
Kan inte sluta grilla 
Text och musik: MaxB 2012-11-22 

 

- Instrumentintro med saxofon: 

 

- Refrängintro: 

Drömmer om att grilla - grilla med dig! 

Drömmer om att grilla - grilla med dig! 

Drömmer om att grilla - grilla med dig! 

Drömmer om att grilla 

 

- Vers 1: 
Vi skulle se en kärleksfilm på bio   - men vi hade svårt att komma loss 

Det var nått vi skulle göra               - men efter det, skulle vi gå, förstås 

Jag hoppas det kan vänta en stund   - ja, det måste vänta en stund till 

När vi väl är klara med det här        - kan vi se vilken film vi vill 

 

- Brygga: 

Lågorna slår höga - då marinaden droppar ner i glöden. 

Lågorna slår höga - då marinaden droppar ner i glöden. 

 

- Refräng:  

Kan inte sluta grilla - (kör:kan inte sluta grilla) 

Kan inte sluta grilla - (kör:kan inte sluta grilla) 

Kan inte sluta grilla - (kör:kan inte sluta grilla) 

kan inte sluta grilla  

 

- Vers 2: 

Efter en snabb dusch              - tog jag på mig rena kläder 

Kammade håret, raka hakan  - såg att det var vackert väder 

Då jag gjort några saker till   - var jag redo att gå ut  

Dags att åka ner på stan         - för att se vilken film du vill 

 

- Brygga: 
Men lågorna slog upp - marinaden droppade ner, i glöden 

Ja lågorna slog upp     - marinaden droppade ner, i glöden - Ho ho ho yeah 

 

- Refräng:  

Kan inte sluta grilla - Ho ho ho yeah - (kör:kan inte sluta grilla)  

Kan inte sluta grilla - Ho ho ho yeah - (kör:kan inte sluta grilla)  

Kan inte sluta grilla - Ho ho ho yeah - (kör:kan inte sluta grilla)  

Kan inte sluta grilla - Ho ho ho yeah - (kör:kan inte sluta grilla)  

 

Kan inte sluta grilla - Ho ho ho yeah - (kör:kan inte sluta grilla)  

Kan inte sluta grilla - Ho ho ho yeah - (kör:kan inte sluta grilla)  

Kan inte sluta grilla - Ho ho ho yeah - (kör:kan inte sluta grilla)  

Kan inte sluta grilla - Ho ho ho yeah - (kör:kan inte sluta grilla)  
 


