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JAG ÄR EN INSEKT
Text & musik: Tedeborg
Någon gick förbi min barndoms fönster
En spricka i glaset, subjektet defekt
Någon gick förbi och ritade ett mönster
Luften tyngre, meningen förtäckt
Jag är en insekt.
Leken ligger spridd och reglerna saknas
Maskarna krälar över hjärterknekt
Leken ligger spridd och gudarna står nakna
Människorna dröjer i de dagsländor de väckt
Jag är en insekt.
Tedeborg – Sång, Streichfett, String Melody, MiniBrute, piano
BLÖDER
Text & musik: Tedeborg
Jag blöder från ett sår i hjärnan
Det droppar på mitt slutna öga
Det droppar i mitt vidöppna öra.
Framtiden krymper och sanning är lögn
Framtiden krymper och sanning är lögn
Framtiden krymper till töcken och dröm
Jag blöder från ett sår i hjärnan.
Jag blöder från ett sår i hjärnan
Det droppar på mitt slutna öga
Det droppar i mitt vidöppna öra.
Framtiden krymper och sanning är lögn
Framtiden krymper och sanning är lögn
Framtiden krymper till töcken och dröm
Det droppar droppar droppar.
Det finns en skönhet i melankolin
I tystnadens anatomi
Det finns skönhet och pur magi
I de ensamma själarnas koreografi.
Tedeborg - Sång, Gibson The Paul, ESP Telecaster, Danelectro
Baritone, RS-09, GEM Rodeo 49, Mini, piano, bas, Rhythm 77, Drumatix
Mathias Sandstedt - Trummor

Och solen går upp igen
Bara en gud kan rädda oss nu.
Tedeborg - Sång, Gibson The Paul, String Melody, Streichfett,
Solina, piano
Uffe Jensen - Trummor
Jenny Wallander - Sång
Björn Henriksen - Bas
Claes Olson - FX
IAN CURTIS HANN FÖRE MIG TILL HIMLEN
Text & musik: Tedeborg
Ian Curtis hann före mig till himlen
En himmel som är lila och orange ikväll
Ian Curtis hann före mig till himlen
Jag lyssnar efter tecken därifrån
Ian Curtis hann före mig till himlen
Varv efter varv på en planet så marginell
Ian Curtis hann före mig till himlen
Den som lutar sig inåt kan se bakom ridån.
Ansikten
En källare i Warszawa
Intet ont anande ansikten
Warszawa.
Ian Curtis hann före mig till himlen
Den är borta nu, natten svart som bläck
Ian Curtis hann före mig till himlen.
Tedeborg - Sång, ESP Telecaster, String Melody, Streichfett, Philicorda,
bas, Drumatix
Jenny Wallander - Sång
PIANO
Musik: Tedeborg
Tedeborg - Piano, RS-09, Roland Vintage Synth
Jonas Strömberg - ProtoPlasm
SELMA
Text & musik: Tedeborg
Selma
Det blir en natt utmed vägen
Jag går här bredvid
Selma
Det är inte mycket vi äger
Mer än två korta liv
Selma.
Selma
Du har så mycket att säga
Att jag tiger still
Selma
Du vänder dig om i vrede
Men kan förlåta en skyldig.

BARA EN GUD
Text & musik: Tedeborg

Jag är förbryllad och naiv
På gränsen till fiktiv
En soldat i terrakotta
Instängd i Platons grotta.

Ut ur kulissen
Smyger en tunn gestalt
In på en tom scen
Bär han sin törnekrans
Hör hur han talar
Om Harmageddons tid
Stöp ljuset noga
Tänd det till helig strid
Bara en gud kan rädda oss nu.

Selma
Vad ska vi göra med människan?
Svara om du vet
Selma
Som gör så mycket mot människan
När hon bara vill frihet
Frihet.

Sju gånger sjuttio
Mil av dålig väg
På kartan jag följde
Var varje kryss ett nytt begär
Se där är barnet
Alltid i liv och lek
Se det öppna sinnet
Och världen är klar och hel
Bara en gud kan rädda oss nu.
Gud hjälpe människan
Som råder och vill ha allt
Gud - dessa händer
Griper mot stjärnorna
Vad kan vi göra?
Vilka tror vi att vi är?
Medan floden rinner sin väg

Tedeborg - Sång, Gibson The Paul, Gibson lap steel, Philicorda, RS-09,
Streichfett, PPG, Solina, piano, bas, kompletterande trumprogram
Uffe Jensen - Trummor
Jenny Wallander - Sång
ENTROPI
Text & musik: Tedeborg
Hennes fot är stilla nu
Och frågan är ställd
Hur kan han dansa medan han gräver en grav?
Livet tycks inställt
Locket är uppfällt
Hur kan vi dansa medan vi gräver en grav?
Jag stänger av radion
Det är en ren fantasi
Gravitationen drar mig med längre ner

Jag stänger av radion
Självbedrägeri
Gravitationen drar oss med, en armé
Dans - dans - dansa.
Jag gick på soma när du kom förbi
Radion stod på, någon sjöng en melodi
Det postmodernas poesi
Det lät min själ som ren energi
Dans - dans - dansa.
Bakom fiendens linjer
Tom kakafoni
Hur kan du dansa medan du gräver en grav?
Fångade i frihet
Ingen amnesti
Hur kan jag dansa medan jag gräver en grav?
Hur kan vi dansa medan vi gräver en grav?
Tedeborg - Sång, Gibson The Paul, Streichfett, bas
Uffe Jensen - Trummor
Jenny Wallander - Sång
Jonas Strömberg - Olga
MARIONETTERNA
Dikt: Bo Bergman
Musik: Tedeborg
Det sitter en herre i himlens sal,
och till hans åldriga händer
gå knippen av trådar i tusental
från vart människoliv han tänder.
Han samlar dem alla, och rycker han till,
så niga och bocka vi som han vill
och göra så lustiga piruetter,
vi stackars marionetter.
Vi äta och dricka och älska och slåss
och dö och stoppas i jorden.
Vi bära den lysande tankens bloss,
vi äro så stora i orden.
I härlighet leva vi och i skam,
men allt som går under och allt som går fram
och allt som vår lycka och ofärd bådar
är bara ryck i trådar.
Du åldrige herre i himlens sal,
när ska du tröttna omsider?
Se dansen på dockornas karneval
är sig lik i alla tider.
Ett ryck på tråden - och allting tar slut
och människosläktet får sova ut,
och sorgen och ondskan vila sig båda
i din stora leksakslåda.
Tedeborg - Gibson The Paul, RS-09, Philicorda, PPG, piano
Jenny Wallander - Sång
Björn Henriksen - Bas
Alexander Sandstedt - Trummor
FÖRNEDRINGENS ÅR (2018)
Text & musik: Tedeborg
I ett landskap efter ett regn
Ligger skönheten vacker och klar
Men en kall vind börjar att dra
Vi är frusna och har ingen mat.
Och i timmar har vi stått i en kö
En förnedringens ringlande orm
Den är giftig och suger vårt blod
För en tallrik med soppa och bröd.
Vi är fast i förnedringens år
Vi är fast i förnedringens år
Och säg vem släckte förändringens eld?
Jag vill minnas en idé och metod
Jag vill minnas båd’ motstånd och mod
Nu när stigen till odjurets port
Trampats upp utav fot efter fot.
Vi är fast…
Hör ett eko, ett brus från igår
Vi ska minnas förnedringens år
Jag hör ekon, just nu är då
Och vi ska minnas förnedringens år.

Tedeborg – Sång, Gibson The Paul, ESP Telecaster, RS-09, Streichfett,
MOOG Sub Phatty, bas
Mathias Sandstedt - Trummor
EN VACKER HANDLING I EN SMUTSIG VÄRLD
Text & musik: Tedeborg
En vacker handling i en smutsig värld
Vi bar den fram mot altaret
En vacker handling som föll till marken
Där vi böjde våra ryggar vid altaret.
En vacker handling i en smutsig värld
Vi höll den ömt och höll den fast
En vacker handling lösgjord från orden
En uppenbarad vidd i ett ögonkast.
De kom i kolonner ner från berget
De talade om frågor och om vad de innebär
De bad oss om bröd och om husrum
Nu lever de historien om en smutsig värld.
Vi sa vi är inte särskilt många
Våra avsikter inga alls
Vi sa att vägarna var långa
De erbjöd en viloplats.
De kom över ängar, upp från dalen
De mätte sina kroppar mot klingor och mot här
De erbjöd oss antidot emot fruktan
Nu lever de historien om en smutsig värld.
De kom i kolonner
De mätte sina kroppar
De talade om frågor
Nu lever de historien om en smutsig värld.
En vacker handling i en smutsig värld
Vi bar den fram mot altaret
En vacker handling som föll till marken
Där vi böjde våra ryggar vid altaret.
Tedeborg - Sång, ESP Telecaster, Solina, Mini, bas, Drumatix, Volca
Beats
SPEGEL (VI LOVADE)
Text & musik: Tedeborg
Se mig i spegeln ifrån kant till kant
Se mig när jag döljer somt och gör annat helt sant
Se mig på toppen med grant manifest
Se mig när jag sårar de jag älskar mest.
Se mig göra stor sak av stulna paroller
Se mig i min litenhet
Se mig när jag spelar strakbenta roller
Se mig när jag upprörs av din enögdhet.
Se mig i din spegel
Om du inte förmår kan vad som helst hända
Det kanske redan har hänt.
Vi lovade - aldrig mer
Nu tar vi det tillbaka.
Tedeborg - Sång, Gibson The Paul, BSG parlorgitarr, Streichfett, piano,
bas, Drumatix
Jenny Wallander - Sång
Alexander Sandstedt - Trummor
Niels Gordon - MiniBrute

