1….Altijd wil..

Lekker , Je bent het..
De vrouw die ik wil..
Lekker , Je bent het..
De vrouw waarmee ik deze liefde mee deelt..

Lekker , Je bent het..
Met jou wil ik altijd van bil..
Lekker , Je bent het..
De vrouw die mij nooit , Nooit verveelt..

Lekker , Je bent het..
Die vrouw die ik als de mijne wil..
Lekker , je bent het..
De vrouw waarmee ik deze verliefdheid deel..
Lekker , Je bent het..
De vrouw die ik altijd wil , Altijd wil..

2...Uitkomende dromen..

Jij , Het voelt alsof dromen gaan uitkomen..
Deze dromen over een vrouw , Jou..
Jij , Het voelt alsof ik ze ga beleven..
Deze dromen met een vrouw , jou..
Jij , Het voelt dat het waar gaat zijn..
Ze zal gaan beleven met jou , Jou..

Deze dromen waarin we samen zijn..
Die geile dromen die ik heb over jou , Jou..
Ik wil ze met jou gaan beleven..
Die geile dromen die ik heb over jou , Jou..
In je armen uren kunnen liggen..
Zoals als in die dromen met jou , Jou..
Zoals in die dromen over jou , Jou , Jou..

3…Afspraakje met jou..

Een afspraakje met jou..
Ik hoop dat ik op tijd kan zijn..
Dat het ook door kan gaan..
Een afspraakje met jou..
Ik hoop dat het gezellig zal zijn..
Dat het ook door kan gaan..
Een afspraakje met jou..
Ik hoop dat het niet voor 1 keer zal zijn..
Dat het ook door zal gaan..
Een afspraakje met jou..
Ik hoop dat we vaker zo samen kunnen zijn..
Dat het ook door zal gaan..
Een afspraakje met jou..
ik hoop dat ik op tijd kan zijn..
En dicht , Dichtbij je kan zijn..
Gezellig met je samen zijn..
En dat dan ook vaker zijn..
Dat het ook door zal gaan..
Met jou , Met jou..

4….Zou het wel willen..

Ik zou wel willen dat je nu dichtbij me was..
Samen gezellig met een glaasje wijn..
Ik zou wel willen dat je nu naast me zat..
Samen deze avond romantisch zijn..
Ik zou wel willen dat je nu in mijn armen lag..
Samen deze avond erotisch zijn..
Ik zou wel willen dat je nu voor me zat , Op me zat..
Samen deze avond geil bezig zijn , Samen zijn , Samen zijn..

5…Elke dag..

Jij die mijn geliefde was , Elke dag..
Jij die mijn liefde was , Elke dag..
Jij die mij ook lief had , Elke dag..
Jij die mij mijn liefde gaf , Elke dag..

Jij die ik graag bij me had , Elke dag..
Jij die ik zo lief had , Elke dag..
Jij die ik zo erg mis , Elke dag..
Jij die niet meer in mijn leven is , Elke dag..

Soms voel ik nog verdriet , Moet ik huilen om jou..
Zou dan het liefst in de armen willen schuilen bij jou..
Mis je lieve , Lieve vrouw..

6…Dank U , Dank U...

Dank U..
U , Die in mij leeft..
U , Die om mij geeft..

Dank U..
Voor elke dag die ik leef..
Deze man die het soms moeilijk heeft..

Dank U..
U , Die om mij geeft..
U , Die in mij leeft..

Dank U..
Deze man die de kracht van U beleeft..
Dank U..
Dat U om mij geeft , In mij leeft..

