Sol vind och vatten

Ännu spelar syrsor
Till vindarnas sus
Ännu rullar kulorna
På skolgårdens grus
Och än strålar solen
På brunbrända ben
Ännu ruvar fåglarna
Fast timmen är sen
Det finns tid till försoning
Innan dagen är förbi
För jag tror, jag tror på
friheten
Jag lever I
Och är det inte verklighet
Så drömmer jag
Sol, vind och vatten är
Det bästa som jag vet
Men det är på dig jag
Tänker I hemlighet
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa
hav
Det, är mina drömmar
vävda av
Jag vill veta vägen
Till herdarnas hus
Jag behöver att omges
Av en ledstjärnas ljus

Det skymmer vid sion
Och natten blir sval
Men än doftar blommorna
I skuggornas dal
Det finns tid till försoning
Innan natten slagit ut
För jag tror, jag tror att
livet
Får ett lyckligt slut
Och är det inte verklighet
Så drömmer jag
Sol, vind och vatten är
Det bästa som jag vet
Men det är på dig jag
Tänker I hemlighet
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa
hav
Det är mina drömmar
vävda av
Sol, vind och vatten
Höga berg och djupa
hav
Det är mina drömmar
vävda av
Mm, Ja, det är mina
drömmar vävda av

Sommarnatt
Rosa lack och kromad
list i ’59 års modell
Jag öser på för fullt i
stan som en 50-talsrebell Jag sveper över
landsvägar ja jag
sveper genom natten
Och tar det cool till
Clarion’s sound med
en säker hand på
ratten. Sommarnatt,
när jag svävar fram i
mörkret, aha
Sommarnatt, ger en
skön highway feelin.
Sommarnatt, när jag
glider fram på gatan,
aha Sommarnatt i min
jättemaskin.

De’ e’ en ganska enkel
sak att få en brud till
att åka me’ En enda
liten kort signal ja där
ligger de flesta i lä stadens vilda nattrafik ja
där trivs jag allra bäst
där gäller bara håll i
gång och vem som
hörs och låter mest.
Sommarnatt, när jag
svävar fram i mörkret,
aha Sommarnatt,
ger en skön highway
feelin.Sommarnatt,
när jag glider fram på
gatan, aha
Sommarnatt i min
jättemaskin.

Av Lars Diedricson / Torben Per Ferm

Av Ted & Kenneth Gärdestad

Restaurang Väggivägg i Härnösand
Adress: Trädgårdsgatan mittemot Domkyrkan
Tel: 0611-247 45
Öppettider: Tisdag till lördag från 17:00
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S M Å R ÄT T E R
Grön sparris med varmt parmesanskum och krispig salvia....62:Risotto med säsongens svampoch libbsticka...................................65:Vichyssoise av mandelpotatis
med krispig potatis och torkad dill
...................................................................55:Rostad sommarmorot med
tryffel och rostade hasselnötter..
..................................................................60:-

Tunn krutong med sikrom,
citronmajonnäs och syrad silverlök
...................................................................92:Grovskuren laxtartar med
färskriven pepparrot, gurka och
äpple samt rökt forellrom....... 72:Gubbröra med rostad kavring,
mixa den själv! ...............................65:Svenska blåmusslor med
ramslöks-velouté...........................67:-

Stuvad sommarkål med krämbakat ägg och rostad lök..........55:-

NAMN

BORD

S M Å R ÄT T E R
Steamed bun med långbakad
bringa, färsk pepparrot och syrad kål
...........................................................................72:Smörrostad levaine med tjälknöl,
svampmajonnäs och senapspicklad
gurka..............................................................78:-

S ÖTA S M Å
Yoghurtsorbet med svartvinbärskompott och puffat ris............75:Salt kolacrème med lingonmaräng,
rårörda lingon och vispgrädde...75:Gelato med citronverbena serveras
med hallon och mandelkaka ......75:-

Anklevercannelloni med fikon och
balsamicoreduktion .........................89:-

En dag på stranden

Råbiff ”asiaten” svenskt innanlår
med Sean Connory-majonnäs koriander och kryddfriterat rispapper..........
...........................................................................80:-

Jag vaknade först av
alla
Tog min morgonpromenad
Klädd I slitna shorts
och orakad
Gick jag där på min
strand
Jag vandrade jämns
med vattnet
Njöt av varje andetag
Det var den bästa
stunden på dygnet
Hela sommaren låg
stilla
Jag såg ut över havet
Kisade med ögonen
Det verkar bli en fin

Råbiff a`la Svensson svenskt innanlår, picklade senapsfrön, smörgåskrasse och senapsmajonnäs .................		
..........................................................................80:Glacerade revben av rapsgris med
stjärnanis och kanel...........................68:-

dag idag
Det blir en dag på
stranden
Morgnarna drar förbi
Vi sjunker ner I
sanden
Låter dagen få bli som
den blir
Det kanske blir en
lunch I skuggan
En siesta, vad vet jag?
Det blir säkert ändrade
planer
Hur som helst, det blir
nog bra
Jag vände mig om
Gick hemåt
Såg båtarna på väg
Av Tomas Ledin

H U V U D R ÄT T E R
”Kräftskiva” serveras för två eller
flera. Från den 25 juni
1 kg signalkräftor, 4 såser, 1 bit kryddost, bröd och smör samt västerbottensost-paj (hattar ingår)
........................................... 345:- per person
Grillad färsk makrill med färskpotatis och spenat, ramslöksveloute’
och säsongens primörer ............ 285:Grillad dovhjort med spenatmossa,
sky med russin och rosmarin samt
jordärtskockspuré och krispig potatis
...................................................................... 295:Sotad blomkål med jordärtskockspuré, rökta kikärtor och ogräsdipp
....................................................................... 245:-

Kräftsång
Vi går mot de dillprydda
berg, fallera,
som lånat av rubinerna
sin färg, fallera!
Så skön på stora faten
ligger kräftan, gudamaten,vilken stärker
och styrker vår märg,
fallera!
Man gärna har levt i
den tron, fallera,
att kräftor kräva O.P.
eller Kron, fallera.
Men råkar du det sakna
så låt ej glädjen slakna,
njut ändå utav stjärten
eller klon, fallera!

Och därför så måste vi
ta, fallera, för kräftorna
ett rungande hurra.
Hipp hurra! Ty livet
blommar just i fagra
månaden augusti,
då vårt månsken och
kräftor vi ha, fallera!
Så fattom ett glas i
vår hand, fallera, och
tagom då och då en
tår på tand, fallera! För
klon vi tager tvärt en
sup och sena två för
stjärten, ty vi måste ju
festa ibland, fallera!

Visst kräftan är dyr uti
pris, fallera, och säljs
nu till på köpet kilovis,
fallera!
Dock svär jag vi min
lyra: Kräftor kan ej bli
för dyra, ty det finns
ingen liknande spis,
fallera!
Melodi: Vi går över dagstänkta berg

