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4. HEJ GÅSAFEST!
Melodi: Amanda Lundbom

Gåsen knappast hunnit sjunka.
Hej sku iplu tjodeli an dunka
innan vi ska vinet klunka.
1. VÄLKOMNA - BOTTEN UPP!
Hej gåsafest felleripsan klufs.
Melodi: Rövarna i Kamomilla stad
Kan du sjunga gås, sås, krås.
Nu ska vi fira Mårten här, för det vi nu vill skåla
och ni som inte sjunga kan - ja, ni får gärna skråla. Hej sku iplu tjillevipp allert.
HUGG I!!
På denna våran gåsafest
Då kan du vinet ta med snärt.
ju vinet passar allra bäst.
Hej gåsagäst ta nu vinet tvärt!
Så drick nu så mycket som ni bara vill
– och i morgon drick va en med Treo till!
Ja, höj nu alla glasen här för nu så ska vi skåla,
för Gåsen vänd det bo en upp,
säg varför ska ni snåla
För vinet gör en go´o´ gla´
och det är ju som vi vill va´.
Så drick nu så mycket som ni bara vill
– och i morgon drick va en med Treo till!

2. DET ÄR DAGS NU
Mel: Det var dans bort i vägen

5. GÅSASKÅL

Mel: Vintern rasat ut....

Gåsen kräver inga starka drycker,
Öl och vin de passar go därtill.
Strunt i det vad alla andra tycker
Låt di sug till snapsar tiga still.
Se vad faten här framför oss bjuda
Känn på dofterna av gås och kål.
Våran sång till gåsen den skall ljuda
Fa a glasen! Sjung en gåsens skål!

Det är dags nu a ta sig en klunk här till maten
innan gåsen och kråset försvunnit från faten
vi nu fa ar om glasen med vin.
Och vinet det goda behöver ej trugas
till höger och vänster det skålas och bugas,
vi ska njuta utav ädelt vin.
Och vi njuter utav ädelt vin!

3. DEN GODA GÅSEN
Mel: Svarte Rudolf

En gås skall intas med rödvin,
det har själva Mårten ju sagt.
Och här blir det ingen förändring,
för seden den har ju sin makt.
För vin sä er smak på svartsoppan,
och gåsarnas vingar och lår.
Och tänk vad det lä ar i knoppen
det känns allt som om det är vår.
SKÅL !!!!
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