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BORTOM LOGIKENS MYTER  

Jag bryter mig ut i gränsland  
som ligger utanför logikens myter.  
För jag söker paradiset  
som ligger utanför världsbilden våran.  

Jag söker inte längre något svar på det som finns,  
utan ser mig blott om.  
För här ute gör det ändå det samma,  
allting blir ändå samma sak.  

Följ med till Ingenmansland,  
jag råkade trilla av.  

Jag hittade ett matematiskt misstag  
i våra levnadsgrundvalar,  
att vår första kalkyl  
grundar sig på ett rent antagande.  

Om ett plus ett lika gärna är tre,  
vad spelar det då för roll att ens fundera  
och vad spelar avstånd för roll  
om vi ändå vill nå solen? 

Följ med till Ingenmansland,  
jag råkade trilla av.  

Lucas Scheffold 1987 



I ETT TYST SAMFÖRSTÅND  

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

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

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.  

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.  

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? 

Lucas Scheffold 1987 



OPEN YOUR EYES 
 
Open your eyes. 
You will find a room 
without no walls. 
Were have you been 
this life? 
 
Open your eyes. 
Let you fly 
so far 
You are coming home 
from your blindness. 
 

Lucas Scheffold 1985  
 

 

 

DAGEN VAR VACKER  

Dagen var vacker, kvällen så ljum.  
Trots alla leenden sitter jag stum.  
Himlen var blå, gräset så grönt.  
Tiden stod still, det kändes så skönt.  

Men tiden har sin gång fast livet står still.  
Man kan inte ändra det, hur man än vill.  
Finns det ett slut, finns det ett mål  
eller irrar vi blott runt i ett ändlöst svart hål?  

 

 

Lucas Scheffold 1983 



HUR ÄR DET MED VISIONERNA? 
 
Hur är det med visionerna, finns det ingen liten kvar? 
Eller har allting suddats ut i en värld som ingen framtid har? 
Vad ska du göra då, ska du bara sitta still, ska du skita i ditt liv? 
Ska de äntligen få som de vill? 
 
Naturligtvis kan du inte ge nått svar 
Du kan bara hoppas att det blir som det var. 
Att du åter får det du en gång trott. 
Att du åter blir den du en gång var. 
 

Lucas Scheffold 1986 



VÅR VÄG  

Som liten, man levde  
i dröm och vision.  
Man såg allting så klart,  
man viste livets svar.  
Men vi formas utav tiden,  
vi skolas till att förstå.  
I vetenskapernas termer  
blir kärlek till matematik. 

Vi glömde något viktigt, min vän,  
att allting hänger ihop  
och att det vi ser och skriver ner  
är bara det vi tror.  

Vi placeras ut i livet,  
vi ges en roll,  
ibland ganska långt ifrån  
det vi en gång trodde vi var. 
Vi får våra egna barn  
som lär sig att gå  
på den väg vi själva vandrar,  
var ifrån och till, vi aldrig vet.  

För de som levde innan oss,  
de bestämde vår väg  
och är ett misstag gjort,  
är det svårt att rätta till.  
Men vi glömmer då ganska lätt  
att nu är här som då.  
Det enda som skiljer är tid  
men vår dröm är ändå alltid nu.  

Lucas Scheffold 1987 

 



I OÄNDLIGHETENS HELIGA SOL  

En värld i rosenrött.  
En värld i vitt.  
En värld i harmoni.  
En värld i fred.  
Våran dröm,  
livsvision 
för dig och mig  
men min vän, vet du vart vi ska gå?  

Ett liv utan glädje  
men ett liv utan sorg.  
Ett liv utan behov,  
som inte kräver något mer.  
Då blir Yin och Yang  
blott som en vind,  
som ett andetag  
men min vän, vet du vart vi ska gå? 

I kosmos innersta hjärta,  
i oändlighetens heliga sol,  
vill du känna dig vara och brinna  
i ren tidlöshet?  
Det som alltid är,  
alltid hör och nu.  
Det du är  
då din kropp plockats av.  

Vill du sluta spela med  
i livets oändliga teater  
eller är du ändå rädd om att budskap?  
Hängiven en roll, 
väljer vi ändå att gå  
på den väg vi förut valt,  
för att behålla ett mönster,  
för att ändå skapa tid.  



Men om vi ändå vill ha en kropp,  
om vi ändå vill ha vår själ  
och behålla en identitet  
och behålla vår särskildhet,  
så kan vi ändå lära oss av jorden  
och allt det som växer,  
att forma vårt liv  
i harmoni med livets kraft. 

Lucas Scheffold 1989 

 



NÄR ELDEN SLOCKNAT UT  

Om vårt hus i Haga som Göteborgs kommun lät spränga i luften.  

När elden slocknat ut  
och sista stenen falt till marken  
och vårt kök där vi så ofta satt,  
där finns nu blott en fasad.  

Vart går vi då, min vän?  
Vart vänder vi då, om vi ska hem?  

När verkligheten börjar gnaga på gaveln,  
då vittrar vi själva sönder i första hand.  
För drömmar, precis som möbler och stenar,  
kastas utför att ge platts åt en barrikad.  

Vart går vi då, min vän?  
Vart vänder vi då, om vi ska hem?  

Det fanns en gång ett hus  
som beboddes av en envis tro.  
Men tiden går och vi lärde oss ändå,  
precis som de andra sagt, var världen allt för stor.  

Vart går vi nu, min vän?  
Vart vänder vi nu, om vi ska hem?  

Den där längtan, den finns kanske kvar inom oss  
men vart tar vi vägen då allting suddats ut.  
För när allting rivits och inget finns kvar,  
är det svårt att hålla ihop det där, utan fasad.  

Vart går vi nu, min vän?  
Vart vänder vi nu, om vi ska hem? 

Allt sårbart kastades bort inom oss,  
allt obekvämt när vi till sist smälte in.  



För det är kallt att stå kvar där ensam ute  
när alla andra valt att gå hem.  

Vart gick du då, min vän? 
Vart vände du då om du skulle hem? 

Lucas Scheffold 1988 

 

 

 

 

 


