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     Abstrakt

I det här arbetet har jag undersökt metoden Object Writing som inspirationskälla för 

textmaterial. Jag har genomfört 8 Object Writing sessioner, vilka har resulterat i 4 

färdiga låttexter. Under arbetets gång har jag försökt svara på hur metoden hjälper mig 

när den appliceras på mitt eget skapande och hur användandet av metoden påverkar 

slutresultatet. Detta i ett moment där jag jämför dessa 4 nya låttexter med 4 låttexter jag 

skrivit det senaste året. Jag har i arbetet kommit fram till att metoden inte bara inspirerar

mig i mitt skapande utan även bidrar till ett bibehållet fokus genom skapandeprocessen. 
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1. Inledning

1.1 Inledning.

I min värld handlar ett sångframförande i en låt om tre saker; text, melodi och uttryck. 

Textförfattande är något som jag alltid förundrats av. En bra text målar upp en bild av 

ett scenario som kan motivera människor och skapa intimitet, det vill säga, relaterbara 

beskrivningar som kan få en individ att känna samhörighet med artisten. Detta 

tillsammans med en melodi som förstärker texten samt det uttryck som själva artisten 

förmedlar skapar en obeskrivlig magi. 

1.2 Bakgrund. 

I mitt textförfattande har jag upptäckt en brist på kvalitativ kontinuitet. En brist på just  

målande beskrivningar. Jag har även upplevt en avsaknad av ett flyt och trovärdighet. 

För att bäst förklara detta skulle jag vilja nämna ordet talspråk. Alltså, en ärlig 

berättarröst som beskriver en situation rakt fram. Enligt mig så finns det poetiska i det 

enkla och lättsamma. Det som jag nu beskriver är det jag själv gillar i texter och något 

jag själv vill försöka åstadkomma i detta arbete. Att jag enligt mig själv lyckats ett fåtal 

gånger gör saken mer angelägen.

I mitt vanliga tillvägagångssätt för textförfattande kan det uppstå en del luckor som i sin

tur kan sätta stopp för processen. För att ta ett exempel. När jag har en inspelad melodi 

på telefonen och inte ens en hel mening text att sätta in i sammanhanget har det 

historiskt sett blivit så att jag bygger hela texten runt ett oinspirerat ord. Detta leder 

oftast till två saker. 

1. Sökandet efter rim, synonymer, och annan inspiration tar lång tid och risken finns att 

jag fastnar och tappar fokus.

2. Jag upplever att texten blir ”ihopslängd”, fattig på metaforer och liknelser och inte  

speciellt målande på grund av inspirationsbrist.
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1.3 Object writing

Enligt låtskrivaren och författaren Pat Pattison finns det tekniker för att upprätthålla 

kvalitet eller inspirera till att skriva på ett lättåskådligt sätt. Tekniken som jag, efter vår 

första låtskrivarkurs, fastnade mest för är Object Writing.

”What you see, hear, taste, touch, smell, how your body responds in terms of 
heart rate, in terms of breathing, in terms of pulse, in terms of aches and pains, 
which i call the organic sense or i just call body and then the seventh is the 
kinesthetic sense the sense of motion, the sense that you stimulate when you 
roll down a hill as a kid to get up dizzy […] it's also the sense of whats around 
you”1

Han säger att textförfattare med hjälp av denna övning utifrån egna erfarenheter kan 

sätta bilder i en publiks huvuden. Alltså, mina ord och referenser som ger mig en bild 

kan skapa helt andra bilder hos en publik. 2 

I boken Writing Better Lyrics3 beskriver Pattison metoden som ett sätt att djupdyka ner i

egna erfarenheter. Modellen går ut på att utifrån ett objekt, på 10 minuter skriva av sig 

sina tankar med sina sinnen som verktyg. På så sätt kan man enligt Pattison lättare 

komma åt guldkorn i sitt skapande. Objektet skall vara slumpmässigt utvalt för att jag 

som utövare av metoden inte ska kunna reflektera över objektet/ordet i förväg. Det är 

enligt Pattison viktigt att övningen pågår i 10 minuter enbart. Det handlar om att göra 

ett åtagande och att lära sig lägga fokus på en uppgift under utsatt tid. Det sägs även att 

övningen gör sig bäst på morgonen.4

1.4 Tidigare forskning

Christian Holmlund har undersökt ämnet Object writing i sin kandidatuppsats I 

verktygens värld. Hans förhållningssätt är lite annorlunda från mitt eftersom att han valt 

att jämföra olika verktyg för textskapande med varandra.5 Jag har i mitt fall valt att 

1 Songworkdotcom, ”Songwork's Object Writing with Pat Pattison”, Youtube.
2 ibid
3 Pattison (2009). Writing better lyrics.
4 Pattison (2009). Writing better lyrics, 3, 4, 6 & 7. 
5 Referera till annat konstnärligt arbete? 
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jämföra användandet av verktyget mot att inte använda något verktyg alls. Efter att ha 

läst uppsatsen anser att jag våra arbeten skiljer sig så pass mycket att jag, i min uppsats, 

inte har någon väsentlig hjälp av denna forskning. 

2.   Syfte och metod

2.1        Syfte

Genom att  arbeta med metoden Object writing och applicera den på min egen 

konstnärliga process ta reda på om mina textresultat förändras. Att utifrån stoffet som 

inspiration skriva fyra nya texter. Detta för att sedan jämföra de fyra nya låttexterna 

med fyra låttexter skapade det senaste året. 

Jag söker svar på två huvudsakliga forskningsfrågor:

• Hur kan metoden Object writing hjälpa mig i min låtskapandeprocess?

• Hur upplever jag att textresultatet blir i jämförelse med tidigare egna texter?

2.2 Avgränsning

Arbetet handlar om att beskriva och sedan analysera skapandeprocessen och inte den 

klingande musiken. De fyra texterna kommer att bli fyra låtar med tillhörande musik i 

avskalad uppsättning där fokus inte ligger på produktionen utan på textens uppkomst 

och dess innehållsmässiga kvalitet i jämförelse med tidigare verk. 

2.3        Metod.

Jag kommer genom 8 Object writing-sessioner att samla stoff. Tanken är att detta stoff 

kommer föda nya idéer och skapa en kedja av kreativitet där startgnistan för varje verk 

är tilltalande strofer eller ord plockade från övningens resultat.

Såhär kommer övningarna att gå till:
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• Jag drar en lapp med ett ord ur en behållare med lappar som jag själv inte har 

skrivit. Min flickvän har skrivit ner ord utan instruktioner från mig. 

• Jag associerar fritt kring detta ord i 10 minuter och skriver ner allt utan tanke på 

rim, form, riktning o.s.v.

• Därefter väljer jag ett andra ord från mitt första stycke stoff.

• Jag associerar fritt kring det nya ordet i 10 minuter och skriver ner allt utan 

tanke på rim, form, riktning o.s.v.

• Dessa två stycken stoff blir inspirationen för en text.

• Jag upprepar hela denna process fyra gånger.

För att inte sätta käppar i hjulen för mitt skapande kommer jag att ge mig själv friheten 

att låta processen, efter att Object writing har haft sin roll, flyta naturligt. Alltså, luta 

mig mot min vanliga individuella skapandeprocess. Delen där min vanliga 

skapandeprocess tar över väljer jag dock inte att lägga mycket fokus på. Detta för att 

hålla mig det som är intressant, alltså, hur själva metoden har hjälp mig framåt i 

skapandet.

En annan del av processen är att översätta stoffet till engelska. I mina tidiga tester av 

metoden insåg jag att det fanns ett språkligt hinder i att skriva sessionerna på engelska. 

Därför valde jag att använda svenska i Object writing-skedet och fann det då lättare att 

nå djupare in i mig själv i sökandet efter inspiration, vilket är själva syftet med tekniken.

Jag översätter efter att jag skrivit min session på svenska. I skedet innan jag bestämmer 

textens riktning handlingsmässigt. Jag översätter då inte hela stoffet utan de meningar 

som jag plockar ut och finner tilltalande då skapas en riktning på engelska utifrån vilken

jag kan utgå när jag sedan fritt bygger upp en helhet. Min idé är främst att stoffet ska 

inspirera mig och när jag översätter meningarna till engelska finner jag engelskspråkig 

inspiration. 

Jag kommer sedan som nämnt sätta mina nya texter i jämförelse med fyra gamla texter. 

De gamla texterna jag har valt är texter som jag skrivit under det senaste året. Jag har 

valt texter skrivna relativt nyligen för att jämförelsen ska bli mot den låtskrivaren jag är 

idag. Alltså, det material som representerar mig som textförfattare i nuläget. Jag 
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kommer genomföra jämförelsen med hjälp av de egenskaper jag anser att en tilltalande 

text bör ha:

• Talspråk. Huruvida texterna besitter det enligt mig fina i något som är ”rakt 

fram”, tydligt och enkelt. 

• En röd tråd. Huruvida texterna känns enhetliga. 

• Konstnärligt djup. En högst subjektiv punkt. Kan bäst förklaras som den känsla 

av genuinitet och konstnärlig finess som jag själv anser utgör en bra låttext. 

Här är texterna som jag kommer att använda i min jämförelse. 

”Stop breathin'” skriven hösten 2016.

”Runaway” skriven hösten 2016.

”I feel you” skriven hösten 2016.

”Someone like you” skriven hösten 2016.

Jag har valt ut texter som jag tycker representerar mitt textskapande på bästa sätt. Jag 

gör i det här jämförelsefasen ett val att jämföra verser och bryggor mot varandra av den 

simpla anledningen att detaljerna oftast sitter i just de låtdelarna.

2.4  Processen

I detta avsnitt följer några frågeställningar som kommer att bli aktuella när jag låt för låt

beskriver processen i mitt kapitel ”Genomförande”. Jag väljer att skriva ner frågor som 

rör processen kring Object writing för att ha en ram att röra mig inom. Detta kommer att

hjälpa mig att hålla mig till saken och beskriva hur just Object writing påverkat min 

process. 

• Hur börjar processen?

• Hittar jag något tilltalande i mitt stoff, och hur går jag tillväga i mitt sökande 

efter inspiration?

• Hur motiverar jag detta val?

• Hur går jag vidare från tilltalande ord/meningar till övergripande textidé?

• Hur långt in i textskrivarprocessen använder jag mig av stoffet som inspiration? 

• I vilket skede tar min vanliga låtskrivarprocess över?
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Dessa frågor kommer inte att besvaras en efter en utan istället integreras i texten och 

fungera som stöd. 

3. Genomförande

3.1. Text nummer 1

• Titel:”Falling”

• Ord 1: Ilska

• Ord 2: Ytan

I denna låts tidiga skede valde jag först att arbeta med det första ordets stoff. Ordet var 

ilska och ett exempel på en mening ur mitt stoff som jag fastnade för var: ”lever på att 

skapa en liten strimma hopp för de unga men tar bort hoppet lika snabbt. För det fanns 

aldrig där.” Större delen av stoffet handlade om en självupplevd jobbsituation. Jag 

anade att detta kunde vara något att bygga vidare på och hittade efter översättning 

fraserna ”False hopes” och ”Exploitation of a power position” och ämnet kändes för 

tillfället rikt.

Trots att jag hade en utgångspunkt hade jag svårt att gå vidare med den här idén. Efter 

en andra genomgång av materialet fastnade jag istället för en beskrivning av ordet 

handlingsförlamning. I mitt stoff hade jag skrivit:

 ”Jag kan varken prata eller röra mig, 

som den där mardrömmen när man nästan precis når ytan,

men man är under vattnet, förlorad, bortgjort, förbluffad, och rädd.”
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Jag valde istället att bygga vidare på en idé som kretsade kring känslan av att känna sig 

vilsen. Jag fick fler idéer kring denna handling och hittade i översättningen 

nyckelord/fraser som ”Under water”, ”Dreaming”, ”Drowning”, ”Feels like home” och 

”Surface”. I detta skedet började jag tänka på en melodi jag skrivit för flera år sedan där 

den temporära refrängtexten var ” I'm Falling”, vilket jag tyckte var en metafor som 

kvalade in under samma känsla av att vara vilsen och att tappa greppet om något. 

Med hjälp av stoffet från min session och refrängidén från tidigare såg jag framför mig 

en historia om någon som blivit av med sin trygga punkt i livet och helst av allt vill ha 

den tillbaka. Detta hjälpte mig att skriva ihop den första versen samt den första delen av 

bryggan. Här är det tydligt hur direktöversatta fraser och ord från mitt stoff tagit plats 

och format min text. De markerade nyckelorden har fungerat som byggstenar som jag 

sedan byggt en helhet runt. 

”I keep looking for that feeling
that solid ground that feels like home

I have dreams in which i'm drowning
under water watchin' rays of light

that shine like gold

The surface's so close 
I'm gasping for breath

I wake up all pale”

Nu när jag hade en tydlig handling insåg jag att det andra ordet, ”Ytan”, och dess stoff 

kändes aktuellt. I denna session hade jag skrivit en del målande beskrivningar om att 

känna en trygghet tillsammans med en annan person, vilket kändes ytterst användbart. I 

min Object writing hittade jag meningar som ”Som att lägga sig med ett sidentäcke efter

4 timmar utomhus i blåst, regn och snö” och ”Att vara ett med dig är som att simma i ett

varmt hav utan rädsla för vad som finns därunder.” 

Dessa fraser blev centrala i skapandet av andra versen. I första versen kunde jag 

direktöversätta och applicera. Här har jag snarare inspirerats. Ett varmt hav blev istället 

en varm källa och ett sidentäcke blev istället en varm vinterrock. Anledningen till dessa 

val av förändring är enbart fraseringen. Det vill säga huruvida den engelska 

översättningen passar in i det mått av vers som jag satte i första versen. Enligt mig är 
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det viktigt för enhetligheten att fraslängderna i båda verserna är liknande. Jag behöll 

däremot orden regn, blåst och snö för att förstärka metaforen med vinterrock. 

”I won't survive without your presence
you're a hot springs warm embrace

 A big winter coat
through rain, wind and snow.

A covering veil”

Resterande delar av texten, såsom andra delen av bryggan samt de fraser av refräng som

saknades, är inspirerade av själva handlingen som object writing-stoffet gav mig från 

början. En överblick av scenariot jag vill beskriva.

I denna text har jag under processens gång ständigt kollat tillbaka på mitt stoff och 

faktiskt fått inspiration nästan hela texten igenom. När min intränade låtskrivarteknik tar

över så är det, i alla fall i denna låten, bara sökande efter ett fåtal rim och synonymer för

att komplettera. Nästan hela texten är associationer av associationer som grundar sig i 

mina tidigt utvalda meningar och ord. 

      3.2 Text nummer 2:

• Titel:”Waitin' on that second train”. 

• Ord 1: Slott. 

• Ord 2: Gemenskap.

Efter sessionerna som skulle utmynna i låt nummer två så stod jag inför samma 

dilemma som tidigare. Ämnet gemenskap och dess stoff tilltalade mig mer och det 

kändes vid första överblick som att det självklara valet av låthandling skulle finnas just 

där. Då var min tanke att bygga på de meningar som syftade på sommar och festival 

såsom ”Vi pratar samma språk”, ”Det vaga sorlet av röster” och ”Ljudet av en berusad 

massa påminner mig om festival”. Återigen hade jag ett, enligt mig själv, rikt ämne och 

ännu en gång hade jag svårt att gå vidare med idén. 

Även denna gång var det den andra genomgången av stoffet som gav mig idén som så 

småningom skulle utmynna i en färdig text. Jag fastnade då extra mycket för meningen 
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”Runt de lackade och slitna borden” just för att den var målande och därmed 

överensstämmande med resultatet jag ville ha ut av Object writing som metod. Från 

stoffet av ordet ”Slott” plockade jag även fram fraser som ”Konstruerat av sten och 

stadigt som ett berg.”, ”Oflyttbart, orubbart.” och ”Vinden får trädtopparna att svaja och

kylan när solen går i moln sticker mot huden som om tallgrenarnas barr piskade mot 

mig”. 

Dessa meningar och framförallt ordet slott fick mig att visualisera ett scenario. Idén var 

i ett outvecklat stadie bara en scen där en kille sitter i hörnet av en fest och får syn på en

tjej som han delar en historia med. Jag utvecklade successivt denna bild med att festen 

hålls utomhus och hon dansar, han ser henne och minns tillbaka på hur de träffades. En 

blandning av de inspirerande meningarna i symbios med bilden jag målat upp ledde till 

skapandet av meningarna som blev bryggan i låten. De markerade orden är 

direktöversatta från stoffet.

”Across the coated, worn out tables, i can watch you dance the night away,
and like the distant pine-tree branches you're waving goodnight.

You're my inevident distraction, and since the day we parted i've lost faith
 but right now I feel allowed to dream again 
when i see you i can't help but dream again”

Motivationen till varför de här fraserna blev just bryggan är att jag vid första frasens 

uppkomst fann en melodi i språket som enligt min referensram naturligt lät som en 

brygga. 

En annan del av låten där mitt stoff blivit aktuellt är i sticket. Min beskrivning av slottet 

som ”orubbart” fick istället bli en beskrivning av huvudpersonens känsla i förhållandet. 

Frasen ”we were immovable” inleder sticket som är tänkt som en tillbakablick på vad 

som gick fel huvudpersonerna emellan. Frasen var den första jag skrev i sticket och har 

influerat de övriga fraserna. 

I denna låts process har Object writing-sessionerna varit mer av en uppstartspunkt än en

ständig inspiration. Att stoffet har varit viktigt vid idéstadiet är det ingen tvekan om, 

men orden och meningarna är inte direkt representerade i den slutgiltiga texten i samma 

utsträckning som i föregående låt. I denna process tog min egen låtskrivarteknik över i 
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ett tidigare skede, vilket jag som sagt gett mig friheten att göra. Det är i princip bara 

första bryggan som är direkt inspirerat av stoffet men utan den starka visualisering som 

detta gav mig hade jag inte lika lätt kunnat fylla i luckorna. 

      3.3 Text nummer 3:

• ”A song played a thousand times”

• Ord 1: Trummor.

• Ord 2: Levande.

Processen som helhet tog kortare tid under skapandet av detta verk. Uppstartsfasen 

kantades inte av ett konstnärligt dilemma utan fortskred till en enda övergripande 

texthandling som jag sedan höll fast vid. 

I stoffet från ord nummer ett ”trummor”, hittade jag liknelsen mellan ett trumslag och 

ett hjärtslag och hur komponenter i ett trumset kan motsvara kroppsdelar. Jag skrev hur 

jag själv känner när jag hör en bastrumma eka och hur min kropp går igång tillsammans

med musikens dynamik. Jag beskriver hur ljudet av kaos eller många komponenter som 

spelar samtidigt på något sätt gör att jag infinner mig i ett lugn. Ett utdrag ur stoffet löd 

såhär:

 ”När bastrummans eller hjärtat av trumsetets slag överstyrs av olika komponenter

startar min kropp upp på samma sätt, del efter del slås på och jag känner mig levande”

Ordet ”levande” fick bli ord nummer två och i stoffet hade jag skrivit meningar om hur 

det går att hitta annat som kan få en person att känna sig tillfreds och levande på samma 

sätt. I detta fall drog jag paralleller till att vara i ett lyckligt förhållande och beskrev det 

på följande sätt: ”jag behöver inte bastrummans hårda dunsande när du är i närheten, för

du är musik.” Denna mening tilltalade mig för att det är en bra metafor på så sätt att den 

kändes relaterbar. Det fanns dock en mening som jag ansåg vara starkare och som 

dessutom blev min första mening i arbetet som direktöversatt från stoffet slutade som 

låttitel. ”Du är en låt spelad 1000 gånger utan att kännas uttjatad”. Dessa användbara 
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fraser jag fått från stoffet utmynnade i den överskådliga texthandlingen ”Jag behöver 

inte det stimulerande ljudet av kaos, när jag har ljudet av dig”. Refrängen lyder:

”I aim for the morning
tomorrow it's only you and I

you are my track forever playing
A song played a thousand times

and not fading”

Första versen ser ut såhär och här ser jag att det är tydligt hur Object writing har hjälpt 

mig att bygga mer än bara en idé utan ett helt koncept där versen rytmiskt utformats av 

en mening plockad direkt från stoffet. 

”I don't need
that heavy drum

I want some of youre beat

I don't need
that hot sound

when im next to your heat”

Refrängen och titeln formades som sagt av en mening plockad direkt från stoffet och här

fann jag ännu ett tillfälle där språkets naturliga rytm och melodi formade slutresultatet.

Brygga nummer ett blev till en förlängning av versens metaforer i kombination med min

äldre låtidé ”Cannonball” som också formade sticket. Här tog i huvudsak min vanliga 

teknik över igen när det kom till sökande efter rim och synonymer.

     3.4 Text nummer 4. 

• ”At my place”. 

• Ord 1: Glädje

• Ord 2: Rötter

Antingen har jag under arbetets gång övat upp min förmåga att tala genom erfarenhet 

eller så faller det sig bara slumpmässigt att en av de sista två övningarna i sig själv gav 

mig nära på en hel färdig text. I  uppstartsfasen av den sista texten kände jag att det 

fanns ett talspråk och en tilltalande enkelhet i stoffet liknande det jag velat uppnå.
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Det absolut första nedskrivna tankarna i övningen blev därför viktiga.

”vi hade setts några gånger i dimman, utan att fatta vad som fanns där, vi satt och

boundade över musiken som spelades hemma hos mig.”

Med undantag för enstaka ord tog jag fram ett helt textstycke genom enbart 

översättningen av denna mening. Det textstycket blev också låtens koncept eftersom att 

jag i det här skedet även bestämde att låten skulle få en AABA-form. Stycket har enligt 

mig ett textmässigt flyt och landar på orden ”At my place” som jag spontant ville 

upprepa. Den frasen fick bli ett omkväde.

”We'd seen eachother
a couple of times

and without knowing what was there
we bounded over music played

at my place
  at my place”

När konceptet fanns där så valde jag att fortsätta plocka in hela meningar från stoffet 

och placera in i den färdiga ramen för låtens A-del. Meningen ”Kommer du ihåg när jag

tittade på dig och log.” ville jag använda. Jag ville dock vinkla det till att ”jag kommer 

ihåg när du tittade på mig och log ett ledset leende” för att hinta inför och knyta ihop 

med kommande meningar som tydliggör att den andra personen redan har någon annan 

och dessutom är missnöjd över detta. 

”I remember
how you looked at me

you smiled and thats the sadest smile
i've ever seen
at my place
at my place”

Jag fick under processens gång en idé om att ändra den tredje och fjärde A-delens 

omkväde till ”At your place”. På så sätt ville jag ändra jag tid och plats i historien utan 

att ändra känslan. Den tredje A-delen fick bli en beskrivning av just denna förändring av

tid och plats.

”Weeks went by 
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and cigarretts
was smoked and put out underneath

the kitchen fan
at your place
at your place”

I A-del nummer fyra kunde jag nu placera in den förändring i personernas förhållande 

som är väsentlig. Jag använde två meningar som jag fann tilltalande. ”du hade nån 

annan att luta dig mot” och ” Fick en hint några veckor senare om att du inte var 

upptagen längre”. 

”you'd just moved in
and i was told

the someone else you used to lean
 against was gone

at your place
at your place”

B-delen blev inte lika direkt inspirerad av stoffet. Här har jag valt att utveckla det som 

händer i huvudpersonens huvud, vad han ser, känner och hoppas på. Nästan hela B-

stycket har som i tidigare låtar konstruerats runt de byggstenar som Object writing gett 

upphov till. En av byggstenarna fann jag i frasen ”signaler direkt riktade mot mig”. Jag 

ville beskriva den tidigare nämnda ledsna blicken som en signaleld och ett varningsljus. 

Jag sökte fram orden ”beacons” och ”bonfire”. Två ord som både passade i 

sammanhanget både fraseringsmässigt och betydelsemässigt. 

”The water was not streaming yet
 and bridges were not built

but still I kept relying
 on the feelings that i felt

the beacons flashed right in your eyes
and bonfires were lit

i saw your true desire late that night”
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4. Resultat av Object writing-Sessioner

4.1. Object writing som verktyg, hur blev jag hjälpt?

När jag har stoffet och det varierande men alltid existerande antal låthandlingar som 

stoffet direkt inspirerat till i detta arbetet, minimerar jag risken för att fastna och tappa 

fokus. Låthandlingarna gör, som jag nämnt tidigare, att jag lättare kan visualisera ett 

scenario, associera vidare, vilket jag upplever som viktigt för att finna det målande 

språket i sig själv.

       Ett bra exempel på detta från mitt genomförande är hela den första versen i låt 

nummer 2: ”Waiting on that second train”. Jag började med att skriva bryggan som 

utmynnade i en idé om låtens handling. Det var det första steget och födde i sin tur en 

idén om att skapa en kort backstory för båda personerna. Det andra steget födde en idé 

om att han kommer från stökighet och hon gav honom trygghet. 

”I'll take it from the top
I was the riverborn

I followed streams from town to town
in search of reason to slow down”

”You are my calm
you are the ocean-bound

Once heard the waves roll up the shore
and you make that same soothing sound”

Det jag vill påpeka är att jag slutligen satt med en kedja av inspirerande tankar tack vare

att bryggans språk var så målande och det tack vare stoffet. Jag trodde, innan arbetets 

start, främst att object writing skulle ge upphov till att jag hittade några enstaka ord från 

varje stycke för att sedan lägga något slags pussel. Det jag istället upptäckte var att 

tekniken inte bara hjälpte mig med orden utan även med att bibehålla fokus tack vare 

den för var låt återkommande kedja av tankar och idéer. Under skapandet av alla fyra 

texter jag skrivit under arbetets gång har jag inte fastnat en enda gång efter att jag hittat 

rätt låthandling. 

16



Object writing har alltså hjälp mig i uppstartsskedet, i sökandet efter övergripande 

textidé, som inspirationskälla och att hitta ett skarpare fokus samt som en bank av ord 

att plocka ifrån om processen skulle stanna av.

Om jag skulle applicera Object writing på mitt arbete med text och musik i framtiden 

vore en tanke att bygga upp en större bank av stoff utifrån ord och ämnen jag gillar. Då 

kan jag undvika tidigare nämnda problem. Jag kan ha min mobilinspelning, leta i min 

egen bank av låthandlingar och låta det tillhörande stoffet inspirera mig. 

4.2. Jämförelse av texter med tidigare texter

Jag är på det stora hela nöjd med textresultatet. Jag ska i det här stycket plocka ut några 

delar som enligt mig bäst representerar mitt arbete och jämföra dem med delar av de 

tidigare texter som jag valt ut. 

Den första texten jag valt är ”Stop breathing” där versen ser ut såhär:

”I kept piling and piling
dont know where to begin

unravelling my true self and let them in 

I see this wall that i built up
and the man that i wanna be

that wall aint gonna break down sooner than me

i could let it stand and let you go
but everytime i meet your hopeful eyes.”

Jag ställer den mot en vers och brygga ur arbetets text nummer 1 ”Falling”:

”I keep looking for that feeling
the solid ground that feels like home

I have dreams in which i'm drowning
under water watchin' rays of light

that shine like gold

The surface's so close
I'm gasping for breath
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I wake up all pale”

Det finns för mig en tydlig röd tråd i progressionen av Fallings text. Ett sökande efter 

något man saknat följt av en beskrivning av den vilsna känslan. Så nära men ändå så 

långt borta. Något som nyligen hänt och huvudpersonen är starkt påverkad av detta, 

vaknar blek och andfådd. I texten från Stop Breathing finns en metafor för att bygga in 

sig och inte leva ut till hundra procent. Här tycker jag att textens budskap spretar i 

jämförelse. Att det inte finns ett nog tydligt spår. Först har jag skrivit att huvudpersonen

lägger saker på hög, och sedan går jag direkt över till en liknelse vid en mur, vilket jag 

tycker förvirrar. 

      Jag anser att texten i Falling håller en högre nivå när det kommer till den röda 

tråden i berättandet, ordval och målande språk. Den besitter enligt mig ett konstnärligt 

djup som den tidigare låten saknar. 

Nästa text heter ”Runaway”:

”She drinks her GT with a strawberry on the side
And says it reminds her of the summer breezes

from may 'til late july

She said in the fall,
winter and spring she's in denial

she spills her heart out 
and you pushed it right, you pushed it right on by

You claim it's in her heart to hit the road
they never once occured to you, the stories that she told”

Från arbetet väljer jag vers nummer två ur låt nummer två ”Waiting on that second 

train”:

”our worlds met
beneth a chain of lights

on the verge of something new
for the both of us

we stayed put
we stood motionless

under the whirling fireflies
we were in a spotlight”

Jag tycker att texten i Runaway under första stycket målar upp en tydlig bild. Jag gillar 

det lekfulla och vardagliga i språket men tycker att handlingen inte kommer fram helt. I 
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Waiting on that second train hade jag gjort handlingen tydlig för mig själv i början 

vilket jag tycker märks när man läser igenom texten. Nu är detta stycke taget ur sin 

kontext men bara genom att läsa meningarna får jag en mer känslostark bild av den 

senare. Den texten har i sin helhet ett tydligare koncept. 

Nästa stycke text ”I Feel you”:

”I tell you goodbye
take your stuff and get lost, and we'll feel much better!

I'm drawing a line,
across the boards in the floor, can i make it clearer?

You keep youre head down
Slam the door, but im not feelin devastated.

No This could be right,
but the longer you're gone, the longer youre gone I”

Och som jämförelse, ”A song played a thousand times” från arbetet:

”I don't need
that heavy drum

I want some of youre beat

I don't need
that hot sound

when im next to your heat

I need that fire of yours
to set me off across the sky

I am a cannonball
on a collision course i fly

towards whats rightfully mine”

I texten från i höstas känner jag att jag har lyckats få med allt jag ville uttrycka i min 

text och dessutom fått struktur på idéerna. De första sex raderna följer ett och samma 

spår och målar enligt mig tydligt upp en bild av ett break-up med undantag för de sista 

två raderna som i sitt sammanhang leder upp till refräng. Här är ett exempel på något 

”ihopslängt” som jag nämnde tidigare. Där jag på grund av dåligt tålamod och fokus 

försökt komma undan att skriva klart frasen ordentligt. Den nya texten har förutom det, 

enligt mig, mer enkla poetiska även en kontinuitet från första ord till det sista. Jag 

tycker att det här stycket är ett av de bästa från mitt arbete för att det både har direkta 
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översättningar från stoffet, ett tydligt bildspråk och det flödet i språket rakt igenom som 

jag ibland har saknat i mitt textförfattande.

Följande text heter ”Someone like you” och versen går:

”It's sunny, but life keeps passing by in black and white
the cheerful people here don't seem to mind

I long to your see some colors through the crowd

Please bring it, bring your magic brush and let it ride
color gardens, rooftops, heartbeats, and the sky.

                 And suddenly the place is brought to life, Im looking at you now” 

Versen i den sista texten ur mitt arbete, text nummer fyra ”At my place” går såhär:

”We'd seen eachother
a couple of times

and without knowing what was there
we bounded right over music played

at my place
at my place

I remember
how you looked at me

you smiled and thats the sadest smile
i've ever seen
at my place
at my place”

Stycket ur ”At my place” kvalar också det in som en favorit ur arbetets resultat. Det är 

det stycket som innehåller flest direktöversatta ord och fraser från stoffet. Den har även 

den där enkla och tydliga berättartekniken som jag saknat i mitt textförfattande. Konsten

att bara visa rakt upp och ner vad som händer i det tilltänkta scenariot. Texten till 

”someone like you” tillhör också en av mina favoriter, vilket jag tycker gör det svårt att 

jämföra dem. Den målar också upp en tydlig scen. Inte lika rakt fram men fortfarande 

ärligt. 

Sammanfattningsvis känner jag att texterna som blivit slutresultatet i det här arbetet 

håller en kvalitativ kontinuitet till skillnad från de här fyra texterna som jag skrev i 

höstas, där jag i brist på motivation inte till fullo färdigställt texterna. Med Object 
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Writing som huvudsaklig källa har jag uppnått ett resultat som i helhet är bättre än 

texten jag jämfört med. Det jag upptäcker som återkommande i min analys, är att de 

texterna jag skrivit med hjälp av Object writing är konsekventa, håller sig till ett ämne 

och alla visar tydligt upp min låthandling utan att utelämna för mycket information. 

5. Diskussion

Metoden som jag format har enligt mig fungerat bra. Jag är tacksam att min handledare  

hjälpte mig att hitta ett sätt att rada upp frågeställningar under rubriken ”Processen”. 

Utan dessa hade det varit mycket svårt att hitta någon slags struktur i mitt beskrivande 

av ”Genomförande”. Det hjälpe mig att hitta en röd tråd i beskrivningen av skapandet, 

vilket enligt mig har resulterat i att texternas skapandeprocess textmässigt i rapporten 

har liknande uppbyggnad. 

I själva Object writing-sessionerna har jag inte upptäckt något överraskande förutom att 

jag upplevde en förbättring av stoffet i de sista två sessionerna. Det var mycket material 

från den första av dessa sessioner som direktöversatt hamnade i texten. Jag tror att detta 

kan vara en kombination av att jag i det skedet hade övat på metoden flertalet gånger 

och att jag snabbt hittade ett flöde i idékedjan. Det sistnämnda kan givetvis också bero 

på övning men jag tror att själva ordet jag använde som objekt var lätt att associera 

kring. Jag hittade mycket att skriva om på ordet ”glädje” och jag tror inte att det 

nödvändigtvis behöver betyda att jag blivit bättre på övningen utan att det lika gärna 

kan ha varit en ”lyckoträff”. 

Ett dilemma när jag formade metoddelen var huruvida två Object writing-sessioner per 

låt skulle vara tillräckligt. Alltså, om två stycken stoffet skulle räcka som inspiration för

en hel låttext. Det jag upptäckte när texterna var klara är att tre av fyra texter  

huvudsakligen inspirerats av ett stycke stoff. Min tanke när jag formade min metod var 

att ett ord från de första stycket stoffet skulle bli objekt för det andra stycket stoff och 

att dessa två stycken skulle ha gemensamma nämnare, vilket skulle ge mig en chans att 

välja meningar från båda styckena utan att tappa den röda tråden i den slutgiltiga 

låttexten. Detta ser jag som ett misslyckande trots att de två styckena stoff för varje låt 

var relaterade till varandra. Anledningen till detta är just att det bara blev ett stycke stoff

för varje låt som faktiskt spelade roll för resultatet. Därför anser jag i efterhand att det 
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hade varit tillräckligt med ett stycke stoff som inspiration för varje låt eftersom att det är

det jag i slutändan har använt.

      I texten ”Falling” använder jag en metafor från det första stoffet samt några 

meningar från det andra men det är det enda exemplet från alla fyra texter där jag fått 

inspiration från båda stoffen. Jag väljer därför att se mönstret att ett stycke stoff hade 

varit tillräckligt eftersom att det i mitt arbete statistiskt har varit fallet. 

I genomförandet är den initiala processen efter Object writing-sessionens slut är kanske 

den viktigaste. Här handlar det om att ta rätt beslut och välja riktning. Det var oväntat 

smidigt att ha en tydlig början av processen och alternativ att välja mellan. Tack vare 

just detta kunde jag enkelt gå tillbaka till ruta ett om mitt första val av handling inte var 

inspirerande nog. Här ser jag en skillnad gentemot mitt personliga mer fria skrivande 

där jag inte haft denna struktur. Innan detta arbete har jag själv trott att struktur skulle 

hämma det konstnärliga i mitt skapande, men arbetet har fått mig att inse vikten av att 

anteckna idéer och framförallt i den tidiga delen av processen. 

Resultatet känner jag mig nöjd med. Jag har genom skapandet av dessa fyra texter höjt 

kvaliteten med hjälp av Object writing som metod. Jag tycker att jag gjort framsteg 

inom de aspekter av textförfattande där jag tidigare ansett mig mindre kompetent än 

önskat. Alltså, inom det jag kallar för talspråk och enkelhet, men också inom 

kontinuitet. Det jag finner överraskande i resultatet är att jag faktiskt har uppnått den 

kvalitativa kontinuitet jag önskade. Jag känner att alla fyra texter uppfyller de 

konstnärliga krav jag ställer på vad en bra text är och de har blivit bland de bästa jag har

skrivit. Jag känner att jag har Object writing att tacka för detta. 

När det kommer till översättningen från svenska till engelska har jag en del tankar. Jag 

tycker först och främst att språket i session-skedet var ett viktigt val för mitt slutresultat.

Att använda mig av mitt modersmål hjälpte mig att hitta de guldklimpar av text och 

inspiration jag ville och som är övningens syfte. Hade jag skrivit på engelska från första

början så hade jag sluppit processen att översätta men inte nått lika djupt ner i mina 

erfarenheter. Därför var det värt att översätta. Jag känner mig dessutom bekväm med att 

översätta till engelska och har inte under detta arbete sett det som ett hinder. Jag var ute 

efter enkelhet och vardagligt språk. Det översättningen har gett mig är just detta. Jag 

skriver vardagligt och tydligt kring objekten på svenska och detta har även följt med i 
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översättningarna. Därför känner jag mig starkt övertygad om att översättningen har 

hjälp mig uppnå ett bra resultat. 

När det kommer till texternas form tror jag att jag har fallit in i gamla vanor. Jag är van 

vid att skriva låtar och texter med formen Vers-Brygga-Refräng-Vers-Brygga-Refräng-

Stick-Refräng. Det är inget medvetet val jag har gjort utan det har utifrån min 

referensram bara blivit så. Det finns dock ett undantag i mitt arbete och det är låt 

nummer 4 ”At my place”. Där tog jag det konstnärliga beslutet att skriva i A-A-B-A-

form. Jag kan enbart motivera det här beslutet med en känsla jag fick i det initiala 

skedet av författandet och jag hade gett mig själv friheten att arbeta fritt med stoffet som

inspiration. Känslan var att frasen ”At my place” skulle göra sig bra som ett omkväde. 

Alltså en återkommande fras eller ett återkommande tema i slutet av varje A-del. Jag 

tror att detta val är ett resultat av att jag, i den sista texten, undermedvetet ville göra 

något som stack ut från resten av texterna. Det kan även bero på att A-A-B-A som form 

under det senaste året har blivit något successivt mer intressant för mig som låtskrivare.

När det kommer till handling så kvalar alla fyra texterna in under ämnet 

kärlek/relationer. Trots att objekten jag skrivit om skiljer sig mycket ifrån varandra så 

verkar det som att jag undermedvetet styr tankarna till relationer. Jag tror att detta beror 

på min nuvarande livssituation d.v.s. att jag just nu är i ett förhållande. Detta visar på att

mitt textförfattande reflekterar mycket av vad som är viktigt i mitt liv just nu. Jag finner 

det intressant men jag tycker inte att det är speciellt relevant när det kommer till mina 

huvudsakliga forskningsfrågor, vad jag ville ta reda på.

6. Avslutning

När jag ser tillbaka på mitt arbete så vill jag se det som lyckat. Jag har gett mig själv 

mycket konstnärliga friheter under tiden jag jobbat med det här och jag tror att det 

hjälpte mig att använda mig av tekniken Object writing på bästa möjliga sätt. Hade jag 

begränsat mig för mycket så hade jag inte haft något intressant att skriva om 

bearbetningsprocessen, om den nivån av fokus jag fann när jag tagit de tidiga 

konstnärliga besluten. 
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Jag tyckte att det var svårt att hitta en punkt att förankra resultatet i. Alltså, något 

konkret att visa upp det emot. För mig blev det tidigare texter eftersom att jag då kunde 

ställa dem mot varandra, visa upp och tydligare förklara samt plocka fram exempel på 

skillnaden jag ser texterna emellan. Det var en utmaning att förklara både jämförelsen 

och genomförandet av skapandeprocessen och det känns som att jag inte lyckats 

förklara dessa två punkter lika detaljerat som jag önskade. Jag tycker att det var svårt att

beskriva sin konstnärliga process och motivera valen på tydligare sätt än att skriva t.ex. 

att ”jag valde den här frasen för att jag tycker att den är bra”

Om jag hade arbetat om frågeställningarna jag tog stöd emot i genomförandet lite 

kanske jag lättare hade kunnat beskriva exakt hur jag tänker. Men jag känner ändå att 

dessa hjälpt mig att kunna beskriva processen överhuvudtaget. 

För fortsatt forskning tror jag att det vore intressant att forska i om stoffets kvantitet, 

kvalitet eller nivån av fokus inför övningen skulle påverkas av vilken tid på dygnet man 

väljer att göra den. Enligt Pat Pattison är Object writing en morgonövning6, men alla är 

vi ju olika och vissa kanske skulle få mer ut av den någon annan tid på dygnet. 
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Bilagor

Texter:

Text 1. ”Falling”:
I keep looking for that feeling

the solid ground that feels like home

I have dreams in which i'm drowning
under water watchin' rays of light

that shine like gold

The surface's so close

6 Songworkdotcom, ”Songwork's Object Writing with Pat Pattison”, Youtube.
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I'm gasping for breath
I wake up all pale

I need somewere safe
a comforting zone
I need you again

Im falling
Im falling
Im falling

Into the infinity

I'm falling
I'm falling
I'm falling

Wont you reach for me?
 Im falling down

I can't survive without your presence
you're a hot springs warm embrace

 a big winter coat
through rain, wind and snow

a covering veil

I need somewere safe
a comforting zone
I need you again

Im falling
Im falling
Im falling

Into the infinity

I'm falling
I'm falling
I'm falling

Wont you reach for me?

Im falling down

The surface's so close
I'm gasping for breath

I need somewere safe
a comforting zone
I need you again

Im falling
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Im falling
Im falling

Into the infinity

I'm falling
I'm falling
I'm falling

Wont you reach for me?

Im falling down
falling down.

Text 2. ”Waiting on that second train”:

I'll take it from the top
I was the riverborn

I followed streams from town to town
in search of reason to slow down”

”You are my calm
you are the ocean-bound

Once heard the waves roll up the shore
and you make that same soothing sound

Across the coated, worn out tables, I can watch you dance the night away,
and like the distant pine-tree branches you're waving goodnight.

You're my inevident distraction, and since the day we parted i've lost faith
 but right now I feel allowed to dream again 
when I see you I can't help but dream again

I'm waiting on that second train
the first one left me stranded where the broken people stay

It might be years but i'll keep waiting in the heavy rain
it doesnt weight me down now, when i see you swaying
it's still delayed but i'll keep waiting on that second train 

 
our worlds met

beneth a chain of lights
on the verge of something new

for the both of us

we stayed put
we stood motionless

under the whirling fireflies
we were in a spotlight

We used to stroll down to the stables, thats where we'd dance the night away
we'd take the dirt road home together, while kissing goodnight
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its our in-evident attraction, and it's been asleep until today
cause right now I feel allowed to dream again

I just cant help but dream again

I'm waiting on that second train
the first one left me stranded where the broken people stay

It might be years but i'll keep waiting in the heavy rain
it doesnt weight me down now, when i see you swaying
it's still delayed but i'll keep waiting on that second train 

we were immovable
I knew our thing was real

but I couldn't look beyond my rage
as you were caving in

If  i could control myself
and hear your silent cries

would you by some chance try and let me in
We'll summon all those fireflies again

I'm waiting on that second train
the first one left me stranded where the broken people stay

It might be years but i'll keep waiting in the heavy rain
it doesnt weight me down now, when i see you swaying
it's still delayed but i'll keep waiting on that second train 

Text 3, ”A song played a thousand times”:

I don't need
that heavy drum

I want some of youre beat

I don't need
that hot sound

when im next to your heat

I need that fire of yours
to set me off across the sky

I am a cannonball
on a collision course i fly

towards whats rightfully mine

I aim for the morning
tomorrow it's only you and I

you are my track forever playing
27



a song played a thousand times
and not fading

At lightspeed
I still see that youre thinkin' of me

I was off beat
but you lined up my messed up story

In my trajectory
i see your hometown skyline

under the satellites 
It's a cold and lonesome ride, towards whats rightfully mine

I aim for the morning
tomorrow it's only you and I

you are my track forever playing
a song played a thousand times

and not fading

I aim for the morning
tomorrow it's only you and I

you are my track forever playing
a song played a thousand times

and not fading

Not fading

And I feel like a cannonball
And I feel like a cannonball
And I feel like a cannonball

i'll get there as fast as i can
i'll get there as fast as i can

I aim for the morning
tomorrow it's only you and I

you are my track forever playing
a song played a thousand times

and not fading

I aim for the morning
tomorrow it's only you and I

you are my track forever playing
a song played a thousand times

and not fading
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Låt 4, ”At my place”:

We'd seen eachother
a couple of times

and without knowing what was there
we bounded over music played

at my place
at my place

I remember
when you looked at me

you smiled and thats the sadest smile
i've ever seen
at my place
at my place

The water was not streaming yet
 and bridges were not built

but still I kept relying
 on the feelings that i felt

cause you had beacons in your eyes
and bonfires were lit

i saw your true desire late that night

weeks went by 
and cigarretts

were smoked and put out underneath
the kitchen fan
at your place
at your place

you'd just moved in
and i was told

that someone else you used to lean
 against was gone
from your space
from your space

The water was not streaming yet
 and bridges were not built

but still I kept relying
 on the feelings that i felt

cause you had beacons in your eyes
and bonfires were lit

i saw your true desire late that night
at your place
at your place

we've seen eachother
for some time
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beginnings seem so far away
though bounding over music played

at my place

Tidigare texter:

”Runaway”: 

She drinks her GT with a strawberry on the side
And says it reminds her of the summer breezes

from may 'til late july

She said in the fall,
winter and spring she's in denial

she spills her heart out 
and you pushed it right, you pushed it right on by

Pre-Chorus:

You claim it's in her heart to hit the road
they never once occured to you, the stories that she told

Chorus: 
She didnt leave you here for fun

'cause from a different point of view
she's not the runaway you think

She ran away because of you

She ran away because of you

Vers 2:

She loves that movie, based on that
book from 1912

she says that kind of love is hard to find
and she's not doing well

she says her history is dark, and hard to face
and everytime she opens up

the words are strong, but damn so hard to sell

Pre- chorus:

You claim it's in her heart to hit the road
It never once occured to you, the stories that she told
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Chorus: 
She didnt leave you here for fun

'cause from a different point of view
she's not the runaway you think

She ran away because of you

She ran away because of you....

You claim it's in her heart to hit the road
It never once occured to you, the stories that she told

Chorus: 
She didnt leave you here for fun

'cause from a different point of view
she's not the runaway you think

She ran away because of you

”Someone like you”:
Vers 1:

It's sunny, but life keeps passing by in black and white
the cheerful people here don't seem to mind

I long to your see some colors through the crowd

Please bring it, bring your magic brush and let it ride
color gardens, rooftops, heartbeats, and the sky.

 And suddenly the place is brought to life, Im looking at you now

Chorus:

Pieces of me settle down
 Pieces of me realign

 Pieces of me that were lost can still be found
 When someone like you comes around

Vers 2:

It's funny, it's funny how your scarlet evening gown
overcomes the darkness, lights up the whole town

for me it's like the sun had never gone down

I'm fighting, you floor me with your eyes, a lethal smile
it's a gunfight but I only brought a knife

I keep myself from shaking, you're looking at me now

Chorus:
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And Pieces of me settle down
 pieces of me realign

 Pieces of me that were lost can still be found
 When someone like you comes around
When someone like you comes around

Brige:

Your light steps, high heels on the grass,
 you progress towards the place where I am,

 it's the longest moment i've encountered
but its all i ever wanted.

Vers 3:

You said  ”Sorry, I've seen you around! Don't know how many times,
I was too afraid to talk I guess, but now,
I summoned all the curage I could find”

 ”It's uncanny, I get this feeling that i can not explain,
like I know everything about you, but your name.

You must think im strange, but when i look at you somehow”

Chorus:

”The pieces of me settle down
 Pieces of me realign

 Pieces of me that were lost can still be found
 When someone like you comes around
When someone like you comes around

When someone like you comes around ”

”Stop breatin'”:
I kept piling and piling

dont know where to begin
unravelling my true self and let them in 

I see this wall that i built up
and the man that i wanna be

that wall aint gonna break down sooner than me

i could let it stand and let you go
but everytime i meet your hopeful eyes.

I stop breathing oh,
I stop breathing
i get that feeling

and i see it
It's that place called home
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and you'll be there
I stop breating oh,
I stop breathing

I've been searchin and searchin
in my emotional core

some confidence and comfort, something more

Yes, I know you can find it
the right key to my door

you can bring out every feeling kept in store

i could keep it closed and let you go
but everytime i meet your hopeful eyes.

I stop breathing oh,
I stop breathing
i get that feeling

and i see it
It's that place called home

and you'll be there
I stop breating oh,
I stop breathing

in your soothing voice
i hear my future calling

i let myself rejoice
and brick by brick its fallin

brick by brick its fallin

there is just no way in hell i'll let you go
i always wanna meet those hopeful eyes

and stop breathing oh,
 stop breathing
 get that feeling

and i see it
It's that place called home

and you'll be there
I stop breating oh,
I stop breathing

”I feel you”: 

Vers 1:

I tell you goodbye
take your stuff and get lost, and we'll feel much better!

I'm drawing a line,
across the boards in the floor, can i make it clearer?
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You keep youre head down
Slam the door, but im not feelin devastated.

No This could be right,
but the longer you're gone, the longer youre gone I

Chorus:

I feel you, I know its not the real you
 when life comes in between

 its hard to see the signs
but I will work to make it right

girl, i'll back you up and lead you,
embrace your every demon, that troubles you at night

Yes I will work to make it right

Vers:

remember the rush?
when we smiled, and we knew we should be together.

It came to me now
all the reasons to fight through this stormy weather.

Cause' when you shine up
from your pain, it makes up for all that trouble

No, this is not right
the longer you're gone, the longer youre gone I

Chorus:

I feel you, I know its not the real you
 when life comes in between

 its hard to see the signs
but I will work to make things right
girl, i'll back you up and lead you,

embrace your every demon, that troubles you all night
Yes I will work to make it right

Stick:

I can only hope, that youre on your way back home
that your willing to belive me

Chorus:

Yes,
I need you, I know thats not the real you
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 when life comes in between
 its hard to see the signs

but I will work to make it right
girl, i'll back you up and lead you,

embrace your every demon, that troubles you all night
Yes I will work to make it right
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