DRAKENS HUVUD
Text & Musik: Alexander Ghetu, Mikael Nilsson, Robert Olvall
Vinden river i våra segel när vi lämnat land
Åker ut på havet för att klara oss på egen hand
Muller av Tors vagn vi hör på väg från Valhall
Tor är med oss när vi dör i fiende land
Ref.
Drakens huvud dom ser i från land
När vi anländer i främmande hamn
(2 ggr)
Skräcken sprids när vi kommer med dragna svärd
Mer guld och rikedom att samla på vår färd
Mycket öl och mjöd vi har druckit för att kunna slå
Oss framåt runt om i världen dit vi vill gå
Ref.
När striden sedan lagt sig kan man andas ut
Men nästa gång vi strider kan döden stå på lut
Vi minns våra bröder uppe i Valhall
Skål för er vi ska hedra era namn
Ref.
FYLLEVISAN (Hej hoppa heja)
Text & Musik: Alexander Ghetu,
Mikael Nilsson, Robert Olvall
Han låg naken på marken och blödde
Hej hoppa heja
Snubblar gör man berusad av mjödet
Hej hoppa heja
Han reste sig upp och darra på bena
Hej hoppa heja
Törsten kommer och den måste släckas
Hej hoppa heja
Ref.
Mer öl och mjöd annars blir det min död
berusad måste jag vara
Annars kan jag inte för
mina handlingar svara
Två fot han hade kvar till sin stuga
Hej hoppa heja
Vägen blev lång så det hette duga
Hej hoppa heja
In han skulle och spöa sin fruga
Hej hoppa heja
Men han gick fel det blev hövdingens

Hej hoppa heja
Ref.
In han rusa och började veva
Hej hoppa heja
Hövdingens fruga försvara sig med sleva
Hej hoppa heja
Vänta lite det var inte Eva
Hej hoppa heja
Ut ur huset han började treva
Hej hoppa heja
In kom hövdingen han var inte glad
Nej han var riktigt förbannad
Hövdingen slog han med yxan i pannan
Och det var slutet på sagan
DÖDEN PÅ HEDEN
Text & Musik: Alexander Ghetu,
Mikael Nilsson, Robert Olvall.
Han satt där på heden
Vinden slet i hans hår
Han var kommen till åren
Sommaren kommer och går
Han var så sliten
Döden stod för hans dörr
Med bistra ögon
Han såg en döende värld
Han satt där och vänta
Med blänkande svärd
Tiden var kommen
Fienden är här
Plötsligt kom styrkan tillbaks
Kraften den strömma i hans kropp
Han svinga sitt svärd som aldrig förr
Fienden med fruktan de såg hans
Blixtrande ögon och blinde raseri
Han slog vilt omkring sig
Med blödande sår
Med döden i ryggen
Framåt han går
Kroppen den faller
Han lämnar denna jord

BONDENS BRÖLLOP
Musik: Alexander Ghetu,
Mikael Nilsson, Robert Olvall,
Text: Robert Olvall,
Richard Maier, Mikael Bergkvist
Nu ska vi dansa sjunga och skåla
Med mat och dryck ska vi ej behöva snåla
Ty bonden har bröllop uti sin lada
För det är vi alla så glada
Bonden är gammal och kommen till åren
Riker och kåter men han är en snål en
Glasen höjs för in kommer bruden
Klädd i vadmalskruden
Dricker och skränar gör alla på festen
Full och galen är även prästen
Angbjörn dansar naken på borden
Pigan roar sig på logen
VARGEN
Text & Musik: Mikael Nilsson
Vargen var ensam,
hans vargaögon de lyste upp nattens mörker
De lyste så klart
Månen sken
skänkte långa skuggor till vildmarkens
trolska dalar, helt underbart
Flocken var borta
orättvist utstött var vad han va´
den stackars vargen - helt ofattbart
Ref.
En dag kommer de tillbaks igen
Då ska han visa vem som bär på sanningen
Han har utstått tider av hunger
Och lidit ensamhetens långa svåra stunder
Ut och jaga
Utlimata känslan av frihet och segerns sötma
Efter bytets fall
Jaktens djupa allvar
Brister i en svallande glädje
Det är lyckans tårar
han är trots allt fri
Ref.

VAR MANS PLIKT
Text & Musik: Alexander Ghetu, Mikael Nilsson, Robert Olvall
Nu är det dags för var man att plöja sin åker
Vintern är borta värmen är här nu
Sommaren kommer åter
Fram med plogen börja plöja för nu kommer våren
Säden sås och mjödet jäser
Det blir bara bättre med åren
Bonden sliter i solens hetta ändå han njuter
Det är skillnad från förra månadens
Vinter svält och hunger
Ulven tjuter natten har kommit tyst det är i bygden
Pigorna de tänker på allt
Annat än dygden
Månen är full och bonden också det är dags
att festa
Tider av glädje och våren har kommit
Det tycker vi är det bästa
HERR BACCHUS
av Carl-Michael Bellman
Herr Bacchus han är en riddare båld
Hans tunna vele vi berömma
All världenes kransar han har i sitt våld
Allra käraste vän jag kan dig aldrig förglömma
Min hjälte han lever när andra de dö
Hans tunna vele vi berömma
Han danglar med tappen på denna vår
Allra käraste vän jag kan dig aldrig förglömma
Min hjälte han dör när andra får liv
Hans tunna vele vi berömma
Han gjuter sitt blod för press och för knif
Allra käraste vän jag kan dig aldrig förglömma
Ej törstig på blod din vän gör ditt mord
Hans tunna vele vi berömma
I kärlek och buller din ära blir spord
Allra käraste vän jag kan dig aldrig förglömma

VIKINGAFEST
Text & Musik: Alexander Ghetu,
Robert Olvall
Vad jag såg när jag slöt ögonen
Jag såg ett paradis
Nu har jag slutligen lämnat mitt hem
Upp till Valhalls dis
Genast jag bjöds på ett skummande krus
Jag tog det med en klunk
Plötsligt jag kände ett gudomligt rus
Festen började med ett dunk
Ref.
Det är vikingafest i kväll
Nu ska vi höja glasen
Det är vikingafest i kväll
För hela Valhall dansar inatt
Barden han sjunger med ljuvlig röst
En sång om mitt liv
Mycket jag utfört på ålderns höst
Nu är det dags för nya kliv
Jag lämnar svärdet åt sidan för dan
Istället hornet jag tar
höjer det med kraft med ett mäktigt vrål
Och utbringar skååål
Ref.
BARDENS VISA
Text & Musik: Alexander Ghetu,
Mikael Nilsson, Robert Olvall
Barden var fet och hans mage stod ut,
han var minst elvatusen år
Vinden den blåser så isande kall,
barden blev kall om sina tår
Natten den kommer med stormande steg
han sitter sliten vid sitt bord
Gamla bravader från gårdagens kväll
kungens dotter han tog
Lockande pockande drar han omkring
han bjuder villigt av sig själv
Kvinnorna faller för hans stora feta bak
när han badar naken vid en älv
Näcken blev svartsjuk och det kan man förstå
han börjar äta mycket mer
Växer och växer dag för dag
han blev bara mer och mer
Spelande felande på sin fiol
lockar han kvinnor i säng
Men barden var fetare med större sak
till kvinnornas ivriga tjut

Skålande pålande sveper han mjöd
skummet det yr i hela byn
Plötsligt han tappa sin vänstra sko
det var inte roligt må du tro
Adeln trampa i bardens skum
han föll plaskelidask
Kräckeli däckel när maten flyr upp
upp kom Frasse från i går
URBERGET
Text & Musik : Mikael Nilsson
Vinden viner och regnet slår
Isen gnager men berget står
Allt förändras när åren dom går
Men ett är säkert berget består
Människan kommer och försvinner igen
Tar med sig minnen men vad finns kvar sen
Berget minns allt som det sett
och är alltid rikt trots allt som det gett
Ref.
Du berg du ska veta att vi älskar dig
Du jordens näring och himlens moder
Du berg du ska veta att vi dyrkar dig
Du älvens källa och regnets moder
Dimman lättar och vinden tar fart
Dagen gryr och natten flyr
Vackra stenar och koppar och järn
Och du ger oss också äventyr
Branta stup och vattenfall
och snöklädda toppar det är vårt kall
Virvlande forsar som kastar sig ner
En omåttlig skönhet som du oss ger
Ref.
HAVSPLÖJARNA
Text & Musik: Alexander Ghetu,
Robert Olvall
Vi plöjer haven
Vi plöjer djupa spår i
Världens hav
Där vi styr ut
Vi plöjer haven
Vi plöjer djupare än
Någonsin någon
Vågat förut

Ref.
Innan solen sänkt sig igen
Då ska vi ha lämnat vårt hem
Vi lämnar Björkö
Vi lämnar fäders land
För en fredlös man
Är på flykt
Mot nya marker
Mot nya mål vi styr
För att återse
Det vi byggt
Ref.
Vi ska samla kraft för att ha ihjäl
En man som förvisat utan skäl
Vi närmas Björkö
Vi närmas vårat hem
Som vi länge sen
Hastigt flytt
I stridens hetta
Där blodets tårar sänks
Så undrar vi
Vad det betytt
Ref.
Nu är vi hemma igen
Vi ska aldrig mer lämna vårt hem

