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Du tager en rentvÃ¤ttad glasdamejeanne, med tjugofem liters rymd ungefÃ¤r
Och pissljummet vatten direkt ifrÃ¥n kran, och strÃ¶socker frÃ¥n din affÃ¤r

Ja, sju ki lo socker och ett paket jÃ¤st, de renaste rÃ¥varor blir al lra bÃ¤st
SÃ¥ stÃ¤ller du flaskan vid ditt element, dÃ¤r jÃ¤ser det bÃ¤st, det Ã¤r vittnat

och kÃ¤nt

Du frÃ¶jdas Ã¥t bubblor frÃ¥n glasrÃ¶rets kolv, det kÃ¤nns ingen lukt ifrÃ¥n den
NÃ¤r flaskan har stÃ¥tt dÃ¤r i  dagarna tolv, slÃ¥ i mera socker min vÃ¤n

Ett ki lo bÃ¶r rÃ¤cka och lÃ¥t den sen va', ti l ls den slutar jÃ¤sa och dÃ¥ Ã¤r den
bra

Du tar en kastrull  med ett lock som Ã¤r tÃ¤tt, en muffskruv hos rÃ¶rmokarn
finner du lÃ¤tt

Ett mjukglÃ¶dgat kopparrÃ¶r av tre meters lÃ¤ngd, du fÃ¤ster i  locket sÃ¥ fl ink
Det bÃ¶js ti l l  en bÃ¥ge i luften svÃ¤ngd, Ã¶ver diskbÃ¤nken ner i  en hink

I hinken skall rÃ¶ret va bÃ¶jt i  spiral, som kyles av vatten sÃ¥ att den blir sval
LÃ¥t rÃ¶ret gÃ¥ ut genom hinkbottnen sen, och din apparat, den Ã¤r fÃ¤rdig min

vÃ¤n

Nu tÃ¤nder du pÃ¥ under din mackapÃ¤r, ti l ls det blir 85 grader hett
Och dÃ¥ skall du se att det blir resultat, det bÃ¶rjar att rinna sÃ¥ lÃ¤tt
Du ser sÃ¥ hÃ¶gtidligt pÃ¥ rÃ¶ret av koppar och provsmakar vÃ¤rdigt

kristallklara droppar
Til l  slut nÃ¤r det blott kommer vatten, min vÃ¤n, slÃ¥ i desti l latet och kÃ¶r om

det igen

Du fÃ¥r fyra l iter med styrka som fem, som fi ltreras i finmalet kol
Om den du sÃ¥ vil l  kan du smaksÃ¤tta den, eller drick som det Ã¤r och sÃ¤g

skÃ¥l
99 68 18 ringer du ti l l , och jag kommer dit med potatis och si l l

Sen sÃ¤tter vi vatten och socker och jÃ¤st, och ser med fÃ¶rtrÃ¶stan pÃ¥ nÃ¤sta
fest

Men gÃ¥r du och kÃ¶per systembolagssprit, ja dÃ¥ mÃ¥ du gÃ¤rna gÃ¶ra't
Med kÃ¤rlek och omsorg och andÃ¤ktig fl it, jag trivs nÃ¤r jag sjÃ¤lv fÃ¥r kÃ¶ra't

Jag fÃ¶redrar inte fabrikslagad mat, jag fÃ¥r en l iter fÃ¶r tre spÃ¤nn ur min
apparat

Vad vet du om det du frÃ¥n bolaget fÃ¥r, jag vet att den snapsen Ã¤r fÃ¤rsk som
jag fÃ¥r

Visit Bengt Sändh page on MotoLyrics.com, to get more lyrics and videos.

MotoLyrics.com | Lyrics, music videos, artist biographies, releases and more.

http://motolyrics.com/
http://motolyrics.com/bengt-sandh/ett-recept-lyrics.html?pdf=1
http://motolyrics.com/bengt-sandh.html?pdf=1
http://motolyrics.com/

	Bengt Sändh "Ett recept"

