
Ordet är heligt och ingen minns allt
Sagorna svunna av år
Skrifterna dolda i blad och i berg
Ingen skall följa hans spår
Modern hon döljer nu sakta sitt sår
Sju sorger skall dränkas i år

Platsen är öde och inget finns kvar
Allting som blomstrar har dött
Misstagen glömda men straffet finns kvar
Dom sökte men ödet har mött
Spåren de finns där för de som vill se
Sju spridda över världen är de

I grönaste skogar döljs spår ifrån förr
Mörkret det dols utav ljus
Ljusaste varelser vaktar en dörr
Varnas av trädkronans sus
Väldet som krossats vill åter bli hel
En del utav makternas spel

Aldrig han lämnade skeppet i kvav
Vårbarnet dör under höst
Nyckeln den togo han med till sin grav
Vaggad av sjöjungfruröst
Barnen skall dansa i tårar och blod
Inget skall växa och gro

Männen marscherar, kriget är här
Arméerna samlas i väst
Kvinnor förlorar den de håller kär
Mannen han stupar från häst
Gravarna grävdes utav de som vann
Nyckeln begravdes med han

Skrinet är av is men hjärtat av blod
Besten bär fjäll utav snö
Dräper du honom, det kräver allt mod
Nyckeln är fagraste mö
Han vistas i tunnlarna långt under jord
Vaktandes konungablod

Staden på gränsen, långt upp o nord
Marken där sprudlar av kraft
Cirkeln i mitten gör tvisten avgjord
Kvinnan som barnet ej haft
Sorgerna färdas igenom där
En av dom skall födas här

Mannen på tronen han väntar där än
Bunden av völvornas ord
Sorgen den sipprar ur kroppen och sen
Skall han vandra och krossa vår jord
Kungen du finner i djupaste skog
Men kring tronen finns bara jord

I djupaste berget där döljes en sorg
Stenen den gömmer dess sken
Folket i berget de vaktar sin borg
Den dols i kristallen så ren
Grönaste stenen i smycket hon bär
Vinterbarnet hon är

Skall du dem samla så hör på mitt ord
Kraft är ett tveeggat svärd
Vägen till makten är kantad av blod
I fel hand så dör våran värld
Gudarna spelar sitt eviga spel
Av detta får du nu va en del


