
Gåspennestopp
Vers
Yes, det är dags – dags att vi kör
Gåspennestopp – när hela kroppen rör sig
Dansa hela tiden när musiken pumpar på
Så, rör på dig ordentligt – wey vad det går
Om musiken stannar – och vi säger stopp
Så frys dig helt – ja, helt stilla med din kropp
Är du med? STOPP!

Refräng
(Trallande och ropande av Gåspennestopp)

Vers
Händerna i luften – Vi dansar runt 
Vi öser på för fullt – inte dumt
Jag dansar som en DJ – Värsta kul
Hoppa om du tror att du hinner innan..... STOPP!

Refräng
(Trallande och ropande av Gåspennestopp)

Vers
Dansa när musiken öser – yippiyeah
Det är dags att göra svårare – så var med
Lite mera random oftare musiken stannar upp
Men vi dansar hela tiden när musiken spelar, tufft
Hinner du hoppa innan vi stoppar?
STOPP!
Ös och hoppa med hela dina kropp
STOPP!
Skaka lite rumpa om du vill
Skaka eller dansa – men inte vara still

Refräng
(Trallande och ropande av Gåspennestopp samt stopp)



Vers
Dags för slowmotion nu
Långsamt vi dansar, hörrudu
Kanske plocka äpplen eller spela lufttrumpet?
Men när kommer stoppet, är det någon som vet?
STOPP!
Slowmotion. min vän
STOPP!
Dansa långsamt, kom igen
STOPP!
Kan man hoppa långsamt, är det någon som vet?
Efter nästa stopp kör vi det snabbaste vi kan, yeah
STOPP!

Vers
Hoppa, hoppa, hoppa och inte sakta ner
När kommer vi att stoppa?
Jag undrar, Holger
Ja, våga ösa järnet, ja, du är på topp
När som helst så kommer det ett Gåspennestopp
Ja, våga ösa järnet, ja, du är på topp
När som helst så kommer det ett Gåspennestopp

Refräng
(Trallande och ropande av Gåspennestopp samt stopp)

OBS! Låttexten är skriven så som sången sjungs. Detta betyder att 
den ej är grammatiskt korrekt. Exempelvis skrivs dom istället för de 
och det saknas många skiljetecken.
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