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 [Verse 1]
Dm
Den flickan mÃ¶tte varg I skogen
     C                     F
Och vargen sa dig vill jag ha
     Gm         Dm
Och flickan nekade och tveka
A7
Men sÃ¥ tog hon mod till sig och sÃ¥ hon sa
Dm
DÃ¥ mÃ¥ du mig vara trogen
     C                  F
Och aldrig vilja ha nÃ¥n ann
     Gm              Dm
Och vargen log och hand han tog
            A7               Dm
Och sa att vargakÃ¤rleken Ã¤r sann

[Chorus]
    Dm
En varman hand mot kallan loven
    C                    F
Ja jag ska gÃ¶ra dig till min
      Gm                Dm
KÃ¤nn hjÃ¤rtat sticka du vargaflicka
     A7
Jag undra vad den tÃ¶sen har uti sitt sinn
    Dm
En varman hand mot kallan loven
C                     F
Flickan tog I handan sin
     Gm            Dm
HÃ¶r vargar yla, I vinterkyla
 A7                   Dm
jag ska gÃ¶ra dig till min

[Verse 2]
  Dm
Ã… ulven tog sin tÃ¶s pÃ¥ ryggen
      C                  F
Och trÃ¤den blixtrade fÃ¶rbi
     Gm              Dm
NÃ¤r vargen drog och kÃ¤ften slog
       A7
Genom mÃ¶rka skogen fram I vargaraseri
  Dm
Ã… Ã¶ver moss och Ã¶ver hyggen



 C                     F
For dom som en iskall vind
       Gm             Dm
Och I kÃ¤rlihet tÃ¶sen pÃ¤lsen slet
     A7                    Dm
Och kyste varsamt grÃ¥bens kind

[Verse 3]
 Dm
Hem till vargamannens kula
    C                   F
De kom dom pÃ¥ ett Ã¶gonblick
     Gm             Dm
Och tÃ¶sen lekte och ulven smekte
      A7
Allt med sin tand och klo sÃ¥ nÃ¤tt och Ã¶mt det gick
    Dm
Och under fullmÃ¥nen den gula
 C                F
Dansade de med varann
     Gm              Dm
Och tÃ¶sen hand satte ulv brann
           A7
Och deras vargahjÃ¤rtan smÃ¤lte samman och de brann

[Chorus]
   Dm
En varman hand mot kallan loven
    C                    F
Ja jag ska gÃ¶ra dig till min
      Gm                Dm
KÃ¤nn hjÃ¤rtat sticka du vargaflicka
     A7
Jag undra vad den tÃ¶sen har uti sitt sinn
    Dm
En varman hand mot kallan loven
C                     F
Flickan tog I handan sin
     Gm            Dm
HÃ¶r vargar yla, I vinterkyla
 A7                   Dm
jag ska gÃ¶ra dig till min

[Verse 4]
     Dm
Och vÃ¥ren kom till vargaskogen
     C                      F
Tillsammans gick dom ut pÃ¥ jakt
        Gm                     Dm
De mot sommaren lida och vid flickans sida
 A7
Fanns han troget kvar som han sagt
          Dm



Men fÃ¶r flickan var nu tiden mogen
    C                    F
Ej lÃ¤ngre hennes hjÃ¤rta brann
     Gm                Dm
Och dagen grydde och flickan flydde
 A7                   Dm
FÃ¶r att sÃ¶ka en annan man

[Verse 5]
        Dm
Men det budet snart till grÃ¥ben nÃ¥dde
     C                     F
Och grÃ¥tande sÃ¥ sprang han ut
    Gm               Dm
Och Ã¶ver berg genom ben och mÃ¤rg
       A7
Kunde mÃ¤nnen hÃ¶ra vargens brustna hjÃ¤rtas tjut
     Dm
Och tÃ¶sen nya karlen rÃ¥dde
    C                    F
Att rid ivÃ¤g fÃ¶r fullan hov
           Gm                    Dm
Men trotts hÃ¤stens dans fick han ingen chans
     A7                    Dm
Nej mannen fÃ¶ll fÃ¶r vargen rov.

[Chorus]
   Dm
En varman hand mot kallan loven
    C                    F
Ja jag ska gÃ¶ra dig till min
      Gm                Dm
KÃ¤nn hjÃ¤rtat sticka du vargaflicka
     A7
Jag undra vad den tÃ¶sen har uti sitt sinn
    Dm
En varman hand mot kallan loven
C                     F
Flickan tog I handan sin
     Gm            Dm
HÃ¶r vargar yla, I vinterkyla
 A7                   Dm
jag ska gÃ¶ra dig till min

[Verse 6]
Dm
Men flickan visste att ulvar elden skydde
        C                 F
SÃ¥ hon satte eld pÃ¥ hela byn
         Gm                        Dm
Sin by I eld hon dÃ¶pte och mÃ¤nnen lÃ¶pte
     A7
Alltmedan lÃ¥gorna slog hÃ¶gre upp I skyn



    Dm
Men se den ulven aldrig flydde
     C                     F
Tillsammans gick de upp I fyr
       Gm              Dm
Mot varandras arm I en eld sÃ¥ varm
      A7
Fick vargamann och mÃ¶ sitt sista Ã¤ventyr

[Verse 7]
   Dm
I lÃ¥gan av den rÃ¶da glÃ¶den
C                     F
Ã„nn en gÃ¥ng de bÃ¥da brann
      Gm                   Dm
Utav lÃ¥gor kysst sen blev allting tyst
     A7
Men tystnaden vittnar om att vargakÃ¤rleken Ã¤r sann
    Dm
Tillsammans fick de mÃ¶ta dÃ¶den
     C                     F
Tillsammans fick de brinna ut
       Gm               Dm
Och I hettans plÃ¥ga och eldens lÃ¥ga
 A7
Fann de tvÃ¥ varann igen tillslut

[Chorus]
   Dm
En varman hand mot kallan loven
    C                    F
Ja jag ska gÃ¶ra dig till min
      Gm                Dm
KÃ¤nn hjÃ¤rtat sticka du vargaflicka
     A7
Jag undra vad den tÃ¶sen har uti sitt sinn
    Dm
En varman hand mot kallan loven
C                     F
Flickan tog I handan sin
     Gm            Dm
HÃ¶r vargar yla, I vinterkyla
 A7
Jag skall gÃ¶ra dig till
 A7
Jag skall gÃ¶ra dig till
 A7                   Dm
Jag ska gÃ¶ra dig till min 


