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Jag hämtades på morgonen innan solen hunnit upp 

Och jag fördes fram emot några män som stod samlade i grupp 

En officer, en kapten steg nu fram och han hälsade mig uti hand 

Och han frågade mig om jag var redo att tjäna mitt land 

 

För all del rätt eller fel jag gör som ni vill säg bara till 

Ryggen är rak på denne soldat jag spelar min roll i en kunglig charad 

 

Kläder togs fram och jag såg mig själv förvandlas till Kosack 

Och officeren förklarade mitt uppdrag var nu att 

ta mig bort över gränsen till ryssarnas land och där vända om  

och gå till anfall på låssas mot mina kamrater och skjuta mot dom 

 

För all del rätt eller fel jag gör som ni vill säg bara till 

Ryggen är rak på denne soldat jag spelar min roll i en kunglig charad 

 

Jag tog mitt vapen och smög mig bort över gränsen till fiendeland  

Och jag lade mig ner bland fura och gran andades och lade an 

Sen så sprang jag mot mina kamraters postering med skallande rop 

och så sköt jag ett skott över huvudet på dom med min pistol  

 

För all del rätt eller fel jag gör som ni vill säg bara till 

Ryggen är rak på denne soldat jag spelar min roll i en kunglig charad 



 

Genom tystnaden som rådde, hördes steg i riktningen min 

Och med draget vapen klev officer’n fram, i en mynning jag tittade in 

Han sa - se där en kosack som har brutit ett kungligt fredsförbund 

Du har just startat krig emot Sverige och skall därför dö som en hund 

 

Kapten jag är svensk jag har gjort vad du sagt  

Det var på din order jag kläddes kosack 

Och sköt ett skott över huvudet på dig  

Och nu så tänker du avrätta mig 

- Soldat hör upp du har gjort din plikt 

Det här förstås nog bättre på sikt 

Ett krig vår konung vill skapa sig 

Med ett skott i bröstet han tackar dig 


