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         G           D7                     G              C               D                   G
Du stred, inte för att du ville strida. Du stred för att striden krävde dig. 
   C                        D                  G       Em            C                        D                     G
Kriget kastade sig över dem du älskade, och du bävade, men du reste dig och stred

                  C         D7                      G             Em
för dem du älskade, för landet som födde dig
                    C                   D            G
och för att vi alla skulle få leva våra liv. 

   C                     D          G Em    C                     D                     G
Priset du fick betala är skyhögt. Krig är inte nån tapper ärofylld lek. 

         Em            Am               D               G
Du förlorade kamrater. Du förlorade din kropp.
            Em                   D               H
Du fick fruktansvärda minnen att bära på.
            Am                   D                  Em              C 
Det du trodde på gick sönder. Du förlorade din självklarhet
                  Am                          D                     G
och det du vann, det vann du mest till dem du älskade. 

/C D7 G Em C D7 G/

  G    C      D G     G C D G
Sen kom freden.

   G                        D7            G                                               C                       G 
Drömmen som du levt på så länge. Lika plötsligt som kriget börjat tog kriget slut.
  C                         D                    G     Em              C                         D7                  G
Tack vare det du gjorde går livet vidare. Vi fick behålla vår jord, vår frihet och våra liv.

                 C                     D7                  G                              C 
Nu är det fred och tid att glädjas, nu är freden här som du stred för.
                 C                           G                  Em                              D7
Och dom dansar och kastar blommor men du sjunker ner på en stol
         C                    D                  G                             Em
med blicken i dina minnen, med värkande kropp och själ,
           C                       D                     C                                 G
alltför trött för att orka dansa, alltför chockad för att ens orka le.



                 C                   D                    G                     C
Och dom säger till dig: nu är det fred, nu ska vi vara glada!
            Am 
och du vet det är sant, men du når inte dit, 
                             D7      G
det är som att det är i en annan värld.
        Am                           D7                   Am                      D7 
Själv sitter du där med smärtan, med din öronbedövande tomhet, 
               Am           D7                    Am                   D7
med dina omöjliga frågor, med din stumma, isande ensamhet
            Am                  D7              G
och för deras skull försöker du att le. 

/C D7 G Em C D7 G/
 
  C                     D7            G                Em
Vackra vackra människa, vad behöver du?
 Am                              D7                        G
Vad får jag ge dig som tack för det liv du kämpat för?
             C                  D                      G                                Em
Får jag sitta här bredvid dig? Får jag lägga en hand på din rygg? 
             C                              D                         G                        G7
Får jag ge dig en näsduk till tårarna? Får jag sjunga en vacker sång?
             C                       D                          G                    Em 
Får jag lyssna till din berättelse så jag förstår vad livet är värt,
                C                        D                         G
så jag får lära nånting om kärlek och verklighet? 

  C                     D             Hm                   E 
Vackra vackra människa! Tack för att du bävade, 
Am                  D             C                       G
tack för att du reste dig, tack för att du stred!  


