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De døde

1. De døde

2 Martyrium
a. Martyrium

b. Offertorium

c. Martyrsolo + omkv.

d. Offertorium (reprise)

3. Deus ex Machina (instrumental)

4. Pavane

1. De døde

Der er løbet meget vand i havet siden

de første døde holdt deres indtog

de rejser sig og truer i mit bakspejl

jeg stivner af skræk og erkender

de døde ... de døde ... de døde ... lig i min last

der er sorte huller i min himmelhvælving

de breder sig langsomt som tinpest

en dag vil mit udsyn være smuldret bort

og jeg må køre vid're i mørket

der' bare en ting som du aldrig fortalte

før du blev et lig i min last

om jeg stadig har den samme status

eller hør' jeg til blandt dine

de døde ... de døde .... de døde ... lig i din last
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2 a. Martyrium

Du si'r at du lider hver gang du forlader mig

og du har ikke fået noget andet valg

men jeg ku' ha' givet dig alt, hvis bare du ville det

og nu er bilen her for at gi' dig oxygen

så fortsæt du bare ind i dig selv

og ud på den anden side igen

så du ka' dyrke det hellige martyrium

jeg tror at du ser dig selv som den store martyr

der lider for alverdens uretfærdighed

mon ikke det bare er din egen lille hønsegård

som du har problemer med at holde styr på selv

så fortsæt du bare ind i dig selv

og ud på den anden side igen

så du ka' dyrke det hellige martyrium

2 b. Offertorium

Bring dit offer, bring dit offer

Kali modta'r det gerne

bring dit offer, bring dit offer

Kali modta'r din stjerne

hun vil ha' flæsk, hun vil ha' blod

hun vil rense din sorte sjæl

hun gi'r dig tæsk, hun gi'r dig bod

hvis du vil knæle for hendes fod
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2 c. Martyrsolo + omkv.

Vi fortsætter bare ind i os selv

og ud på den anden side igen

så vi ka' dyrke det hellige martyrium

2 d. Offertorium (reprise)

Bring dit offer, bring dit offer

Kali modta'r det gerne

bring dit offer, bring dit offer

Kali modta'r din stjerne

hun vil ha' flæsk, hun vil ha' blod

hun vil rense din sorte sjæl

hun gi'r dig tæsk, hun gi'r dig bod

hvis du vil knæle for hendes fod

3. Deus ex Machina (instrumental)

4. Pavane

I en pavane hvor alting kan ske

der mødes vi gerne og danser måske

lyset fra kærnerne blander sig fint

og grænserne mærkes kun ganske sublimt

musikken, der spiller, den skaber vi selv

af indre harmoniers kildevæld

formerne dannes af interferens

og deltager lystigt i Mayas dans
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hem'lige ønsker om jordiske liv

svirrer og lokker med tidsfordriv

og nirvana kommer også omkring

vi ka' se det på dem der går op i ingenting

i en pavane hvor alting må ske

der mødes vi tit for at se hvad der ka' ske

for selvom det kun er en mellemstation

så finder vi alle vor destination

OM MA—NI PAD—ME HUM

OM MA—NI PAD—ME HUM

OM MA—NI PAD—ME HUM

OM MA—NI PAD—ME HUM
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