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intro A

A                           D          E 
Förlåt om jag stör, men jag såg på din kind 
                       D          A 
tåren som rann den som gjorde dig blind 
                    D          E 
Blind att skilja på rätt eller fel 
                       D           A 
Kom så får vi prata så att du blir hel 

                          D         E 
Och sen lilla vän låt mig följa dig hem 
                     D       A 
timmen är sen och du borde i säng 
                         D          E 
Men om du nu vill, ja då stannar du kvar 
                         D         A         
så innan jag går låt mig höra ditt svar 

          Am          D/F# 
Nog borde jag nu säga nej 
           G                 E/G# 
jag vet ju att det ej passar sig 
          Am           D/F# 
att följa med en okänd man 
           G                        E/G# 
har aldrig sett dig, känner ej ditt namn 



           Am               F 
Du har väl hört att flickor dör 
              D/F#              G 
Tänk om du är vargen dom varnat för 
          E/G#           Am 
Jag borde skynda mig härifrån 
      F  E        Am 
men ändå, låt oss gå 

A                    D         E 
Tro inte allt som du hör är du snäll 
                         D          A 
Nej låt mig få vara ditt ljus här ikväll 
                           D         E 
För nån har dig sårat, det känner vi till 
                           D         A 
men jag är din vän, om det är vad du vill 
 
                         D          E 
Jag vet en plats dit där jag brukar gå 
                      D       A 
inte så långt, men en bit härifrån 
                            D        E 
Där finns en äng, där skall du finna ro 
                  D        A 
fortare än vad du någonsin tror 

          Am          D/F# 
Nog borde jag nu säga nej 
           G                 E/G# 
jag vet ju att det ej passar sig 
          Am           D/F# 
att följa med en okänd man 
           G                        E/G# 
har aldrig sett dig, känner ej ditt namn 
           Am               F 
Du har väl hört att flickor dör 
              D/F#              G 
Tänk om du är vargen dom varnat för 
          E/G#           Am 
Jag borde skynda mig härifrån 
      F  E        Am 
men ändå, låt oss gå 
 
 
Solo  A  D  E  D  A  D  E  D  A  



          Am          D/F# 
Nog borde jag nu säga nej 
           G                 E/G# 
jag vet ju att det ej passar sig 
          Am           D/F# 
att följa med en okänd man 
           G                        E/G# 
har aldrig sett dig, känner ej ditt namn 
           Am               F 
Du har väl hört att flickor dör 
              D/F#              G 
Tänk om du är vargen dom varnat för 
          E/G#           Am 
Jag borde skynda mig härifrån 
      F  E        Am 
men ändå, när ska vi gå 


