
Boom boom division

Vers
 
Hej allihopa! Kan jag få en reaktion? 
Dags att dividera! Dags för division! 
Hej allihopa! Kan jag få en reaktion? 
Dags att dividera! Häng med och ta ton! 

Åtta appar, kom igen Lägga i mappar och sen 
Fyra appar i varje mapp, så Hur många mappar behöver man då? 

Åtta appar, kom igen Lägga i mappar och sen 
Fyra appar i varje mapp, så Hur många mappar behöver man då? 
Åtta dividerat med fyra det är två 

Refräng
 
Hör upp! Det är dags och leverera 
Division, division – Vi dividerar 
Vi vill inte skryta men vi briljerar 
Dividera, division, explosion 

Boom – Boom – Boom – Division Hej! Hej! Hej! 
Boom – Boom – Boom – Division Hej! Hej! Hej! 
Boom – Boom – Boom – Division Hej! Hej! Hej! 

Dividera, division, explosion 

Vers
 
Hej allihopa! Kan jag få en reaktion? 
Dags att dividera! Dags för division! 
Hej allihopa! Kan jag få en reaktion? 
Dags att dividera! Häng med och ta ton! 

Tio hattar, kom igen Delades av katter och sen 
Två katter delade lika Hur många fick varje? Låt oss kika
 
Tio hattar, kom igen Delades av katter och sen 
Två katter delade lika Hur många fick varje? Låt oss kika 
Tio dividerat med två är fem 



Refräng
 
Hör upp! Det är dags och leverera 
Division, division – Vi dividerar 
Vi vill inte skryta men vi briljerar 

Dividera, division, explosion 

Boom – Boom – Boom – Division Hej! Hej! Hej! 
Boom – Boom – Boom – Division Hej! Hej! Hej! 
Boom – Boom – Boom – Division Hej! Hej! Hej! 

Dividera, division, explosion 
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