
LE FLACON  Music / Lyrics: Akis Filios

Intro: [ Dm |  B¯≤ | A ] x2

    Dm
Βάζετε κρεµµύδια σε µια κατσαρόλα
     B ¯≤
µε λίγο νερό για δέκα λεπτά 
     A
τα στραγγίζετε, τα ρίχνετε σε µια λεκάνη
    Dm
βάζετε σε µια κατσαρόλα το λάδι
     B ¯≤
τον κιµά, τις ντοµάτες, τα φασόλια, το σκόρδο
     A
προσθέστε τα κρεµµύδια, το αλάτι, το ξίδι 
     Dm
κι ανακατεύετε καλά
     B ¯≤
κι ανακατεύετε καλά
      A                               Dm
κι ανακατεύετε καλά, πολύ καλά.
  
   Dm...
Ανάβετε το φούρνο στους 230
τον απορροφητήρα προς θεού µη ξεχνάτε
βάλτε και στην τηλεόραση να παίζει
το σίριαλ που τόσο πολύ αγαπάτε
κι όταν πέσουνε οι πρώτες διαφηµίσεις
τρέξτε στην κουζίνα το φαΐ να µην κάψει
κι ανακατεύετε καλά (χ3) πολύ καλά.

Bridge: [ C7¯≤9add¯≤13/f≥ | B7¯≤9add¯≤13/f | C7¯≤9add¯≤13/f≥ | E¯≤7¯≤9add¯≤13/b¯≤  | B7¯≤9add¯≤13 ]   

   Dm...
Στρώστε στο τραπέζι  το καλό σας σερβίτσιο
φτιάξτε λουλουδάκια  µε τις χαρτοπετσέτες
παρεµπιπτόντως ποτίστε την γαρδένια στο µπαλκόνι
και το γάτο σας ταΐστε που τον λέτε Αντώνη
βάλτε στο µπολάκι του αυτό που του αρέσει 
γαλατάκι µε κροκέτες που 'χουν γεύση γιουβέτσι
κι ανακατεύετε καλά (χ3) πολύ καλά.



   Dm...
Στο µπουντουάρ καθίστε τώρα για µια ακόµη φορά
τα φρυδάκια σας βγάλτε προσεχτικά
βάψτε τα νυχάκια σε χεράκια και πόδια
και πίσω από τα αυτάκια βάλτε λίγη κολόνια
πούδρα και ρουζάκι απλώστε στα µαγουλάκια
και µπόλικο αφρό ψεκάστε στα µαλάκια
κι ανακατεύετε καλά (χ3) πολύ καλά.

Intermezzo:[ Cmaj7 | Bmaj7  B¯≤maj7  | Dmaj7 | C≥maj7 | Emaj7 | E¯≤maj7 | F≥maj7 | 

  Gmaj7,  G≥maj7 ]

                     [ D≥m7add11 | Dm7add11  F≥m7add11 |  Fm7add11 | Em7add11 | Gm7add11 |

   G≥m7add11  |  Amaj7 | B¯≤m7add11 Bm7add11 Cm7add11 | ]

  

   C≥
Σαρανταδυόµιση λεπτά αφότου είχατε αρχίσει
   C≥9(add¯≤13)

το ζουµί λογικά θα έχει ήδη πήξει
   E¯≤≥9(add¯≤13)

ήρθε η στιγµή για το µπουκαλάκι
   C≥
που βαθιά στο συρτάρι έχετε κρύψει
   C≥9(add¯≤13)

µία µικρή δοσούλα  υδροκυάνιο φτάνει
   C9(add¯≤13)

ρίξτε την κι αυτή µε του καφέ το φλιτζάνι

   C≥m
κι ανακατεύετε καλά 
     A
κι ανακατεύετε καλά
     G≥                              C≥m
κι ανακατεύετε καλά, πολύ καλά.



    Dm
Σερβίρετε τώρα σε 'να πιάτο βαθύ
    Dm9(add¯≤13)

χαµηλώστε τα φώτα, ανάψτε κερί
    Em9(add13)

βάλτε και µια µουσική απαλά να παίζει
    D
ότι πρέπει για το γιορτινό σας το τραπέζι
    Dadd¯≤13

τα µάτια κλείστε πείτε ευχαριστώ στο Θεό
    C≥add¯≤13

που σας αξίωσε να έχετε αυτό το φαγητό.

   Edim7  Gdim7  E¯≤dim7  Adim7

Ελάτε δοκιµάστε τώρα πριν κρυώσει
   F≥dim7  G≥dim7   Fdim7   Bdim7

βάλτε και στο γάτο µια µικρούλα δόση, ελάτε,
   B¯≤dim7   Cdim7   Ddim7   C≥dim7

φάτε, µην το σκέφτεστε άλλο,
   D≥dim7  Edim7   Fdim7  F≥dim7

γεµίστε το κουτάλι, µπουκώστε το στοµατάκι σας
   Gdim7  G≥dim7 ......

επιτέλους, τι περιµένετε
καταπιείτε, φάτε
µη διστάζετε
επιτέλους, τι περιµένετε
καταπιείτε, φάτε
µη διστάζετε
φάτε, φάτε...

    Dm
[ Κι ανακατεύετε καλά
     B ¯≤
κι ανακατεύετε καλά
      A                               Dm
κι ανακατεύετε καλά, πολύ καλά.  ] χ2


