
                                 

 

 
De Vader ter ere   (‘De wereld vergaat’ - Laïs)  
 
Hoort nu de trom op het slagveld weerklinken. 
Geen enkel offer is ons nog te duur. 
Ziet alle zwaarden en harnassen blinken. 
Voelt in u branden het Goddelijk vuur 
Want de Vader moeten wij eren, 
moeten wij eren te vuur en te zwaard. 
Strijden, ter ere van de Vader. 
Glorie en eer worden strijdend vergaard. 
 
Steekt nu het vuur in de fakkels, mijn vrienden, 
slaat op de trommels en drink nog wat wijn. 
Straks zullen wij onze Vader weervinden 
zingend van bloed, overwinning en pijn. 
Te vernielen, onze taak in de cyclus, 
al op te ruimen wat zwak is en rot. 
Strijd dus, vernietig de zwakken, 
strijd voor uw Vader, strijd voor uw god. 
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Trots en trouw   (Draken-marslied) 
 

Trots en trouw      
zijn mijn idealen.    
Trots en trouw     
houden mij overeind.  
Met trots en trouw   
ja, kan men mij betalen   
Trots en trouw.     
Tot aan het bit're eind!   
 

Trots en trouw 
vormen al mijn daden. 
Trots en trouw  
en ere zij de Draak.  
Trots en trouw  
met eergevoel beladen. 
Trots en trouw 
altijd een schone zaak. 
 

Trots en trouw 
dat zijn geen ijd’le woorden. 
Trots en trouw. 
Ja, dat wordt echt gedaan. 
Trots en trouw 
en niets gaat nog verloren. 
Trots en trouw 
En Chaos moet eraan! 
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Zeven Goden 
(chevaliers de la table ronde) 
 
Wolf  en Draak zijn geen dikke vrienden, 
‘t klikt niet echt, dat is welbekend. 
D’één is wet, d’ ander is de vrijheid. 
Allebei staan z’ aan ’t firmament.   
 
Zeven Goden in ons Rijk, Zeven Goden in ons Rijk,Zeven Goden in ons Rijk, Zeven Goden in ons Rijk,Zeven Goden in ons Rijk, Zeven Goden in ons Rijk,Zeven Goden in ons Rijk, Zeven Goden in ons Rijk,    
’t is wat veel, maar zo is er balans.’t is wat veel, maar zo is er balans.’t is wat veel, maar zo is er balans.’t is wat veel, maar zo is er balans.    
Zeven Goden in ons RijZeven Goden in ons RijZeven Goden in ons RijZeven Goden in ons Rijk, Zeven Goden in ons Rijk,k, Zeven Goden in ons Rijk,k, Zeven Goden in ons Rijk,k, Zeven Goden in ons Rijk,    
Kom en bid deze rozenkrans.Kom en bid deze rozenkrans.Kom en bid deze rozenkrans.Kom en bid deze rozenkrans.    
    
Ruiter staat voor de bandeloosheid. 
Grootmeester houdt van recht op recht. 
D’één is leut, d’ander is wat saaier, 
Maar objectief ben ik ook ni echt. 
 
Moeder geeft, dat is al geweten, 
Vader neemt, ieder zijn gewin. 
Maar zoals al zo vaak gebleken 
vlot het niet in dit klein gezin. 
 
En centraal wacht ons dan Negaster 
Tegenstand heeft hier echt geen zin. 
Maar geen rust voor Eternicanen. 
Met een schop, terug de cyclus in. 
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Eternica  (op de muziek van het 'Io Vivat' studentenlied) 
 
Eternica, Eternica!     
De staat van negentien!    
De gouden zon, ze lacht, ze leeft,   
waarmee de Draak zijn zegen geeft.   
Eternica, Eternica!     
De staat van negentien!    
 
Eternica, Eternica! 
Het land van avontuur! 
Zie daar het zilv'ren maantje staan, 
de Maanwolf is op jacht gegaan. 
Eternica, Eternica! 
Het land van avontuur! 
 
Eternica, Eternica!     
Zo vol van jonge vreugd!    
De moederschoot is goed gevuld.   
Dat is dan ook des Levens schuld.   
Eternica, Eternica!     
Zo vol van jonge vreugd!    
 
Eternica, Eternica! 
Hoe knaagt de tand des tijds! 
Vernietigt al wat levend was 
en maakt weer plaats voor een nieuw gewas. 
Eternica, Eternica! 
Hoe knaagt de tand des tijds! 
 

Eternica, Eternica!     
Vervuld van de magie!    
De sterkste onder aller macht,   
de Grootste Meester lang verwacht.   
Eternica, Eternica!     
Vervuld van de magie!   
 
Eternica, Eternica! 
In chaos wordt men wijs! 
De Ruiter speelt gevaarlijk spel. 
Wat is een hemel zonder hel? 
Eternica, Eternica! 
In chaos wordt men wijs! 
 
Eternica, Eternica! 
Zo onbezorgd en vrij! 
Eenieder sterft, tot ieders spijt, 
Zo blaast de Dood elk kaarsje uit. 
Eternica, Eternica! 
Zo onbezorgd en vrij! 
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De Cyclus 
(Avondlied) 
 
Aanschouw, zo draait de cyclus verder. 
De Feniks sterft en keert weerom. 
Wij sterven en worden geboren. 
Zo heeft bepaald ons Godendom. 
Wij maken deel uit van de Cyclus, 
die stroomt dwars door de eeuwen heen. 
Dus vreest de Dood niet te ontmoeten 
Wij gaan de cyclus niet alleen.  
 
Aanschouw, zes Goden staan ter hemel. 
Ze schitt’ren als hun sterrenbeeld. 
Het evenwicht moeten zij eren, 
Zelfs al zijn zij zo vaak verdeeld. 
Ere de Dood, de stille Wachter, 
de Hoeder van het Evenwicht. 
Hou toch de cyclus steeds gesloten 
en onze blik vooruit gericht. 
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Ren mee met de Wolven 
(Wat zullen we drinken) 
 
Ren mee met de wolven 
door het donk’re woud. 
Ren mee met het roedel 
waar je van houdt. 
Hier in het roedel ligt je lot. 
Ren dus met ons samen, samen staan we sterk, 
Ren dus met ons samen, ren als een god.  
 
Wees vrij als de vogels, 
zwevend in de lucht. 
Vlieg mee op hun vleugels 
en maak die vlucht. 
De hemel is voor iedereen,  
dus vlieg met je vrienden, sla je vleugels uit, 
geniet van de wereld om je heen. 
 
Je leven moet vrij zijn, 
anders leef je niet. 
Geheel ongebonden 
zoals dit lied. 
Je vrijheid is je grootste recht,  
je moet ervoor strijden, tot je laatste snik, 
alleen als je vrij bent, leef je echt.   
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De Kerk van ‘t Leven 
(Wel Annemarieke) 
 
De Kerk van ’t Leven is zedig en goed, 
ze heelt alle wonden en stelpt het bloed. 
Helers genezen de wonden en ziektes. 
De Moeder is met hen en ons allemaal. 
Hou van het Leven en leer te genieten. 
Zo gaat dit reine en schone verhaal. 
 
Gewond na het vechten of ziek van het vlees? 
Onzuivere wonden of zomaar wat hees? 
Bid tot de Moeder, vertrouw op het Leven. 
zo blijft het Leven met ons allemaal. 
Blijf altijd hopen en kijk naar de toekomst 
zo maak je lang nog je eigen verhaal.   
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Priesters 
(Cockles and muscles) 
 
Wie bidt voor de mensen  
hun heilige wensen 
Bemiddelt bij Goden om menselijk heil? 
Wie strijdt voor de Zeven. 
Doet vijanden beven? 
Wie heeft voor de mensen het leven nog veil?  
 
De Priesters der Zeven, de Priesters der Zeven,De Priesters der Zeven, de Priesters der Zeven,De Priesters der Zeven, de Priesters der Zeven,De Priesters der Zeven, de Priesters der Zeven,    
ze dienen de Cyclus en dat doen ze goed.ze dienen de Cyclus en dat doen ze goed.ze dienen de Cyclus en dat doen ze goed.ze dienen de Cyclus en dat doen ze goed.    
De Priesters der Zeven, de Priesters der Zeven,De Priesters der Zeven, de Priesters der Zeven,De Priesters der Zeven, de Priesters der Zeven,De Priesters der Zeven, de Priesters der Zeven,    
ze eren de Goden tot hun laze eren de Goden tot hun laze eren de Goden tot hun laze eren de Goden tot hun laatste bloed. atste bloed. atste bloed. atste bloed.     
 
Ze doden of helen, 
ze nemen of delen, 
de Goden staan in al hun levens centraal. 
En wie komt te sterven 
zal Eeuwigheid erven. 
Voor ieder begint dan een heel nieuw verhaal. 
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Malachius   (‘Bruidsnacht’ - Laïs)  
 
Zij kwamen uit het woud, Woudelfen niet vertrouwd, 
met mensenwegen, steunend op elkaar. 
Zoekend naar heldendom, die hen hier helpen kon, 
zoekend naar steun van een helpend gebaar. 
 
Godenspel, Godenspel!Godenspel, Godenspel!Godenspel, Godenspel!Godenspel, Godenspel!    
Levens zijn niet van telLevens zijn niet van telLevens zijn niet van telLevens zijn niet van tel    
als Goden spelen.als Goden spelen.als Goden spelen.als Goden spelen.    
Angsten worden waar.Angsten worden waar.Angsten worden waar.Angsten worden waar.    
    

Met de Hand van het Lot wilden zij komen tot 
een draak verbonden aan ’t Lot van Elfland. 
Maar na het ritueel, ontgoochling werd hun deel. 
Die steenen beeltnis bleek niet de juiste hand. 
 
Malach keek loerend uit, maakte de Elfen buit. 
Hij kon voltooien, ’t drakenritueel. 
Nu is Malach een draak, zinnend op bloed’ge wraak. 
Wij wachten op zijn toorn.  Angst is ons deel. 
 
Godenspel, Godenspel!Godenspel, Godenspel!Godenspel, Godenspel!Godenspel, Godenspel!    
Levens zijn niet van telLevens zijn niet van telLevens zijn niet van telLevens zijn niet van tel    
als Goden spelen.als Goden spelen.als Goden spelen.als Goden spelen.    
Oorlog is daar.Oorlog is daar.Oorlog is daar.Oorlog is daar. 
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Lied voor de Grootmeester    
(‘Ik hou van alle vrouwen’ - Rum)  
 
Wij leven voor de kennis,  
voor kennis en magie, voor kennis en magie. 
De Ruiter houdt van chaos 
En daarom wij dus ni, en daarom wij dus ni. 
 
De bib is mijnen tempel. 
De boeken zijn mij lief.  Zij zijn mijn werkgrief. 
Ik lees er heelder dagen 
Ik ben een kennisdief. De kennis is mij lief. 
 
‘k wil experimenteren. 
‘k Haal alles uit elkaar, in één simpel gebaar. 
En met mijn nieuwe kennis 
maak ik uw dromen waar, hoe gek of wonderbaar. 
 
Geheimen van de wereld 
Ontplooi u voor mijn geest,  
 
Wij leven voor de kennis,  
voor kennis en magie, voor kennis en magie. 
De Ruiter houdt van chaos 
En daarom wij dus ni, en daarom wij dus ni. 
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De Ruiter (‘Kauwgomballenboom’ – Elli en Rikkert) 
 
Voel je je bestolen van al jouw geluk? 
Wel er is een truk, hiermee kan het nooit meer stuk. 
De Ruiter biedt je kansen die je nergens anders krijgt. 
Aanvaard ze en je merkt dat het geluk naar jou toe neigt. 
De Ruiter gooit je stenen, draait je rad en trekt je stro. 
Een gokje met de Ruiter win je zo. 
 
Sta je aan een tweesprong en je hebt de keus. 
Je moet weten heus, niemand neemt je bij de neus. 
De Ruiter zal je tonen waar de weg ligt naar je lot. 
Gooi die dobbelstenen want de Ruiter is je God. 
De inzet is je leven of je ziel het maakt niet uit.   
Uiteind’lijk maakt de Ruiter je toch buit. 
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De Draak van het Licht (Land van Maas en Waal) 
 

Onder de zonnestralen van een gouden zon 
Vereren wij de Draak van ’t Licht 

Want hij is onze bron 
Bron van alle orde, hij schenkt ons onze rust. 

Te weten dat ons leven op zijn leer en wet berust 
En we danken en we loven, we strijden voor de Draak 

Want hij is onze ruggegraat. 
 
De wereld is verdorven, de mensen zijn zwak. 
De wereldboom is even krachtig als zijn zwakste tak. 
Dus snoeien we gebroken en rotte takken weg. 
We reinigen de wereld, de Draak toont ons de weg. 
 
De Draak is het licht in ons donker bestaan 
En alles wat onrein is, neemt de vlucht van hem. 
Zijn licht en gloed beschermt ons, het heelt en houdt 

 ons warm. 
Hij herdert onze zielen, wij zijn zijn sterke arm. 
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Maanwolvin (‘de zotte morgen’ – Jef van Uytsel) 
 
De nacht die valt, de maan komt op, ik voel het weer. 
’t Begint hier in mijn binnenste te bonken. 
Ik kijk eens door het raam. 
De maan, ze staart me aan 
En staat aan ’t firmament naar mij te lonken. 
 
Ik trek er weer op uit, ik voel het op mijn huid. 
Mijn lijf brandt van het vurige verlangen. 
De Maangodin te dienen, wat jachttrofees verdienen 
En heel mijn lijf er dan mee te behangen. 
 
Ik ruik alweer een spoor, mijn godin ik ga ervoor. 
Schenk mij uw kracht dit eeuwig vol te hou’en. 
Dan jaag ik als de wind zo vrij en goed gezind 
En blakend van gezondheid en vertrouwen. 
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De Dood (‘na de dood’ – Freek de Jonghe) 
 
Wordt een krijgsheer soms wat knetter? 
Legt hij zijn ziel aan waanzin bloot? 

Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood! 
Zijn er onlusten en oorlog 
Kleurt het gras weer veel te rood. 

Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood! 
 
Ja, de Dood ... (4x)Ja, de Dood ... (4x)Ja, de Dood ... (4x)Ja, de Dood ... (4x)    
... brengt balans, waar al de rest het heeft verkloot!... brengt balans, waar al de rest het heeft verkloot!... brengt balans, waar al de rest het heeft verkloot!... brengt balans, waar al de rest het heeft verkloot! 
 
Wil een priester zich veranderen 
In een draak, magisch en groot? 

Geen paniek, we kunnen rekeneGeen paniek, we kunnen rekeneGeen paniek, we kunnen rekeneGeen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!n op de Dood!n op de Dood!n op de Dood! 
Of vallen Duisterelfen binnen 
Brengen ons in hoge nood! 

Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood! 
Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood!Geen paniek, we kunnen rekenen op de Dood! 

Dus onthoud het goeie vrienden 
Gaat de balans ooit uit het lood. 
Geen paniek dan, u moet weten :  
Niemand is sterker dan de Dood. 
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