

Det finns ett land som täcks av skog
och där berg får sjunga fritt.
Detta land, det finns här utanför
och är större än du tror.
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