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6 Och är kam pen- tung och lång, E vig- ung dom- nås en gång,
5 Högt är må let,- Bed och strid, Käm pa- för en e vig- frid!
4 Ung dom,- gå med he lig- glöd, Ut till kamp i liv och död,
3 Ung doms- tid- är gläd jens- tid. Me dan- vår sol- ly ser- blid,
2 Ung doms- tid- är så nings- tid.- Ä del- säd med red lig- id,
1 O, du skö na- ung doms- tid,- Du är li vets- vår tid- blid!
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Blott du bär de vi ta- klä der,- Och i Je su- fot spår- trä der,-
Se ger- skall du sä kert- vin na,- E vig- vi la- skall du fin na,-
För vad högt och ä delt- fin nes,- För allt sant och gott som vin nes,-
Må de un ga- va ra- gla da!- Ung doms- fröjd- kan dig ej ska da,-
Mås te- sås i sjä len- un ga,- Om hon skör de- sång- vill sjun ga,-
Hop pets- gyll ne- stjär na- strå lar,- Allt i lju sa- fär ger- må lar,-
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Blott du hål ler- Her rens- hand. Blott du hål ler- Her rens-
När din lev nads- sol går ned. När din lev nads- sol går
Allt som lyf ter- sin net- upp! Allt som lyf ter- sin net-
En dast- Gud får va ra- med. En dast- Gud får va ra-
Ut i- li vets- bärg nings- tid.- Ut i- li vets- bärg nings- -
Li vets- sol be- lyst- sig ter, Li vets- sol be- lyst- sig
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