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01 HUVUD AXLAR KNÄ OCH 

GOM 

 

Huvud axlar knä och gom 

Huvud axlar knä och gom 

 

Ögon öron ben och händer 

Och världens bästa mjölktänder 

 

Våra ben är bra att ha 

Går och springer varje dag 

Huvet´ kan vi vrida på 

Höften ryggen likaså 

 

Fingrarna är användbara  

Räkna en i sänder 

Ingenting kan dock gå upp mot  

Världens bästa tänder! 

 

02 BORSTA GNUGGA 

 

TANDBESKYDDARNA: 

Små mjölktänder får man tidigt i livet 

Redan efter ett par år sisådär 

Och om man tänker rent förnuftigt är det 

givet 

Att man bör ta hand om dom såhär 

 

ALLA: 

Borsta gnugga tugga tuggummi  

Rent å snyggt skall det va´ 

Spotta skölja tugga mer tuggummi 

Om man vill ha tänderna kvar 

 

Laga fixa tandkräm med fluor i 

Rent å snyggt skall det vara 

Då vet man vad man får 

Då vet man vad man har 

Alla käraste mjölktänderna kvar 

 

TANDBESKYDDARNA: 

Om någon tand mot all förmodan blivit 

sliten 

Och Plack och Spene måste rycka ut 

Är sen risken att den lossnar väldigt liten 

Vi lagar och gör beskyddar varje trut 

 

Säg har ni hört om tanden som blev 

återfunnen? 

Den rymde men vi hade det på känn 

Vi vill att alla har det mysigt här i munnen 

Därför sitter den i käken fast igen 

 

ALLA: 

Borsta gnugga tugga tuggummi  

Rent å snyggt skall det va´ 

Spotta skölja tugga mer tuggummi 

Om man vill ha tänderna kvar 

 

Laga fixa tandkräm med fluor i 

Rent å snyggt skall det vara 

Då vet man vad man får 

Då vet man vad man har 

Alla käraste mjölktänderna kvar 

 

03 SÄG NÄR SKALL DET BLI MIN 

TUR? 

 

Säg när ska det bli min tur? 

När ska jag börja tappa tänder? 

Människor och alla däggdjur 

Alla ska vi tappa tänder 

 

Varje dag känner jag 

Om det börjat lossna för mig 

Men nej 

 

Säg när ska det bli min tur? 

När ska jag börja tappa tänder? 

Jag önskar att det hände nu 

Ja kanske är det nu det händer 

 

Just idag kände jag 

Om det börjat lossna för mig 

Men nej 
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04 MJÖLKTÄNDERNA ÄR ALLT VI 

HAR 

 

VÄXELSÅNG: 

Rädda det som räddas kan 

Innan det går illa 

Fästa varje lossad tand 

Ingen tid att spilla 

 

Fixa, laga liten grann 

Slipa, skruva, spika  

Borra sen med stadig hand 

Slut på glass och fika 

 

ALLA: 

Mjölktänderna dom är allt vi har 

Ja det är väl givet? 

Och vi skall låta dom sitta kvar 

Resten utav livet 

 

Sätt igång stå inte still 

Fram med skruv och sågblad 

Mycket slit och mer därtill 

Återställ vår tandrad 

 

Snart är ordning i vår trut 

Städa limma laga 

Nästan som det var som förut 

Sluta upp och klaga  

 

ALLA: 

Mjölktänderna dom är allt vi har 

Ja det är väl givet? 

Och vi ska låta dom sitta kvar 

Resten utav livet 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 VI SÄGER INGENTING 

 

Det börjar kännas lite svajigt 

I våran tandrad 

Det börjar kännas lite svajigt 

I våran tandrad 

 

Ska vi tala om för dom vad alla har på 

känn? 

Eller skjuta upp det och ta hela smällen 

sen? 

 

Det börjar kännas lite svajigt 

I våran tandrad 

Det börjar kännas lite svajigt 

I våran tandrad 

 

Kan nån säga till dom nu hur allting ligger 

till? 

Eller ska vi låta dom få höra det dom vill? 

 

Nej, vi säger ingenting 

Vi säger ingenting 

Ingenting 

 

Det börjar kännas lite skakigt 

Som om någon hänger löst 

Det börjar kännas lite skakigt 

Rent utav lite nervöst 

 

Tänker dom att vi skall vara någon slags 

trofé? 

Alla kommer lossna snart förstår dom inte 

det? 

 

Nej, vi säger ingenting 

Vi säger ingenting 

Ingenting 

 

Vi säger ingenting 

Vi säger ingenting 

Ingenting 
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06 HURRA JAG HAR TAPPAT EN 

TAND 

 

Hurra Jag har tappat en tand 

Den lossnade igår sent på kvällen 

Satt fast i en frusen lasagne 

Mest konstiga av konstiga ställen 

 

Mamma rörde i grytan  

lasagnen låg i 

Den var stekhet på ytan 

Men kall inuti 

 

Hurra Jag har tappat en tand 

Den lossnade igår sent på kvällen 

Satt fast i en frusen lasagne 

Mest konstiga av konstiga ställen 

 

Jag var taggad till tusen 

Precis när jag bet 

Lasagnen var frusen 

Som ett hårt paket 

 

Tack för allt 

Ja, tack för allt 

Lilla tand 

Nu ligger du i min hand 

 

Tack för allt 

Ja, tack för allt 

Lilla tand 

Nu ligger du i min hand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 TANDLÖS HOPPLÖS 

VÄRDELÖS 

 

Tandlös, hopplös, värdelös 

Och helt under isen 

Så känner jag mig 

 

Tandlös, hopplös, värdelös 

Säg kanske polisen 

Kan låsa in mig 

 

Men det blir kanske bättre med åren 

Det där med hur jag ser ut 

Kanske ler jag igen fram mot våren 

Trots att gaddarna har trillat ut 

 

Tandlös, hopplös, värdelös 

Så känner jag mig  

 

Tandlös, hopplös, värdelös 

Säg, har du en spegel 

Så göm den för mig 

 

Tandlös, hopplös, värdelös 

Som en båt utan segel 

Så känner jag mig 

 

Men det blir kanske bättre med åren 

Det där med hur jag ser ut 

Kanske ler jag igen fram mot våren 

Trots att gaddarna har trillat ut 

 

Tandlös, hopplös, värdelös 

Så känner jag mig  
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08 HÄR KOMMER VI 

 

Det kändes först lite grann 

Som någonting som snart skulle hända 

Sen så titta´ vi fram 

Små piggar som var helt oanvända 

 

Tack för att ni varit med oss idag 

Vi tar över här så gå nu hem och ha det 

bra 

Det är dags för er att stänga ridån  

Det nya friska kommer alltid underifrån 

 

Ur vägen alla slöa troll er tid är förbi 

Här kommer Nya Vassare ja, här kommer 

vi 

Å, som det varit kan det aldrig mer bli 

Ur vägen alla slöa troll för här kommer vi! 

 

Det kändes först lite grann 

Som någonting som snart skulle hända 

Sen så titta´ vi fram 

Små piggar som var helt oanvända 

 

Ni är klara här och nu kan ni dra 

Det som ändå skulle hända sker visst just 

idag 

Det är dags för er att säga hejdå 

Det nya friska kommer alltid underifrån 

 

Ur vägen alla slöa troll er tid är förbi 

Här kommer Nya Vassare ja, här kommer 

vi 

Å, som det varit kan det aldrig mer bli 

Ur vägen alla slöa troll för här kommer vi! 

 

 

 

 

 

 

 


