Hoe je poetsen moet - Marie (ft. Daniël)

Couplet 1:
Jo kids de tijd breekt weer eens aan,
om met je mooie glimlach voor de spiegel te gaan staan.
Ik lach en ik denk, oh help, mijn gebit is vuil en vies.
Er zit een laagje op mijn tanden en nog brood tussen mijn kies.
Ik pak de borstel uit de houder en een tube zonder dop.
En ik knijp zachtjes en beheerst de tandpasta erop.

De bovenste rij doe ik eerst, elke plek en dat doe ik beheerst.
Dus maak je klaar en poets de buitenkant maar!
Refrein:
Van de ene kant tot de overkant poets ik tand voor tand, zo gaat het goed.
Van de ene kant tot de overkant, zo weet je precies weer hoe dat moet!
Die zijn klaar en nu gaan we heel gauw, naar de vlakken waarmee dat je kauwt.
Dan gaan we door nu je het lied verder hoort.
Ref.
De bovenkant gaat nog steeds top, er is nu nog één laatste stop.
Dat is de binnenkant van iedere tand.
Ref.

Couplet 2:
Hee jo, we zijn nu voor de helft op weg
maar mijn mond is vol is wat ik nu opeens besef.
Ik spuug vast wat uit en hang met mijn hoofd boven de bak
Zie de golf van tandpasta rustig glijden door het gat.
Mijn mond is nu weer leeg en we kunnen verder gaan
Deze keer niet bovenin, maar verder onderaan.

Want m’n onderkant is nog niet schoon en gaatjes is niet wat je hoopt.
Dus maak je klaar en poets de buitenkant maar!

Refrein:
Van de ene kant tot de overkant poets ik tand voor tand, zo gaat het goed.
Van de ene kant tot de overkant, zo weet je precies weer hoe dat moet!
Die zijn klaar en nu is het weer tijd, voor de vlakken waarmee dat je bijt.
Dan gaan we door nu je het lied verder hoort.
Ref.
De onderkant is bijna af, er is nu nog één laatste stap.
Dat is de binnenkant van iedere tand.
Ref.
Zo weet je precies weer hoe dat moet!!!

