
Rask−familiens Sørgelige Skjæbne
Familien Rask (Allfirda)
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1. Vi ble født med dramatikk 11. Likan grov dem opp og ned
− Et riktig ragnarokk Og aldri fikk dem ro og fred
Men fikk et sørgelig endeligt
− Vi ble trampa ned av en saueflokk 12. Og prestan trodd på skjebnedøgn

Men det var kun forbannet løgn
2. Så kom vi da til bygda Haug

Langt innerst i en dyster skau 13. Sjøl brura ut i skauen lå
Og frøys seg både hvit og blå

3. Og bygdas folk de skifta ham
Men ingen ble til søte lam 14. Guder snek seg rundt med møye

Og lekte seg med bruras øyne
4. Spøkelser det var det der

Og folk i skjørt med bare knær 15. Brura kom ned sent på kveld
Mens brudgomman mått’ kjemp duell

5. Garnisonen lette her og der
Men aldri var utyskene der 16. Duellen gikk og blodet rant

Mens bruras håp det brast og svant
6. Et svartblodhode stod på stang

Og lo av folk som i skogen sprang 17. Men hva om en og en blir tre
Da bærer dette galt av sted

7. Av ører var det mange foll
De hang på stang og ble tatt med vold 18. I gildehallen satt storfolk og åt

På vertshuset satt vi andre og gråt
8. En vandød alv gikk rundt omkring

Og lette etter kroppsdelen sin 19. Når banshee skrik fra skogen låt
Satt alle her i samme båt

9. Og magikere var det der
De flokket seg fra fjern og nær 20. Vi kunn’ ha dødd så fint og flott

Av krig og vold, magi og sott
10. Av branntomter så var det ni

Den rette den fant ikke vi 21. Stort mer patetisk kan det ikke bli
− Et riktig ragnarokk
Å Melwyn, en bedre skjebne oss gi
− Enn å bli trampa ned av en saueflokk


