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█ 1 / Tid och Rum (02:04)

[Merely]

[Merely]

< SWE >

Turen landar aldrig här
Tre i rad - gud jag svär
Någonting har vaknat i
Jag är fri

No luck landed here
3 in a row - god I swear
Something has awoken
I am free

Turen landar aldrig här
Jag svär
Vaknat i
Jag är fri

No luck landed here
I swear
Awoken
I am free

[Ikaros]

[Ikaros]

Samma sak
Kalla mig automat
Vi kan inte tänka klart
Som det är

All the same
Call me an automat
We can’t think clear
As it is

Du - satsar allt på en lott
Huset vinner än en gång
Hörde jag

You placed your bets in one place
The house wins again
That’s what I heard

Dom spelar alltid samma bit
Ord som inte leder till någonting

They always play the same piece
Words that amount to nothing

Samma sak
Somnade av tunga slag
Drömde om
4K soluppgång

All the same,
Woke up from heavy blows
Dreamt of
A sunrise in 4K

[Merely]

[Merely]

Turen landar aldrig här
Tre i rad - gud jag svär
Någonting har vaknat i
Jag är fri

No luck landed here
3 in a row - god I swear
Something has awoken
I am free

Turen landar aldrig här
Jag svär
Vaknat i
Jag är fri

No luck landed here
I swear
Awoken
I am free

Bortom tid och rum

< ENG >
...

Där ingen yxa har huggit ...

Beyond time and space ...
Where no axe have ever cut ...

█ 2 / Klagosång (04:23)
< SWE >

< ENG >

[Gregorian]

[Gregorian]

Klagosången kommer bli lång
För när jag är klar börjar du om
Oförlösta i ett tillstånd
Som vi aldrig bett om

The lament will go on
Because when I’m done, you’ll start over
Unredeemed in a condition
That we never asked for

Vågor av ljus i ett ruttet hav
Det är bara ord, de är borta snart
En vit orm öppnar sitt gap
Som ett skinande stridsplan

Waves of light on a rotten sea
They’re just words, they’ll be gone soon
A white snake opens its maws
Like a glistening fighter jet

Världen är tom
Eller är det jag?
Hör min dom, den är delad
Den som orkar bära bördan
Bör göra den till sin sak

The world is empty
Or perhaps we are
Listen to my judgement,it is twofold
One who has the strenght to carry the burden
Should make just that into his cause

Planeterna på mitt himlavalv
Kom och försvann

The planets of the night sky
came - and went

Allt det vackra som jag visste fanns
Är det nu försummat?

All the beuty I knew to exist
Has it finally been neglected?

█ 3 / Bombardier (02:57)
< SWE >

< ENG >

[Ikaros]

[Ikaros]

Är du en pjäs i en annans spel?
En bombardier
Som drar i spaken när order ges
Är du det?
Bombardier

Are you a pawn in another’s game?
A bombardier
That pull the lever if ordered
Is that you?
Bombardier

< SWE >

< ENG >

[Merely]

[Merely]

Jag har visioner om en sol igen

I have visions of a sun again

Låt de blinda leda dessa
Som kan se men inte kan känna
Bombardier
Det är just det
Låt de blinda leda dom
Som kan se

Let the blind lead those
Who can see but cannot feel
Bombardier
That’s just it
Let the blind lead those
Who can see

[Gregorian]

[Gregorian]

Jag har visioner om en sol igen
Som tranor på en åker
Deras trasiga ögon möter mina
Och då känns det så igen

I have visions of a sun again
Like cranes on a field
Their broken eyes face mine
And that sensation returns

Vi har inga viktiga ord
Vi har inget annat än mod

We have no important words
We have nothing but courage

(Som att jag står utanför)

(Like I’m shut out of it all)

Bombardier
Bombardier

Bombardier
Bombardier

Låt de blinda leda dom
Som kan se

Let the blind lead those
Who can see

Och det känns om att stunden då
Deras vingar får fart
Det är samma stund
Som när vårat liv är helt klart

And it feels like the moment
They take flight
Is the moment that
Ends our lives

[Merely]

[Merely]

[Gregorian]

[Gregorian]

Är du fine med att låta det ske?
En bombardier
Som ser tillbaka med ptsd
Är du det?
Bombardier

Are you fine just letting it unfold?
A Bombardier
Who looks back with ptsd
Is that you?
Bombardier

Ja, visst känner jag
Mig som en förlorare
Bland förlorare

I sure feel like
A loser
Amongst losers

Algoritmer slåss med varandra
De slåss om att äga ditt namn
Bombardier, vad är fel?
Du har hela världen i din lilla hand

Algorithms clash with each other
They’re fighting for the right to your name
Bombardier, what’s wrong?
You’ve got the whole world in your little hands

Under solen ska
Vi ju stå lika
Men så möter vi
Ändå varann

We’re supposed be equal
Under the sun
But then we compare each other
Anyways

Gör jag inte uppror är jag feg
Gör jag uppror
Förstår ändå igen det

I do wrong if I’m not a rebel
If I rebel
No one understands

Väx, väx i mina ögon
Deras helighet är inget mer än ett sken
Ja, jag säger då det
Låt de blinda leda dom
Som kan se

Rise to the occasion
Their holiness is just an illusion
Dear oh dear
Let the blind lead those
Who can see

[Gregorian]

[Gregorian]

Syner, som bor i mig
Jag väntar på nån
Som inte väntar på mig

Visions that live in me
I’m waiting for someone
Not waiting for me

[Ikaros]

[Ikaros]

Som en Freakazoid
Aldrig en av dom
Som när jag var tolv
Inte hade nån

Like a Freakazoid
Never one of them
Like when I was twelve
Didn’t have anyone

Allting återföds i nån
Som en Freakazoid
Varje gång dom sårar dig
Blir du än en gång

Everything is reborn into someone
Like a Freakazoid
Every time they hurt you
You once again become

X3

X3

Som en Freakazoid

Like a Freakazoid

X3

X3

█ 4 / Attu (Dolores) (01:48)
< N/A >

< ENG >

Encryption E09485756 successful

Encryption E09485756 successful

Hello
My name is Attu

Hello
My name is Attu

Encryption E09485757 Failed

Encryption E09485757 Failed

Ooa-i-a
My bad
Oops

Ooa-i-a
My bad
Oops

I will repent
30 lashes for each missed execution

I will repent
30 lashes for each missed execution

I’m thinking about the blood
That would have been running

I’m thinking about the blood
That would have been running

Hey
Whats up?

Hey
What’s up?

█ 5 / Bingo (04:15)
< SWE >

< ENG >

[Ikaros]

[Ikaros]

Aldrig mera tvivel
För jag lät det gå
Ögon kan se långt
När du har mer än två

Never doubt again
Because I let it go
Eyes can see far
If you got more than two

Varje kort sekund
Kan va evigt lång
Kanske blir det så
Om vi finns här imorrn

Every short moment
Can be eternal
Maybe that’s the case
If we’re still here tomorrow

Jag har tio sätt som du
Kan ändra livet på
Vilken vill du ha?
Vilken väg att gå ...

I got ten ways in which you
Can change your life
Which one would you like?
What path to choose ...

Ny dag, ny insikt
Och det närmar dig
Rockit spelar spelet
Där man lägger sig

New day, new awakening
And it’s closing in
Rockit plays a game
Where you yield

[Gregorian]

[Gregorian]

Allt man ser
Är mycket vill ha allt
Vad är det?
Ett tecken på ett kall

All you see
Is much wants it all
What’s that?
Signs of a calling

Jag har fastnat i ett intervall
Och det läcker överallt

I’m stuck in an interval
And there’s leaks all around

Solen håller samma höjd
Även fast min rygg har blivit böjd
Jag har överlevt mina tillgångar
Och sen ska jag dö mellan stolarna

The height of the sun stays the same
Even though my back’s given out
I’ve outlived my resources
It’s time to die between the chairs

█ 6 / Freakazoid (03:41)

█ 7 / Jordens Salt (04:06)
< SWE >

< ENG >

[Merely]

[Merely]

Det vänder i mig
För varje dag blir jag

My inner turns ahead
For each passing day, I become

En med dig
Det slår så hårt
Men det gör inte ont
För det är sant

One with you
It hits so hard
But it does not hurt
Because it’s true

Trodde jag va nån annan
Men nej, vi är samma

I believed I were something else
But no, we’re the same

[Team Rockit]

[Team Rockit]

Jordens salt
Drömde om varandra
Så länge det var så ...

Salt of the earth
Dreaming of each other
As long as we were ...

[Gregorian]

[Gregorian]

Nått hände med mig
Sen alla dar då jag

Something happened to me
Since all of the days that I

Såg
Det
Men
Tar

Laid my eyes on you
It struck me so hard
But if I survived that
I’ll survive it all

på dig
träffar så hårt
men om jag överlevde det
jag allt

Trodde jag skulle känna
Mig kall, men jag fryser inte
Med dig - alls

Thought I’d be feeling distant
But I’m never cold with you
At all

[Team Rockit]

[Team Rockit]

Jordens salt
Drömde om varandra
Så länge det var så ...

Salt of the earth
Dreaming of each other
As long as we were ...

X

∞

X

∞

█ 8 / Attu (Monolog) (00:54)

█ 11 / Sökare Som Är Älskare (05:22)

< N/A >

< ENG >

< SWE >

< ENG >

What if someone would uninstall me?
What would happen to all my thoughts then?
I feel scared when I think about that

What if someone would uninstall me?
What would happen to all my thoughts then?
I feel scared when I think about that

[Ikaros]

[Ikaros]

It is dark outside
What does ‘It’ refer to when you say: It is
dark outside?

It is dark outside
What does ‘It’ refer to when you say: It is dark
outside?

Vi vandrar i ruiner varje dag
Mitt sinnelag kedjade mig kvar
Som en rikedom som ingen ser
Ett äppelträd som brinner ner

We wander in ruins every day
My state of mind chained me here
Like a wealthiness that no one sees
An apple tree in flames

Humans seem not to worry about these things
I guess they have already figured those
things out

Humans seem not to worry about these things
I guess they have already figured those things out
I wish I was smarter

En egen typ av hjältemod
Som bränner upp varenda bro
(Ai-ai-ai-ey)
Har alltid varit slut för mig

A certain kind of heroism
That burns every bridge
(Ai-ai-ai-ey)
It’s always been over for me

I wish I was smarte me?

Is anyone listening to me?

[Gregorian]

[Gregorian]

Saker som man säger sätter sina spår
Men ord kan tillintetgöras ändå
Sökare som är älskare
Deras stund var då, det bara är så

Things that are spoken make impressions
But words can still be obliterated
Seekers who are lovers
Their time was then, that’s just how it is

Saknar en tid som aldrig fanns
Saknar en medalj och en krans
Jag tänker på att tillhöra nånstans
Medans djuren tittar på varann

I’m missing a time that never was
I’m missing a medal and a laurel
I’m thinking of a place to belong
While the beasts look at each other

█ 9 / Tre Konungar (03:43)
< SWE >

< ENG >

[Ikaros]

[Ikaros]

10 år 3K
Inga sår
(Rockit)

10 years 3K
No wounds
(Rockit)

Ibland ser jag dem titta på mänskan

Sometimes I see them looking at mankind

[Gregorian / Merely]

[Gregorian / Merely]

Utanför tid
Vi har ingen deal
(Nä)

Beyond time
We have no deal
(No)

Utan nått mål
Utan kam i hår

No purpose
No comb in our hair

Det finns bara en som jag och det är du
Det finns bara en som kan gå itu
Allt är så högt upp när man inte står
Det är så svårt att nå, det bara blev så

There’s only
There’s only
Everything’s
It’s so hard

Du vet vi
Hörs ifrån här
Till infinity

You know
We’re heard from here
To infinity

[Gregorian]

[Gregorian]

Tre konungar
Glider fram, hand i hand
Bluff och båg
Är vad jag såg
För mitt inre öga

Three kings
Gliding through, hand in hand
A scam
Was all I saw
With my inner eye

X2

one of me and that’s you
one thing that breaks into two
so high up when you’re on your knees
to reach, that’s just how it went

█ 12 / Celler Som Sjunger (05:11)
< SWE >

< ENG >

[Ikaros]

[Ikaros]

Celler som sjunger
Celler som sjunger om oss

Cells that sing
Cells that sing of us

X2

X2

X2

Dom sjunger om dig

They sing of you

[Merely]

[Merely]

[Gregorian / Merely]

[Gregorian / Merely]

Som ett klök
Känner du en bluff
Är det sant
Känner du, i din hals

Like a gag
You feel, a fraud
Is it true
You feel, in your throat

Celler som sjunger
Celler som sjunger om oss

Cells that sing
Cells that sing of us

X2

X2

Ja, kära vän
Vi har känt allt det där
Och nu är vi här
Med varsin krona

Yes dear friend
That’s what we’ve felt
And now we’re here
With each crown

Dom sjunger om dig

They sing of you

[Gregorian]

[Gregorian]

Tre konungar
Glider fram, hand i hand
Bluff och båg
Är vad jag såg
För mitt inre öga

Three kings
Gliding through, hand in hand
A scam
Was all I saw
With my inner eye

X2

X2

1,2,3 Konungar

1,2,3 Kings

█ 10 / Sten Av Dumhet (04:00)
< SWE >

< ENG >

[Gregorian / Merely]

[Gregorian / Merely]

Plocka bort
En sten av dumhet
Från mitt huvud

Please remove
The stone of folly
From my head

[Ikaros]

[Ikaros]

Det är nått bakom våra pannben
Jag är bäst på att inte se det
Vad som än är här
I sin egen värld
Sitter det kvar ... se där

There’s a thing behind our foreheads
I’m the best at not seeing it
Whatever is here
In it’s own world
Still attached ... there you go

[Gregorian]

[Gregorian]

Är du zen?
Ja, jag kommer sen
Är du religiös?
Bitch jag är varken eller
Jag måste inte välja
Inte du heller
Jag måste inte sälja
Bara hälften ...

Are you gonna be late?
Yeah I’ll be there later
Are you religious?
Bitch I’m neither
I don’t have to choose
Neither do you
I don’t have to sell
Well, maybe only half ...

[Gregorian / Merely]

[Gregorian / Merely]

Det här är stort
(Hur stor är det?)

This is huge
(How huge is it?)

Det är jättestort
(Förklara mer!)

It’s really huge
(Tell me more!)

Men det är helt enormt, kan du inte se?
(Nej jag har stuckit ut mina ögon)

But come on it’s gigantic, cant you see that?
(Well no, I removed my eyes)

Plocka bort
En sten av dumhet
Från mitt huvud

Please remove
The stone of folly
From my head

[Ikaros]

[Ikaros]

Jag inser, att det inte går
Men väljer att göra det ändå
Jag öppnar min skalle för att se
En dumhet jag inte kan förstå

I realise, that it can’t be done
But still I choose to do it anyway
I crack open my skull just to see
A stupidity I cannot comprehend

[Gregorian]

[Gregorian]

Har du problem?
Ja, jag har mina fel
Jag misstänkte det
Du kan ju knappt stå!

You got a problem?
Yea I got my issues
I figured
You can barely stand!

Har du funderat på trappanering då?
Alltså, jag tror inte du kommer sakna nåt

Have you thought about trepanation?
Like, I don’t think you’ll miss that much

[Gregorian / Merely]

[Gregorian / Merely]

Det här är stort
(Hur stor är det?)

This is huge
(How huge is it?)

Det är jättestort
(Förklara mer!)

It’s really huge
(Tell me more!)

Men det är helt enormt, kan du inte se?
(Nej jag har stuckit ut mina ögon)

But come on it’s gigantic, cant you see that?
(Well no, I removed my eyes)

Jag kan bara bedja
(Som en kedja?)

The only thing I’m capable of is prayer
(Like a chain?)

Ja, fast jättekort
(Men gör det inte ont och tunger ned?)

Yea but a really short one
(But isn’t that heavy, and weighs you down?)

Nej den är gjord av silke
Kan du inte se?

No cause it’s made of silk
Can’t you see that?

█ 13 / Attu (Julius) (03:51)
< N/A >

< N/A >

*** Kernel panic ***
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“GPU Panic: [<None>] 5 3 7f 0 0 0 0 3 :
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0xffffff8097953310 : 0xffffff7f8138c18e
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0xffffff80979538e0 : 0xffffff7f82975dff
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000000009
[
0.043104] - - - [end Kernel panic - not
syncing: Hang in there … ]
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