Vargarnas Revansch
Am
F
G
Am
Har ni nånsin övervägt hur det skulle se ut
F
G
Am (E7, Am)
ifall dunderhonungen en dag tog slut?
Am
F
G
Am
Skulle Bamse va i livet? Skulle Skalman finnas kvar?
F
G
Am
Vi vargar, vi ska ge er alla svar.
G
C
(C7)
Jag tror Bamse och hans vänner skulle darra.
E
Am
Jag tror vargarnas skulle yla högt i kör.
G
C
Sen skulle vi planera, hur att Bamse likvidera,
E7
Teddy, Brum arkebusera, steka Lille Skutt i smör.
Ref
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G
C
E (Am)
För när honungen har sinat, ja då har ni ingen chans å
E
F
Am
då tar vi tuffa vargar vår revansch.
E
F
Am
Ja, då tar vi tuffa vargar vår revansch.
Mellanspel
Am, G, F, E
F, E, Am, E7
Vers
Bamse skulle gråtandes med bindel för sin syn
tvingas knäböja för vargarna i dyn.
Sen skulle punkten sättas med ett välriktat nackskott
så var hans terrorregim ett minne blott.
Och hans ungar skulle ställas emot väggen
och en efter en skulle de tas ner.
Lille Skutt han ska friteras, Mini-hopp han ska flamberas
var kanin inmundigeras glatt hur mycket de än ber.
Ref
Och Skalmans gröna börda vi knäckte som en nöt
när vi med slägga snyggt och snabbt det skalet bröt.

Och det skulle svida surt igenom Farmors ben och märg
när hon slängs utför sitt eget höga berg.

Och högt vi skulle hänga katten Jansson
och skjuta prick på honom med luftgevär.
Och vår fest skulle bli ballare och våra hjärtan kallare
när Vargen bränns som tjallare och bålet honom förtär.
Ref
Och om någon av er mindre skulle våga ta sig ton
kanske satsa på en kontrarevolution.
Då är det sant att en stor faller emot alltför många små
men vi är starkare och fler ändå.
Och vi skulle hämta draken ur hans grotta
och bjuda honom in till vår bankett.
Ni skulle på hans eld få smaka, tvingas ännu mer tillbaka
ett inferno förorsaka. Tusen grader hett!
Ref
Och bort ifrån den krater där Bamses kullar en gång låg
drog vi ut i världen i ett Vargatåg.
Alla vargar, troll och häxor, varenda missnöjd best
skulle sluta sig till oss från öst och väst.
Hela världen skulle ligga för våra fötter.
Vi plundrar, bränner, krossar! Vi förgör!
Det är en vargadrömsinkarnation. En jättelik atomfission.
Allt slutar med en explosion. Extatisk vargakör.
Ref.x3

