
Lyrics: 

 

 

 

 

DET ÖSTERBOTTNISKA MÖRKRET 

__________________________________ 

 

(Instrumental) 

 

 

 

 

TVETALAN 

__________________________________ 

 

Ni tror ni äger vääden 

Ni tror ni e så fin 

Ni predikar om ho bra ni är 

Å va stark vi all kan bli 

Ni e fö fan så satans korka i hövo 

Me metodren edan som ni utövar 

Så föfallder vi allihop 

 

Vittu va ni e korka 

Vittu va ni e sämst 

Satan tå ni alder lär er 

Satan tå ni int föstar 

 



Ni e så satans fövirra åv eder sjölv 

Ni tror at ni e skicka från gud 

Fö ni e jo så satans perfekt 

Ni e jo så förbannat bra 

 

Vittu va ni e korka 

Vittu va ni e sämst 

Satan tå ni alder lär er 

Satan tå ni int föstar 

 

 

 

FURSTINS TID 

______________________________ 

 

Jär star vi iklädd en blodo kappo 

Vi stirrar mot skyn mot nattens himlavalv 

Furstin star i gläntton våra steg an iaktar 

He e ännu en gang han tidin tå vi offrar för hans makt 

 

He blixtrar kring ögona hans 

Va vi ha gjort ikväld är he an böv 

Knivin i handen, blodo an är 

Offri på backan ligger  

Fö furstin servera he e 

 

Va vi tror å lever för 

He ger oss styrko att ta oss fram 

Me furstin som vakar från hålon i skojin 



Som bestämber om öödi jär omkring 

 

Furstin, to e väädens styrko 

To e öga i eldin 

Furstin, do ger oss hati 

Do sprider kaosi 

 

 

 

TÅ DO DÖR 

___________________________________________ 

 

 

En mörkan själ fast nastans i tidin 

En tomhejt, en känslo som skrämber 

He finns int na tecken he finns int na liv 

En varning från na gamalt som styker föbi 

 

En drööm som do ejn gang hadd 

En förväntan på na allsmäktit 

Do trodd at he sko koma na som va bäter 

Do trodd på et evie liv 

 

He som ejn gang va he finns int namejr 

All minnen do hadd e som di alder sko ha vori 

Do känder ho livi bara falder bort 

Snart finns do int namejr 

 

Snart så e do tär vann allting byrja 



Det österbottninska mörkret på de kallar 

Do känder att döden närmar se fö allting byri va kallt 

Do stänger ögona å släpper tagi, snart e do hejm 

 

 

 

 

WHERE DEATH ROAMS 

__________________________________________ 

 

 

Have you heard the voice from the dark, gnawing at your thoughts? 

Smelt the stench of rotting bark and rusted iron in the night. 

Dwell not too long near the crooked trees, 

Where no one dares to roam. 

 

Eyes like arrows 

Pierce the fog 

Bone and marrow   

Fang and claw 

 

Mangy fur and blackened teeth 

Rusted chains hang from its feet 

Grotesque snout crimson red 

A fiend of fervor devouring flesh  

 

Aian rautasen rakennan 

Maasta asti taivahasen, 

Taivahasta muahan asti, 



Sisiliskoilla sitelen, 

Panen hännät häilymähän, 

Päät suilakehtamahan, 

Johon ei pysty noian nuolet, 

Noian nuolet, lemmon keihot, 

Ampujan pahat asehet. 

 

I can see it's shadow before me 

Closing in as it hunts its pray 

Faceless death looms calling 

Trees around me mark my grave 

 

Eyes like arrows 

Pierce the fog 

Bone and marrow 

Fang and claw 

 

Mangy fur and blackened teeth 

Rusted chains hang from its feet 

Grotesque snout crimson red 

A fiend of fervor devouring flesh  

 

  

 

 

FALSKHEJTINS FOLK 

__________________________________________ 

 

Ja sir på allt meningslöst som pågaar 



Ja känder ilskån som växer i me 

Ja orkar fan int skåda på eder 

Ni e så förbannat hjärntvätta å föstörd 

 

Ni tror ni har en vacker själ 

Ni tror ni bidrar me godhejt 

Men inombord vejt ja ho ni känder 

Ja vejt va fan ni halder på me 

 

Edan fina religiösa uppfostran 

Me gud som hånar å ler 

Ni tror att ni är godhet 

Ni tror ni botar ångest å sorg 

Men äntå beter ni eder som satan sjölv 

 

Ni komber me faklona i handen 

Ni mördar å våldtar allt i vejin 

Ni bränder ner allt å all som star emot 

Fö he va jo så gud sa att ni sko göra 

"Fö he e jo ni som bär på sanningen" 

 

 

 

SJÄLAVANDRING 

_____________________________________________ 

 

Ja falder djupt 

Allt ljus ha folli bort 

He enda som e kvar e ett mörker 



Ett mörker som lockar 

Ett mörker som drar me in 

Ja känder ho e omfamnar själen 

Ja känder ho e lockar me med 

 

Ja fövandlas i natten 

Ja e no hejlt utan sorg 

Ja vandrar tryckt i mörkri 

He va dehär ja va fööd ti gö 

 

He ha vori en langan rejso 

Men ja ha hitta va ja sökt 

Från han djupast platsin i själin 

Ja bär ondskans mörkast kraft 

 

 

 

 

HÖSTFRUKTAN 

_______________________________________ 

 

Ja hör löven som piiskar i träden 

Ja känder isand vindar som svejper över me 

He e ännu en gang ha tin på åri tå allt dör kring ejn 

 

He finns en uråldri kraft som härjar jär 

Som är heligari å starkari än nating som fanns 

He e elder än existensin sjölv 

Å mörkari än va vi kan föreställ oss 



 

Jär star vi å väntar på köldin som e på väg 

Å mörkri som smyger se på 

Allting vissnar å dör kring de tär do star 

Småning e vi i han tidin tå vi all e dödsdömd 

 

 

 

 

DÖDSREJSON 

______________________________ 

 

Do gar ett trådi i skojin 

Do känder ondskan som stirrar 

Som at nan flåser de i nackan 

Paralysera å ångest är he enda do känder 

 

Do vågar knappt rör de 

He naa som byri skrik in i hovo 

Som en melodi som skrejvs åv satan sjölv 

Är he enda som klingar i hövo dett 

 

Mörkri tränger se bara mejr åpå 

He komber mejr å mejr 

Småningom är do omfamna åv he som skrämber de mest 

Mörkri som flinar de rakt i ansikti 

 

Do kämpar in he sista 

Do känder ho livi dras ut ur de 



He finns int länger na hopp 

No ere sluti som väntar 

 

 

 

TÅ LIVI BLEKNAR 

_____________________________ 

 

(Instrumental) 

 


