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Vox Breonum
1 Ödet seglar mot sin fjärde storm 
2 Skeppet färdas med stjärnors ljus 
3 In mot okända land det far 
4 Sanningen döljs av månens sken 

5 Tidens bägare åter ska fyllas 
6 Med blod från de störtades barn 
7 Hjulen rullar ännu ett varv 
8 Annan gestalt för vagnen fram 

9 Ovälkomna makter slåss om fördrag 
10 De skugghöljda närmar sig återigen 
11 Hjältar föds och hjältar förs i grav 
12 Åttahörning så bruten träder så fram 

13 Österns plåga finner sin vän 
14 När illvillig broder sträcker sig upp 
15 Bryter sig loss men kräver ett hem 
16 Där tillgivenheten formar ett folk 

17 Navigatörerna fyra, ögon som spanar 
18 Styr skeppet med drömmars kraft 
19 In mot ett land, in mot en plats 
20 I väg, i sinne, i tid och i rum 

21 Det gula, systerns sorg ännu tynger 
22 Hämmad av stridens blodiga törst 
23 Själsfrändens död ska återgäldas 
24 Ser sanningen i dimmans svek 

25 Det gröna, en vålnad, en skugga 
26 Bidar sin tid bakom mur så falsk 
27 Känner historien, förstår dess val 
28 Får det hon vill men betalar sitt pris

29 Det vita, oskyldig som vinterns slut 
30 Vet dess tid, när stjärnor står skrivna 
31 Visdomens väg bär visdomens pris 
32 Krona av smärta, blind som sten 

33 Det röda, kluven av andras viljor 
34 Räds för sömnens gissel, önskar sig ro 
35 Styr skeppet mot stormens öga 
36 Söker sig själv i hjärtan hos kämpar 

37 Stridens barn har en lång väg att gå 
38 Okända fäder bistår med kraft 
39 Modet kommer från fjärran hem 
40 De segrar till slut men inte i slag 

41 Den fjärde stormen sveper sen in 
42 Köldens betvingare, de visa, går under 
43 Öarna plundras på prakt och på liv 
44 Åldrade hjältar ska så förgås 

45 Den andres härskare är ännu ej fri 
46 Förlorar sitt första slag i ett första krig 
47 Den tredjes härskare kommer ej dit 
48 Men avlägsen släkting får sitt straff 

49 Skogarna töms av krigets vindar 
50 Hjältarna av fyra kommer att hyllas 
51 Människan för sina brott får sona 
52 Åldrade hjältar ska så förgås 

53 Gudarnas ättlingar kriget upp tar 
54 Is, Sol, Vind, Hav och Jord 
55 I kamp mot kusiner så kära 
56 Måne, Eld, Ljus och Mörker 


