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ORD OG ÖGONBLICK

Ord og ögonblick
Eg har noe å seia deg
Gi meg litt av di tid
Det e kanskje ingen store ord
Men ord fra meg te deg

Jag har något att säga dig
Ge mig lite av din tid
Det är kanske inga stora ord
Men ord från mig till dig

For mit liv har lært meg å se det sånn
At det e dei det stora leve i
Små ord og øyeblikk som me alle får
Finnes livets meining i

För mitt liv har lärt mig att se det så
Att det är dom det stora lever i
Små ord och ögonblick som vi alla får
Finns livets mening i

Den morgenen
Ein kjenne av og te
Livet sterkare
En kraft från ingenstans
Bjuder upp till dans
Och jag minns
Når solå steig den morgenen
Våkna me med sommaren
Me levde der å nøyt av den
Nå komme den tebake igjen

När solen steg den morgonen
Vaknade vi med sommaren
Vi levde där och njöt av den
Nu kommer den tillbaks igen

Så skönt att vakna här
Med känslorna jag bär
Ei stund å leva i
Når tanken sveve fri
Eg huska
Når solå steig den morgenen
Våkna me med sommaren
Me levde der å nøyt av den
Nå komme den tebake igjen
Den morgonen
Solå steig den morgenen
Jag minns den morgonen
Nå komme den tebake igjen
Den morgonen

När solen steg den morgonen
Vaknade vi med sommaren
Vi levde där och njöt av den
Nu kommer den tillbaks igen

Slukk min tørst
Det kliar svårt i min hals
Men det bryr mig inte alls
Mycket värre är den sorg jag bär
Över att vara just den jag är
Det gör ont när jag ser
Att jag borde vara mer
Mycket starkare än den du tror
I dina ögon vill jag vara stor
Gå din väg vänd inte om
Även om jag skriker kom
För kanske möter du en dag
En stark man det kan vara jag
Gå din väg vänd inte om
Även om jag skriker kom
För kanske möter du en dag

Nå i glasset låkke ein kraft
Men eg vil smaka livets saft
Kanskje litt vin men aller først
Kom vakre liv å slukk min tørst
Det gjør vondt når eg ser at eg
burde væra mer
Mye sterkare enn den du tror
I dine øyner vil eg væra stor
Gå din vei vend ikkje om
For sjøl om eg skrike kom
Så kanskje møte du ein dag,
ein sterke mann det kan væra meg
Gå din vei vend ikkje om
For sjøl om eg skrike kom
Så kanskje møte du ein dag,
ein sterke mann det kan væra meg

Du og min melodi
Eg har ein plass her som bara e min
Her kan ingen nå eller se
Her kan eg væra i tankene så fri
Å kjenna livet og tiå stå stilt
Verden passere forbi
Eg kjenne pulsen av liv
Mørke og lys, fargane speile seg
Djupt inni der finnes me
Eg og min melodi

Verden passere forbi
Du kjenne pulsen av liv
Mörker och ljus
Fargene speile seg
Världen passerar förbi		
…pulsen av liv

Tillbaka har jag något att dela med dig
Och du smakar av det som jag fick
Kanske så växer där platsen som i mig
Och den är din så länge du vill
Verden passere forbi
Världen passerar förbi
Du kjenne pulsen av liv
Du känner pulsen av liv
Mörker och ljus
Färgerna speglar sig
Djupt inuti där finns ni
Du og min melodi
Högt över allt där finns ni			
Du og min melodi
Du och min melodi
Mitt navn på ei grav
Også eg gav meg av
Og du nynna min sang
Som den va då ein gong
Då den va bara min melodi

Mitt namn på en grav
Också jag gav mig av
Du nynnar min sång
Som den var då en gång
Då den var bara min melodi

Verden passere forbi
Du kjenne pulsen av liv
Tanken og kroppen e fri
Stundå e din som den va min
Mörker och ljus
Fargene speile seg
Högt över allt svävar ni
Du og min melodi

Världen passerar förbi
Du känner pulsen av liv
Högt över allt svävar ni
Världen passerar förbi
Du känner pulsen av liv
Tanken och kroppen är fri
Stunden är din som den var min

Du och min melodi

Eg kan ikkje leva livet sånn
Eg ser du sitte i hjørna
Med glasset i di hånd
Me e mången så gjør det
Har det alltid vært sånn?
Jag kan inte leva livet så
Eg kan ikkje bara se på
Jag kan inte leva livet så
Sitta her å bara se på
Jag hör du säger orden
Utan att riktigt förstå
Jag ser ut över borden
Var det någon som sa skål
Jag kan inte leva livet så
Eg kan ikkje bara se på
Jag kan inte leva livet så
Sitta her å bara se på
Sitta här och bara se på
Sitte her i gledens hus
Sitter här i glädjens hus
å leita itte kveldens lykkerus
och letar efter kvällens lyckorus
Bara denna siste gång
Bara denna sista gång
Du
Du

Eg kan ikkje bara se på
Jag kan inte leva livet så
Jag kan inte leva livet så
Sitta her å bara se på
Jag kan inte leva livet så
Eg kan ikkje bara se på
Jag kan inte leva livet så
Sitta her å bara se på

Sov lilla syster
Är du där
Är du här hos mig
Kan du höra mig
Jag är rädd jag är rädd
Finns det nåt
Efter man gått bort
Kan du svara mig
Gör det ont gör det ont

Jag hoppas att det är som de
säger
Sov lilla syster och vän
Jag kommer snart till dig
Vi ses snart igen
Väntan kan verka så lång
Men sov lilla syster för sen
Ses vi i himmelen

Skjerandes vakker
Du passe deg for skogen nå når nattå tar sitt grep om den
Og mørke hastigt senke seg
Blant trernå ser du skyggene di følge deg
I stillheten som skremme deg
Ett öde land som väntar kallt och överallt en ensamhet
Vinden bär en egen ton
Som i en dröm i vakensömn hör du där sång
Skärande vacker förtrollande
Et øde land som venta kaldt og overalt ein ensomhet
Vinden har sin egen sang
				
Som i ein drøm i våken søvn hørre du den			
Skjerandes vakker, fortryllendes

Blodet bruse
Du e vakker tar deg fram
Med stolte steg i et ukjent land
Uten tvil å med sjølklar tro
Går du framover å lar livet gro
Blodet bruse viljen slite i din kropp
Du vil ha mer og mer av livet å gir aldri opp
Du är vild och stark din själ är fri
Skapar världen som du lever i
Ingen man kan fånga dig
Gud nåde den som prövar sig
Blodet rusar viljan sliter i din kropp
Du vill ha mer och mer av livet och ger aldrig upp
Markå under dine føtter
Du springe over engå med solå i ditt hår
Som vinden rör du dig bland träden
Mot nya horisonter med blicken i det blå
Nåken forsøkte å følga deg
Å søkte styrken inni seg
Men rädslan blev för stor till slut
Och modet dog när kraften sinat ut
Men ditt blod det bruse viljen slite i din kropp
Du vil ha mer og mer av livet å gir aldri opp

Men ditt blod det rusar viljan sliter i din kropp
Du vill ha mer och mer av livet och ger aldrig upp

Markå under dine føtter
Du springe øve engå med solå i ditt hår
Som vinden rör du dig bland träden
Mot nya horisonter med blicken i det blå

Desember
Se månen
Över träden
Här i skogen
Viskar vi orden
Jag känner dig
Här hos mig
Du min älskade
Du min älskade
Hör elden
I natten
Här vid tjärnen
Ekar skratten
Jag känner dig
Här hos mig
Du min älskade
Du min älskade
Å nattå drar innøve skogen og byen
Øve trernå ved kjernet ei vinterkalde sky
Snø falle lett og tyst rundt vårt skur
Kulden å mørke har slukt våres vy
Snart solskinn
Øve isen
Desember
Du sove
Du kjenne meg
Eg holde deg

Deg min elskede
Deg min elskede
Se koss mørke
Forsvinne
Me som leve
Tar øve
Du kjenne meg
Eg holde deg
Deg min elskede
Deg min elskede
Och natten drar in över skogen och byn
Över träden vid tjärnen en vinterkall sky
Snön faller lätt och tyst runt vårt skydd
Kylan och mörkret har slukat vår vy
Du kjenne meg
Eg holde deg
Deg min elskede
Deg min elskede

For kverandre
Se meg kim eg e
Nå i dag så finns eg her
Se så stolt her eg står her
ved di sida
Eg kan om du tror
Væra mann liten eller stor
Nå i dag så vil eg væra den
du trenge
Finn kraft her hos meg
Kvil ut eg vogge deg
Nå i dag trenge eg å kunna
vær den mann eg e
Å kjenna at eg finns for deg
Kom sol, kom te vårt hus
Kom lykke å hjelp oss ut
Gi oss råd gi oss fred
Alt me vil å alt me kan
E å kjenna at me finns for
kverandre

Fru kemnar
Fru kemnar eg love deg
Eg love eg ska bedra meg
Ingen alkohol ingen mere rus
Ingen liv i sus og dus
Eg ska bedra meg
Å eg love deg
Eg ska bedra meg
Om du hjelpe meg

Vi är tusentals jag svär
Det är tiden som är ur led
Så lämna mig ifred

Jag ska bättra mig
Jag lovar dig
Jag ska bättra mig
Om du hjälper mig

Jag hade egen lägenhet
Den sålde jag som du vet
Likaså varenda resurs
När firman gick konkurs
Eg ska bedra meg
Å eg love deg
Eg ska bedra meg
Om du hjelpe meg

Jag ska bättra mig
Jag lovar dig
Jag ska bättra mig
Om du hjälper mig

Alt eg har e det du ser
Ikkje tro at det finnes mer
Tross skjorta å fine sko
E det på gatå eg faktisk bor
Eg ska bedra meg
Å eg love deg
Eg ska bedra meg
Om du hjelpe meg
Och jag är inte ensam där

Jag ska bättra mig
Jag lovar dig
Jag ska bättra mig
Om du hjälper mig

Eg ska bedra meg
Å eg love deg
Eg ska bedra meg
Om du hjelpe meg

Jag ska bättra mig
Jag lovar dig
Jag ska bättra mig
Om du hjälper mig

Him
Här bland skogar och fjäll
Har jag levt en ungdomstid
Här fick jag mina vackraste år och det är
Så skönt att komma hem
Det är skönt att komma hem

Den sommaren
Jag minns de orden du sa
Att du tänker och känner som jag
Men du lurade mig du lurade mig
Jag vände mig om ett slag
I ryggen satt kniven kvar
När jag reste mig reste mig
Inte tänker väl du som jag
Den sommaren ingen sol
Men me skratta og lo
Der i båten på ein fjord
Som dansa og slo
I vredesmot

Den sommaren ingen sol
Men vi skrattade och log
Där i båten på en fjord
Som dansade och slog
I vredesmod

Tusen dagar har gått
Du vekke det du har sådd,
I din hemmelighet hemmelighet
Eg grine å vende meg om
Mot vennen som aldri kom
Å eg trodde deg trodde deg
Ikkje tenke vel du som meg
Den sommaren ingen sol
Men me skratta og lo
Der i båten på ein fjord
Som dansa og slo
I vredesmot

Den sommaren ingen sol
Men vi skrattade och log
Där i båten på en fjord
Som dansade och slog
I vredesmod

Varmt blir mitt hjärta som slår
För alla som bor här och de som levt här förut
Och det är skönt att komma hem
Det är skönt att komma hem

Nå itte så mången år
Når eg går langs ein gammale sti
Oppøve berget mot kjerkå av tre å det e
Så godt å komma him
Det e godt å komma him
Sterke e kjærligheten eg har
Te alle dei plassane eg fant her som barn
Det e godt å komma him
Det e herligt å komma him
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