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INTRO: Am E Am X2
Am
E
Am
Det står ett barn i gatlyktans sken (Ak. Gitarr)
E
Han ser helt skräckslagen ut
Am
E
Am
Ensamma tårar rinner på hans kind
E
Han vet att hans liv snart är slut
En liten flicka stod där igår
(Bas)
Innan hon togs av en soldat
Flickan var ensam och hade ingen mor
Hon våldtogs till döds igår
En liten pojke, lekte med sin kamrat (Elgitarr)
Såg inte minorna de lagt ut
Han sprang för fort och han trampade snett
Och gatan fylldes med blod
C
G
F
Varje dag dör flera barn
(FULLT KOMP)
Am
C
E
Utan att de gjort något ont
Am C
G
F
De är alla offer för maktens män
E
Am
De är alla krigets barn
Det satt en kvinna på marken med ett barn
Och en spruta morfin
Hon skrek ”Jag vill inte att du ska leva så här”
Hon tog livet av sig och sitt barn
Där under lyktan, stod en gång en man
Som inte hade något hem
Han blev jagad av män i uniform
Honom hängde de på stadens torg
Det finns en värld, vi inte kan se
En värld vi inte förstår
Där makt och vapen och pengar styr
Och en människa är inget värd
Varje dag, dör massa folk
Folk som aldrig gjort något ont
De är alla offer för maktens män
De är alla krigets barn
En tolvårig pojke, med vapen och uniform
Såg på sin mor, med ett hat
Han höjer vapnet mot sin moders blick
Och sen tryckte han av

Soldater kommer, soldater går
De tar vad de vill ha och lite till
En del av de är bara tio år
Men krig och våld är allt de kan
Det finns en värld, där männen styr
Och kvinnor behandlas som smuts
Där barn blir soldater och djuren blir mat
Och där allt som är fel, blir rätt
Det finns en värld vi inte kan se
Där folk dödas varje dag
De är alla offer för maktens män
De är alla, Krigets barn
Solo: 2 instrumentala verser
En liten flicka, utan drömmar utan mål (Ak. Gitarr)
Ser en värld av hat och krig
Hon hatar och hon spottar på maktens män
…För hon är ett krigets barn

