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Hei, har du lyst å være me oss å synge? 
 
hei, har du lyst å være med oss å synge? 
ja, det vil vi gjerne 

kanskje får vi heile dette huset til å gynge. 
ha ha ha ha   ha ha ha ha  
eyyoh!!   eyyoh!! 
a guuba guuba guuba guuba a guuba guuba guuba guuba 
ha ha ha ha  ha ha ha ha 
uh uh uh uh   uh uh uh uh 
eyyoh!!   eyyoh!! 
  
 
Hei, har du lyst å synge mange fine sangar 
ja, det vil vi gjerne 

vi kan få da kjempegøy med mange kule klangar 
ha ha ha ha   ha ha ha ha  
eyyoh!!   eyyoh!! 
a guuba guuba guuba guuba a guuba guuba guuba guuba 
ha ha ha ha  ha ha ha ha 
uh uh uh uh   uh uh uh uh 
eyyoh!!   eyyoh!! 
 
hei, har du lyst å vere med på denne sangen? 
ja, det vil vi gjerne 

når alle syng i lag so kan vi finne rette klangen  
ha ha ha ha   ha ha ha ha  
eyyoh!!   eyyoh!! 
a guuba guuba guuba guuba a guuba guuba guuba guuba 
ha ha ha ha  ha ha ha ha 
uh uh uh uh   uh uh uh uh 
eyyoh!!   eyyoh!! 
 
hei, har du lyst å vere med oss å synge? 
ja, det vil vi gjerne 

kanskje får vi heile dette huset til å gynge 
ha ha ha ha   ha ha ha ha  
eyyoh!!   eyyoh!! 
a guuba guuba guuba guuba a guuba guuba guuba guuba 
ha ha ha ha  ha ha ha ha 
uh uh uh uh   uh uh uh uh 
eyyoh!!   eyyoh!! 
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Fri 
 
 
Senga mi dirrar 
tankane svirrar 
da kokar i haue    
og romlar i magen  
Aldri fred å få  
eg har tusen ting å tenkje på 
 
Mamma og pappa 
kavar og masar 
om lekser og trening 
rydding og klatring 
Aldri fred å få 
eg har tusen ting å tenkje på 
 
Alt eg ve e å slappe litt av 

la tankane flyte på eit ope hav 

Eg ve ha fri 

eg trenge tid fri fri tid  

 
Da klør inni nasa     
og stikke i brystet      
donkar i hauet  
og susar i øyra 
Aldri fred å få  
eg har tusen ting å tenkje på 
 
Alt eg ve e å slappe litt av 

la tankane flyte på eit ope hav 

Eg ve ha fri 

eg trenge tid fri fri tid  

 
Alt eg ve e å slappe litt av 

la tankane flyte på eit ope hav 

Eg ve ha fri 

eg trenge tid fri fri tid  

 

la la la la…  
 

Eg ve ha fri 

eg trenge tid fri fri tid  

Eg ve ha fri 

eg trenge tid fritid  


