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1. GRANDIOS GÅS
Mel: I sommarens soliga dagar

När höstvindar viner så kalla
och gulnade löven syns falla
då sjunger vi hopp faderalla.
Vår dag blir grandios, gunås, gunås.
För här ska fås, en go´er gås,
det här blir topp det förutspås.
Ja, det är mat, så delikat
när den är lagd uppå ett fat.

Melodi: Amanda Lundbom

Gåsen knappast hunnit sjunka.
Hej skuttiplutt tjodelittan dunka
innan vi ska vinet klunka.
Hej gåsafest felleripsan klufs.
Kan du sjunga gås, sås, krås.
Hej skuttiplutt tjillevipp allert.
HUGG I!!
Då kan du vinet ta med snärt.
Hej gåsagäst ta nu vinet tvärt!

5. GO´ER GÅS!
Mel: Kovan kommer....

Och vi sjunger hopp faderalla
vår kväll blir grandios när vi får gås!

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

4. HEJ GÅSAFEST!

Det är dags nu att ta sig en klunk här till maten
innan gåsen och kråset försvunnit från faten
vi nu fattar 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!

Örnen är en stolt natur,
stolt natur, stolt natur!
Kung för alla luftens djur,
luftens djur, luftens djur!
Gåsen håller sig på jorden,
men den är en kung på borden.
Ja, den är ju bäst förstås;
go´er Gås med sås och krås!

3. VINTRAMPOLIN
Mel: When Johnny come marching home

Vi här på festen älskar vin
HURRA, HURRA!
Till glädjen är en trampolin
HURRA, HURRA!
Ja, alla älskar ceremonin
och höjer glasen med god rutin.
Här ska ingen tråkmåns lägga sordin.
När vinet småningom är slut
HÖRS SKRIN, HÖRS SKRIN!
Kom hjälp oss här, det är akut
MER VIN, MER VIN!
Och flaskor plockas ur magasin
och vi dricker med en lycklig min.
Skål för alla – imorgon ta aspirin!

6. HÖSTTRÖST
Mel: Sjöbloms dass
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När gässen flyr söderut uppe i skyn,
och en av dem kanske står på menyn,
ja, då är det höst!
(drycken tas)
Och Mårten är vår tröst!

