Division S - Attack
Attack 
Restavfall
Dekadens och korruption
Prostituerade politiker
Som styr vår nation
Ett imperium
Styrt
Från New York och Tel-Aviv
Tiden är inne
För en arisk offensiv
En offensiv

Attack!

Tiden är inne för ett ödmjukt system
Den har en återvändo till den rätta tron
Nationalsocialism!
Folkgemenskap av idag 
Känner en kamp
Och offer utav blod
Utav blod 
Egen Medicin 
Nu får det vara nog,
nu får det vara slut
En raslig undergång det vill vi inte ha
Nu är tiden kommen, nu är tiden här 
Nu ska ni få smaka på eran egen medicin, egen medicin
Ja nu ska ni få smaka på eran egen medicin, egen medicin 
Det är ju jävligt lätt att bara trycka av
Nu är tiden kommen - död åt Z.O.G.
Ja nu ska ni få smaka på eran egen medicin
Ni skjuter redan oss, ni skjuter era led
Det är så det är, det är så det förblir
Nu är tiden kommen, ja nu är tiden här
Nu ska ni få smaka på eran egen medicin, egen medicin
Svärd i Hand 
För länge sen en ung man,
bodde fridfullt i sin by
Tills de en dag kom män med svärd i hand
De stred och de slogs,
och de mördade hans familj
Nu ensam han planerade sin hämnd 
I hämndens ljuva vrå,
han slipade sitt svärd
Och ända in i döden slogs han som få 
Ooh, med svärd i hand
Ooh, med svärd i hand 
Än idag måste vi slåss, för våran ras
Frukta ej, nej kämpa till siste man
Liksom han måste vi, hämnas
Frukta ej, nej kämpa till siste man 
För länge sen en ung man,
bodde fridfullt i sin by
Tills de en dag kom män med svärd i hand
De stred och de slogs, och de mördade hans familj
Nu ensam han planerade sin hämnd 
I hämndens ljuva vrå,
han slipade sitt svärd
Och ända in i döden slogs han som få
Den Nya Aveln

Med en segerhälsning och en känga
Är vi tillbaks för att hänga
Regeringen som förrått vårt folk
Kommer Sion smaka på vår dolk

Vi är den nya aveln
Den nya aveln
Vi är den nya aveln
Den svenska aveln

Med stormtrupper på disciplinerade led 
Och alla trogna svenskar marscherar med
För den ondskefulle Sions fall
Hör och lyd - fosterlandets kall

Likt vikingar utav fornstora dar
Med kortklippt ungdom nu framåt drar
För att befria vår svenska nation
Ur bojorna ur Sions ockupation
Under Jolly Roger 
Weigh the anchor, hoist the sails
Cruisin' for booty on watery trails
No exploiter we see can still sail on
Our cannons fire till his ship goes down
Fly our flag, we teach them fear
Capture them, the end is near
Firing guns they shall burn
Surrender or fight there's no return 
Under Jolly Roger 
Venerable scoundrels, no blood on our hands
Our engagement are tough, but only for defence
Carefully we sail around the reefs
To force those die-hards to their knees 
Fly our flag, we teach them fear
Capture them, the end is near
Firing guns they shall burn
Surrender or fight there's no return 
Coming through the waves to free all the captives
Boarding the vessels we know all the tactics
We're the menace, the curse of the sea
We pulverize the man'o'war pay or flee 
Fly our flag, we teach them fear
Capture them, the end is near
Firing guns they shall burn
Surrender or fight there's no return
Hora 
I Stockholm bor en ensam man som köper kärlek ibland
Men han är bara en bland många andra män
Han lämnar både fru och barn och drar sedan ut på stan
Med fickan full med flis kåt som en gris 
Den enda sanna kärleken är när han betalar och går hem
Ett ungkarlsliv som slutar i HIV 
Dessa desperata män som härjar runt i staden
utan sympati för andra människors liv
Hororna gör allt för en jävla sil
suger vilken av som helst i hans bil 
Man hoppas verkligen att frun får reda var han stoppar ballen
Pluggar fram ett hagelgevär och laddar det för fullt och skjuter av honom - skallen
En Hyllning...(Till Robert Jay Mathews) 
Jag vill sjunga om dom män som försvann
Som mötte äran så sann
Dom kämpade för sina liv, på sin färd
Dom kämpade för en bättre värld 
En hyllning till Nordlands män
En hyllning till Robert Jay
En hyllning till kampens väv
En hyllning till brödraskap 
Ni sitter nu vid Valhalls bord
som offer för en korrupt och jävulsk jord
För somliga ett minne blott
Nej i våra hjärtan ni lever igen
Budkaveln

En budkavel kallar, kvinna som man
Robert J. Mathews är hans heliga namn
Vi är inte de sista av arisk stam
Utan en förtrupp som träder fram

Tiden är inne
Stormen är nära
Hat är vår bön
Glöm all din rädsla
Tillsammans vi kämpar hand i hand
För vår ras framtid här i vårt land

Himlen är klar, fullmånen skiner
Varulvars tjut, i vinden viner
En ny tid nalkas
Segern är nära
Så vig ditt liv
Åt blod, jord och ära
Blod och Ära 
MTV, som tvingat på oss sin melodi,
negerrap, havanagila och rasförräderi,
snart togs dock ett vitt initiativ,
Blod och Ära blev vårt alternativ. 
Skrewdriver, No Remorse och Brutal Attack,
brittiska band som står för vit makt
Bound For Glory, Cross, Rahowa,
för amerikas vita är de en gåva,
Störkraft, Kahlkopf, Radikahl,
är det tyska rikets enda val. 
Vita band från väst och öst,
sörjer den man som var vår röst,
Vita band från norr och söder,
för vår broder våra hjärtan blöder,
Ian Stuart - Vi hälsar dig! 
Brigad Wotan, Svastika och Vit Aggression,
nutida vikingar i vår nation,
Peggior Amico, Honor och Kontingent,
behöver minsann ingen judisk dirigent,
White Noise, Open Season och många mer,
över hela världen blir vi bara fler. 
Ett handslag över en mäktig ocean,
Division S och Bully Boys blir en orkan,
följ med ut på vår globala mission,
detta är vit musik utan pardon
Midvinterblot
Missväxt och hungersnöd rådde i vårt land,
Olycka som bringats av svartsjukans hand,
En förbannelse åkallad på vårt rikes drott,
Till följd av hans faders äktenskapsbrott,
Nu sökte hövdingarna på svälten råda bot,
Dom kallade till offerfest med boskapsblot,
När detta inte blidkade Gudarnas vrede,
Även människors blod nu folket krävde,

För att avvärja svältens hot,
De kallade till midvinterblot,
Drotten för folket gav sitt liv
Under de Nordiska Gudarnas offerkniv
Midvinterblot...
Trots alla dessa gudablidkande försök,
Svälten steg och folket missnöjd tjöt,
Till rådaslag och hövdingarna Svearna bjöd,
Nu rådde i landet en fruktansvärd nöd,
I Uppsala de så rådslaget höll,
Och valet till blot på drott Domalde föll,
Gudabilderna färgades av drottens blod,
Och nästa år blev skörden åter god
För att avvärja svältens hot,
De kallade till midvinterblot,
Drotten för folket gav sitt liv
Under de Nordiska Gudarnas offerkniv
Midvinterblot...
För att avvärja svältens hot,
De kallade till midvinterblot,
Drotten gav folket sitt liv
Under de Nordiska Gudarnas offerkniv
Midvinterblot...




