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Magnum Opus

1. Saturn (instrumental)

(L.E./O.H.E.)

2. Basilisken

I en brønd et sted i Indien

sidder Basilisken - er på lur

Venter på at no’en skal kigge ned

så den kan dræbe med sit fæle blik

Folk er blevet den for listig for

de har sænket ned til den et spejl

Nu kan den jo bare kigge løs

i sine øjne, hvis den ellers tør

3. Det filosofiske kviksølv (instr.)

4. Narcissus

Fanget af sit eget skønhedstrip

Narcis kæler for sin egen krop

Sender ømme, sultne blikke til

Til sine øjne nede i søens dyb

Ønsker ikke blot at kigge på

Ønsker dig med både sjæl og krop

Narcis kaster sig i dybet ned

evigt forenet med sin sjæls attrå

5. Hverdag igen

En møllesten er om min hals

en lænke er lagt om min fod

Den store kraft er fanget nu

I lejlighed på Brøndby Strand

Det dybe vand har slugt mig nu

En lilje vokser på min bred

Imens går jeg på job hver dag

Og lever først når det er mørkt

6. Magnum Opus

Og her sidder du så hver eneste nat

mens dine øjne skri’r i mørket,

at du vil danse, le og leve hvis

bare nogen ville komme hen

og byd’ dig op til dans

og sige at de har skabt Magnum Opus

For hvad er det vi regner med skal ske?

Og hvilke gåder skal der løses?

Hvis kabalen skal gå op til sidst?

Så vi kan læne os tilbage

og smile for os selv

og sige at vi har skabt Magnum Opus

7. Epilog

Jeg ser dig danse i et spejl

som i en film, men uden lyd

Du stråler, ler og danse vildt

og standser op som frosset fast.

Insert a coin, insert a coin

computerstemmen skratter tørt

Så danser du og ler igen,

som før i filmen uden lyd

Du stråler, ler og danser vildt

og standser op og stirrer ud

Så hamrer du og banker du

med dine næver indefra

Jeg kaster mig mod spejlet mens

computerstemmen messer løs!

Emergency, emergency

Emergency, engine error (+4 x til)

8. Exvasion (instrumental)

9. Postludium (instrumental)
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