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– Sol vind och vatten höga berg och djupa 
hav. Det, är mina drömmar vävda av.

I år är det 20 år sedan du valde att avsluta Ditt liv. Ett 
liv som du inte längre klarade att leva. Du blev berömd, 
vi älskade dina sånger, men förstod vi vem du var? 
Nej, vi gjorde nog inte det, för ju mer vi älskade din 
musik, blev det kanske så att du tappade bort dig själv. 
Tappade bort dig i den berömmelse som vår kärlek till 
din musik skapade. Kanske var det så, att för varje gång 
du med din musik gjorde livet lite lättare för oss, blev 
det också svårare för dig.



– Jag vill veta vägen till Herdarnas hus. Jag 
behöver att omges av en ledstjärnas ljus. 
Det skymmer vid Sion och natten blir sval.

Du sökte dig ut på en outgrundlig väg. Du sjöng om 
vackra ting, Du gjorde oss dina åhörare glada, men 
ju gladare vi blev, ju svårare blev det kanske för dig.  
Så du valde den svåra vägen, den vägen, som ledde till 
ett alldeles för tidigt slut.  
Vi är årsbarn och Du var en tonårsidol för mig. Det var 
dina låtar jag satt på mitt rum och drömde till och när 
jag blev vuxen fortsatte jag att älska din musik. Du blev 
vår ledstjärna, iallafall din musik. Var det kanske så 
att detta blev allt för tungt för dig. Du som egentligen 
ville ha en egen ledstjärna.



– Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. 
För jag tror, jag tror på friheten jag lever i. 
Och är det inte verklighet, så drömmer jag.

Där du är idag, hoppas jag du fått Din frihet, frihet och 
försoning. Jag hoppas att Du får sitta däruppe någonstans 
ovanför molnen och leva Dina Drömmar fullt ut. 
wJag hoppas att du får lyssna till en vacker änglakör som 
sjunger dina sånger. De sånger som du gjorde odödliga och 
som finns kvar hos oss här nere på jorden. Jag hoppas att 
du fått frid i din själ  
Tack Ted Gärdestad för all din vackra musik och Tack 
Kenneth, som satte ord till Dina fina melodier.
En dag skall Ni två åter få förenas och kanske, vem vet, 
då kommer änglakören få nya vackra låtar av er att sjunga.


