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Dina ögon trygga blå - Dom ljuger är jag rädd  
Säg varför är det så - För kriget är du klädd 
Men jag är stor och stark - Din ovän likaså 
Jag övervinner allt - Jag önskar det var så 
Men världen står i brand - Vad bryr vi oss om den 
Jag slåss ju för vårt land - Du kommer aldrig hem 
Jag lovar och jag svär - Om gudarna så vill 
Om gudarna så vill  
 
Men ännu finns det tid - Vad tänker du nu på 
Om jag skall gå i strid - Vad hjälper dig väl då 
Då vill jag knyta band - Vad tjänar det väl till  
Jag ber nu om din hand - Du får den om du vill  
Då håller vi ett bröllop - Uti en berså 
Jag bär en stilig frack - Jag liljor i mitt hår 
Sen bygger vi ett bo - Om gudarna så vill 
Om gudarna så vill 
 
Och kyrkklockan slog sina vackraste slag 
För dom älskande dom bedårande 
 
Nu känner jag mig trygg - Du står där i ett led  
Geväret på min rygg - På knä jag faller ned 
Du säger några ord - En gåva skall du få 
Det är någonting du gjort - Till lycka vart du går 
Du lägger i min hand - En lyckoamulett 
Jag trär den kring min hals - Den bär min silhuett 
Jag tror den vill mig väl - Om gudarna så vill  
Om gudarna så vill  
 



Och kyrkklockan slog sina ödsliga slag 
För soldaterna där på gatorna 
 
I natt fick jag besök - Besök utav en ängel  
I natt fick jag besked - Den vackraste av änglar 
Uti sin vingespets - Han höll en amulett 
Bunden i en krans - En sorgesam bukett 
I striden gick du bort - I himmelen jag bor 
En kula blev din död - Till fäderna jag for 
Du väntar på mig där - Om gudarna så vill 
Om gudarna så vill 
 
Och kyrkklockan slog sina sorgsamma slag 
För dom saknade dom försakade 


