Strijdliederen
Zegelied (Jan Klaasen was trompetter)

Wij hebben overwonnen, onze zege is behaald.
Hip hip hoera voor de Eternicaanse vlag!
En we streden door en we vochten voort
alle onderdanen in het Rijk
en de Goden hebben ons gebed verhoord!
We hebben heel wat afgeknokt in onz' geschiedenis.
Vaak werden we weer eens misleid en dan ging het goed
mis.
Het Keizerrijk, de Witte Golf, de Gouden Compagnie,
de ondoden of Picten of wat weet ik al niet wie.
Maar telkens slaan we ons erdoor, hoe zwaar dat het
ook was
en rijzen elke keer weer als een feniks uit zijn as!
Voor al die oorlog en die strijd betalen we de tol.
Met namen van gesneuvelden schrijven we boeken vol.
We eren hen, gedenken hen voor het offer hier
gebracht.
Laat hen opnieuw de cyclus in, zoals van hen verwacht!
En klopt een nieuwe vijand in de toekomst op de poort
dan staan we klaar, we zijn paraat, de strijdkreet wordt
gehoord!



van

CYRION
den bard

Al die willen ten oorlog trekken
(Al die willen te kaperen varen)
Al die willen ten oorlog trekken,
moeten moedige helden zijn.
Helden neemt uw zwaard ter hand!
Gij moogt gaan vechten, gij moogt gaan vechten!
Helden neemt uw zwaard ter hand!
Gij moogt gaan vechten voor 't vaderland.
Zij aan zij zullen wij als broeders
tot ter dood op het slagveld staan.
Oog om oog en tand om tand,
vechten we verder, vechten we verder!
Oog om oog en tand om tand,
Vechten wij verder voor ’t vaderland.
Wilt gij thans voor ons volk gaan strijden,
weet dan dat gij ons lof verdient.
Kampioenen van het recht!
Zwaait uw banieren, zwaait uw banieren!
Kampioenen van het recht!
Strijdend wordt hier het pleit beslecht.



Wat gaan we doen met de Gouden Horde?
(Wat gaan we doen met de dronken zeeman)
Wat gaan we doen met de Gouden Horde? (3x)
Als we hen verslagen!
Op aan de hoogste boom! (3x)
Als we hen verslagen!
Kapt ze gerust in 1000 stukken! (3x)
Als we hen verslagen!
Voert ze aan een roedel wolven! (3x)
Als we hen verslagen!
Laat ze voor de kraaien liggen! (3x)
Als we hen verslagen!



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!

Allen die willen ten strijde gaan
(Allen die willen naar Island gaan)
Allen die willen ten strijde gaan
om Malach te bevechten
en de oorlog te beslechten.
Pak uw boeltje rap bijeen en bol het af
of wij slaan al de schedels van uw lijken af.
Allen die willen ten strijde gaan
de Gouden Horde slachten
die ons slechts vernieling brachten.
Nen toek op hunnen lelijke en gouden smoel.
Die rotzakken hier buiten is ons enig doel.

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.

Valt er een vijand ons landje aan,
dan moeten ze beseffen :
hey, wij slaan er ook ni neffe!
Kom allemaal, kom allemaal gerust eens af.
En krijg van onze krijgers uw verdiende straf.

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!




De Horde (Blackadder theme)
Kijk uit! De vijand komt eraan
verpakt in paars en gouden stoffen.
Voorwaar, we gaan er tegenaan
en slaan ze deftig uit hun sloffen!
De Horde, de Horde,
We kunnen ze wel aan!
De Horde, de Horde,
Als wij maar harder slaan!
We jagen al dat goud gespuis
weer terug vanwaar ze zijn gekomen.
Zo kunnen wij straks terug naar huis
om weer van peis en vree te dromen.
De Horde, de Horde,
ze stellen niet veel voor!
De Horde, de Horde,
zo zingen wij in koor!
Mazana is te ver gegaan.
Dat kreng moet bloeden voor haar daden.
Hoort mij : Die Horde moet eraan!
Ze zal in eigen bloed gaan baden!
De Horde, de Horde,
Hun goud wordt onze buit!
De Horde, de Horde,
hun spelleke is uit!



Mazana
(‘Overspel’ van Katastroof)
Het is ne zak, da’s wel bekend.
Wie is daar nu nog van content?
En al zijn god’lijkheid ten spijt
speelt hij nu veel aanbidders kwijt.

De Gouden Koe Mazana
speelt een gevaarlijk spel.
We gaan die koei verand’ren
in frikandel.
Zijn Goud Gespuis slacht er op los.
Verbranden elke stad en bos.
Hij blijft ver van elk strijdgewoel.
Schrik voor ons vuist in zijne smoel.
Uiteind’lijk zult ge toch wel zien,
na nog ne slag of 3 misschien,
verliest hem toch en bovenal
zullen wij lachen met zijne val!



Kom vriend! (Dank u voor deze nieuwe morgend)
Kom vriend, schaar u aan onze zijde!
Kom vriend en word een koen soldaat!
Kom vriend en maak ons heir nog sterker
dan het nu al staat!
Volg ons en zie ons Rijk nog groeien.
Werp u in deze nob’le strijd.
Groei zelf tot u een nob’le held in
oorlogsdaden zijt!
Wijk niet, want vechten doen wij samen.
Vrees niet, uw broeders staan u bij.
Strijd voort, voor ons Eternica dat
staat door u en mij.



De Koppenburcht
(Het glazen paardje)
Aan de pas van Reitze gelegen
ligt een vesting, sterk en trots
door bloed van menig vijand gezegend
stille wachter gezeten op rots
Koppenburcht, gij zijt gevallen
Gouden Horde sloeg U neer
Gij sneefde met uw dapp're helden
en als tombe keert gij weer
De wrede Vader zond Zijn zonen
blinkend van het bloed en het goud
om Eternica te verov'ren
voor zijn troon op schedels gebouwd.
Wakk're kinderen van de cyclus
kwamen in de burcht bijeen
om de gouden storm te bedwingen
doch er overleefde geen één
Gedenk de dapp'ren die hun leven
voor ons waagden in de nood
Hun was de kracht, zij bleken de sterksten
zelfs sterker dan de dood
Helden van de Koppenburcht
wil ik prijzen in dit lied
ja, gij slaagden in uw streven
hen vergeten zullen wij niet!



Jacobus Sentaard (Land of Hope and Glory)
De Nachtlegioenen
(Ik wil deze nacht)
De wet is de wet, als ik sterf zal ik dienen.
Ik moet dan gaan vechten, ‘kom er ni onderuit.
Ik word vast een sterk en dapper soldaatje
Het nachtlegioen maakt vast mijn lichaam wel buit.
Op het moment van het sterven dan scheiden
Mijn lichaam en ziel zich in tweeën vaneen
Mijn ziel gaat opniew in de cyclus, dat hoort zo
Mijn lichaam blijft hier al dat vlees en been
We kennen geen angsten, geen honger of onwil
We dienen ons land zelfs na onze dood
Het Nachtlegioen doet onze vijanden beven
En kleuren hun vuige tunieken in ’t rood.



Heil Jacobus Sentaard, heil de Gouden Pijl!
Schout van Spieckelspaede rechtspraak zonder verwijl.
Opperschoutvan ons allen, door iedereen bemind.
Trouwe zoon van de cyclus, waar hij sterkte in vindt.
Trouwe zoon van de cyclus, waar hij sterkte in vindt.
Aanvoerder onzer legers, krijgsheer tegen het AL.
Hield de rangen gesloten, hield ons kloek bovenal.
Ridder van de Feniks, blijft in ons bestaan.
Leeft in onze rangen, houdt ons vaandel staan.
Heil Jacobus Sentaard, hij zal nooit vergaan!



Gevallen vrienden
(scoon lief)

De trommel slaat
(de trommel slaat)

Gevallen vrienden in de strijd,
denk aan hun heldendaden.
Aan wie ze waren in hun tijd
toen z’ uit hun leven traden.
Zij zijn ons dapper voorgegaan
en hebben al gegeven.
Ze vielen voor het vaderland
en gaven ons hun leven.
En is het onze tijd te gaan,
dan zal men ons bezingen.
En in de cyclus zullen wij
een nieuw bestaan beginnen.



De trommel slaat, het leger gaat,
de wind ontvouwt de vanen.
Zo trekken wij op ’t oorlogspad
langs Eternicaanse banen.
Hoezee, hoezee, hoezee!
Hoezee, hoezee, hoezee!
Zo gaan wij vechten,
‘t pleit beslechten,
voor peis en vree!
De oorlog woedt, het mensdom bloedt,
maar nooit gaan wij ten onder.
Wij zegevieren in de strijd
soms wonder boven wonder.
Hoezee, hoezee, hoezee!
Hoezee, hoezee, hoezee!
Zo gaan wij vechten,
‘t pleit beslechten,
voor peis en vree!



Een soldaat van ’t Eternicaanse Leger
(Een soldaat van Napoleon de Grote)
Een soldaat van ’t Eternicaanse Leger,
vocht voor volk en vaderland.
Zij aan zij met Eternicaanse helden,
zijn trouwe zwaard al in zijn hand.
Na demonen, blauwe garde en het AL
was onze held toch wel wat moe van al dat vechten.
Hij wilde rust, een vrouw, wat kindjes en een huis.
Maar toen kwam Malach … en zijn hordes zombie-knechten.
Schedels, knoken, rottend vlees,
strijden tegen ondoden.
Met de moed der wanhoop en
biddend tot de Goden.
Op een weide groen en levend,
sneuvelt onze dapp’re held.
En nu strijdt hij ook met Malach
als ondode anti-held.
Eén, twee, voorwaarts, Malach komt eraan!
Samen zullen we ‘m verslaan!



Eternicaanse helden (de moorsoldaten)
Waarheen wij ook om ons kijken,
zien wij goud en paars rondom.
Oogst bestaat thans uit bloed en lijken,
keer op keer komt de Dood weerom.

Eternicaanse Helden,
die koene daden stelden … zijn wij.,
Golf na golf komt de woeste vijand
over ons heen gespoeld.
Toch geven wij de strijd niet op want
onze woede moet gekoeld.

Eternicaanse Helden,
die menig vijand velden … zijn wij.,
Steeds wanneer wij ons vaandel zwaaien,
voelen wij opnieuw die trots.
Nooit of nooit zullen wij versagen,
Stevig staan wij als een rots.

Eternicaanse Helden,
die ’t land ter hulp snelden … zijn wij.,



