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Magikersangen
Tormalin/Cassa Rossa (Allfirda)
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17 Mellomspill

1. Magikerne de kom til Haug en senhøst kveld så fin
der satte de seg ende ned og glodde på et skrin
Mens utysker herjet i bygda,
så pakket de skrinet i lin
Og så gikk de inn på vertshuset og startet å drikke vin.

Refreng (samme melodi som verset):
Magikere i Allfirda de er en lystig gjeng
De fester hardt, de drikker tett, er viltre i sin seng
Og skulle det komme no’ trøbbel,
så lusker de første vei hjem
Og der finner de sin kagge frem og starter en fest igjen.
(Mellomspill)
med Mjød og Vin og Mjød og Vin og Mjød og Vin og Mjød og Vin

2. Så kommer det en jeger inn og roper "Hør hva som skjer!"
"I skogen er det svartblod, sikkert tjue eller mer."
Da løfter de glassene sine,
og skåler for jegerens sjel,
Og så roper de på prestene som setter seg ned og ber
Ref:

3. Og bonden Tom som hadde røde øyne i skogen sett,
fikk ordre om å ha seg hjem, mens han ennå kunne gå rett.
For skulle det finnes en varulv,
så la den få spise seg mett
Vi kan ikke gå fra ølet vårt for å fange den i et nett.
Ref:

4. Så kommer det en svartalv inn og roper på øret sitt.
Da kryper de under bordet ned og våger knapt en titt.
Men verten får alven ut døra,
og roper at "huset er mitt!"
Og da krabber de nå fram igjen og fortsetter med sitt.
Ref:
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5. Og lurer du på hvorfor at de ringer i staven har
Så spør dem, og du burde få det følgende til svar:
"Det viser hvor mange vi tåler,
av vertshusets dypeste kar,
og han Bonny tåler seks så han er jaggu no’ til kar."
Ref:

6. Så kommer verten inn og sier trist: "Nå er det stopp.
Det e’kke mer å drikke, alt vi har er drukket opp!"
Da kommer et brøl ifra Bonny
Han ber om litt vann i en kopp
Og med jalla−humbug hei og hopp, så dukker ølet opp.
Ref:

og et lite tillegsvers som ble til i Snaudal’n

7. I Snauedal’n der møtte vi en magiker så kry
Han hadde ring i staven sin og den var blank og ny
Han kom i fra akkademiet
Og mante poteter fra sky
Og som Laffen Krumelurius han fikk et mektig ry.
Ref:


