Vertshusene i Allfirda
Syngetroppen Rask/Ritchie Blackmore (Allfirda)
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1. "Vertshuset" Konkylien, var en frillestall
Om du hadde slik en lyst, hadde de en frall.
Etter mange år på tur, ble det nok for Yr,
Griff han kjøpte restene, alt gikk over styr.
Ref.
/: Fra skogens mørke brus, vi kommer til et hus,
hvor vi kan møte venner og løfte våre krus :/
2. På Haugtussa i Lierne, satt gudene sitt spor
men stedet huskes aller best, av magikeren stor.
En vinternatt var mørk og kald, og trappa den var bratt
seks ringer svevde høyt i sky, da Bonisagus datt...og datt...og datt.
3. En stille vik i Fjordfirda er Ankeret sitt sted,
til Siggurd i fra Viken kom lå plassen helt i fred.
Da mørket selv tok kropp og form, og ondskap truet alt,
stod Allfirdinger skjold ved skjold og Siggurd vant og falt.
4. På Hammarheim satt Gneten olm, og sturet i sin skau,
for ingen ville kjøpe øl når storbonden var dau.
Som ikke stakkars Gneten tapte penger mer enn nok,
Sa safiren: "De der er folk!", da alver kom i flokk.
5. Da Siggurd falt i Innfjordbånn, for Siljas skarpe kniv,
kom Gaute i fra Fjellfirda og endte hennes liv.
På Tingvoll ligger Varden atter stille mørk og tom,
for ingen vil vel feire der hvor Silja fikk sin dom?
6. Da Ragnars onde Krig var slutt stod ekte helter frem,
til Dragen oppi Snauedal’n reiste Joran hjem.
"Gamle fi’nder skal nå bygge Allfirda i fred!"
var Jorans siste bud til oss, før døden tok ham med.

−1−

7. På Glovang oppi Innfirda lå Bever’n varm og klar
der fant de skjæbnelenka som vår framtid bundet har.
En kjempe hadde satt inn Bonisagus i et bur
No’n unger slapp ham ut igjen, da følte han seg lur...
8. I Juvdals mørke skoger der ble Galgen alles mål
når Gelwyn skulle drives ut og brennes på et bål
De fire raser sto da atter sammen i en pakt
nå vokter Svartblod grensene og binder dragens makt
Ref.
/: Fra skogens mørke brus, vi kommer til et hus,
hvor vi kan møte venner og løfte våre krus :/
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