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Nils Ferlin I Folkviseton 
 
Kärleken kommer och kärleken går,  
ingen kan tyda dess lagar.  
Men dej vill jag följa i vinter och vår  
och alla min levnads dagar.  
Mitt hjärta är ditt,   
ditt hjärta är mitt   
och aldrig jag lämnar det åter.   
Min lycka är din,   
din lycka är min  
och gråten är min när du gråter.   
 
Kärleken är så förunderligt stark,  
 kuvas av intet i världen.   
Rosor slår ut ur den hårdaste mark  
som sol över mörka gärden. 
 Mitt hjärta är ditt,   
ditt hjärta är mitt   
och aldrig jag lämnar det åter.   
Min lycka är din,   
din lycka är min  
och gråten är min när du gråter.   



Karin Boye 
 
"När morgonens sol genom rutan smyger, 
glad och försiktig, 
lik ett barn, som vill överraska 
tidigt, tidigt en festlig dag -- 
då sträcker jag full av växande jubel 
öppna famnen mot stundande dag -- 
ty dagen är du, 
och ljuset är du, 
solen är du, 
och våren är du, 
och hela det vackra, vackra, 
väntande livet är du!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
"Jag tror inte jag har varit så svag och aldrig så stark som när jag varit 
tillsammans med dig. 
Jag tror inte jag har varit så uppfylld av kärlek som tillsammans med dig.” 

 
Ur norske kronprins Haakons tal till blivande fru Mette Marit.  
 

 



Helena & Jonas Ferry 
 
Det handlar om att vara ett och två på samma gång 
Att vara sig själva, men delar av något större 
Det handlar om att se kärlek i varandras ögon 
Och att höra hemma var som helst tillsammans 
 
Det handlar om att steka pannkakor och kramas 
Att vardagen blir skimrande med den man älskar 
Det handlar om händer som vill hålla varandra 
Och om kroppar som vill somna och vakna tillsammans 
 
Det handlar om ett val som egentligen är självklart 
Att inte kunna tänka sig ett liv utan den andre 
Det handlar om att behöva varandra 
Och att alltid vilja vara tillsammans 
 
/  

 
 
 
 
 
 

 
 

1 Korinthierbrevet 13 
 
Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek,  
vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. 
Kärleken är inte stridslysten, 
Inte skrytsam och inte uppblåst. 
Den är inte utmanande, 
Inte självisk, den brusar inte upp, 
Den vill ingen något ont. 
Den finner inte glädje i orätten, 
Men gläds med sanningen. 
Allt bär den, allt tror den, 
Allt hoppas den, allt uthärdar den. 
Kärleken upphör aldrig 
Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är 
kärleken. 



 
I dina ögons klara morgonljus 
mitt hjärta vaknar – allt är ljus 
I dina läppars höga kärlekssång 
min glädje brusar - allt är sång. 
I dina händers mjuka fågelbo 
min oro somnar – allt är ro. 
/Erik Blomberg 
 
 
 
Kärleken ���är större än vi själva, ���- omöjlig att dölja.  
Sveper ��� du in den, tindrar den genom höljet! ������ 
/Akahito 
 
 
 
 
"Säg till om jag stör, 
sa han när han steg in, 
så går jag meddetsamma. 
Du inte bara stör, 
svarade jag, 
du rubbar hela min existens. 
Välkommen." 
/ Eeva Kilpi 
 
 
 
 
 
De bästa och vackraste sakerna i livet kan varken ses eller röras vid, 
de måste upplevas med hjärtat.  
Ensamma kan vi göra så lite, tillsammans kan vi göra allt.  
Håll ansiktet mot solen så ser du inte skuggan. 
/ Helen Keller 
 
 
 
 
 



Kärlek 
men inte den som springer 
på glödande fötter, till och från snabba möten 
jagad och jagande 
sårad och sårande. 
inte den som lever högt på ständigt 
smärtsamma avskedstaganden 
utan den kärlek  
som ger trygghet och vila 
som värmer och värnar 
och endast har ett enda avsked att frukta: 
dödens 
 
Kärlek 
men inte den som knappast  
hunnit stilla sin längtan 
förrän en ny uppstår 
inte den hetsigt hetsande 
piskade av begärens krav 
oftast mer plågsam än ljuvlig 
inte heller den ångestfulla kärleken  
som är rädd för att bli bränd  
och samtidigt rädd att inte få brinna 
utan den milt flödande kärleken 
den som vågar vila 
och när tid är 
störa den utvilade 
/ Maria Wine  

 
 
 
 
 
 
 


