
                                            
                                                                   

                                                               Vrouw  zoals  jij………

1….....Elke  nieuwe  dag…..

Jij  een  vrouw…….Haar  dicht  tegen  me  aan  voelen……..Iedere  morgen……

Jij  een  vrouw….....Haar  liefde  een  warmte  voelen…….Iedere  morgen……

Jij  een  vrouw….....Haar  kussen  en  haar  zeggen  ik  hou  van  je  lekkertje……….Iedere  morgen…….

Ik  zou  het  willen….…Zou  jij  dat  ook  niet  willen?.….....Iedere  morgen……….Elke  nieuwe  dag………

2………Deze  avond……

Deze  avond………Ik  zou  hem  met  jou  willen  delen…….

Deze  avond……..Me  met  jou  niet  vervelen……..

Bij  en  met  elkaar  zijn……..Deze  avond  met  elkaar  delen……

We  ons  met  elkaar  zeker  niet  vervelen………Deze  avond  elkaar  delen…….

Me  deze  avond  zonder  jou  niet  zo  vervelen…….Deze  avond  met  je  delen…..…Met  je  delen…….

3……….Jouw  wil  ik  graag……

Met  jou  geile  dingen  doen……Ik   wil  het  graag…….

Met  jou  uit  de  kleren  gaan…….Met  jou  naakt……….

Met  jou  geile  dingen  doen……Veel  en  vaak…….

Met  jou  uit  de  kleren  gaan…… is  wat  ik  wil…….Wat  ik  je  nu  vraag??……

Met  jou  geile  dingen  doen………Heb  je  zin??……Dan   neem  ik  je  graag……..

Met  jou  uit  de  kleren  gaan……..Heb  je  tijd  lekkertje??…….Kan  je   vandaag???.....
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4………Jij……Dichtbij  me……

Je  lippen  kussen……En  je  zeggen…….Goedemorgen  lekkertje…….

Zou  je  dat  niet  willen  als  je  wakker  word?…….

Je  lippen  kussen…..…En  dicht  tegen  me  aan  leggen……

Zou  je  dat  niet  willen  als  je  wakker  word?.......

Je  lippen  kussen……..En  met  je  vrijen…….

Zou  je  dat  niet  met  als  je  wakker  word?……

Je  lippen  kussen…….Jij……..JIJ  als  de  mijne…..

Zou  je  dat  niet  willen  als  je  wakker  word?........

Elke  nieuwe  morgen…….Elke  nieuwe  dag…..

Zou  willen  dat  je  nu  dichtbij  me  was…….

Deze  nieuwe  morgen……..Deze nieuwe  dag…….

5…….Waar  ben  je  schatje??.....

Als  je  deze  middag  tijd  had  gehad…….

Dan  was  je  nu  bij  me……..

Als  je  deze  middag  zin  had  gehad.…….

Dan  lagen  we  nu  te  vrijen…….

Als  je  deze  middag  hier  bij  me  was………

Dan  had  ik  het  met  jou  nu  naar  mijn  zin  gehad….....

Waar  ben  je  schatje?……….Waar  ben  je?.........
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6………Wat  ze  met  liefde  bedoelen……

Jou  wil  ik  wel  iedere  morgen  dicht  tegen  me  aan  voelen……..

Je  kussen  en  je  kunnen  zeggen………….Goedemorgen  schatje……

En  dan  wetend  dat  schatje………Ze  is  van  mij……..

Ja …….Jou  wil  ik  wel  altijd  en  alleen  voor  mij…….

Gewoon  voor  altijd  ik  en  jij………….Zou  jij  dat  ook  niet   willen  met  mij…….

Liefde  voelen……..……Zoals  ze  dart  daarmee  bedoelen………

7…………..Dit  bosje……….

Dit  bosje  zou  ik  je  willen  geven……

Ik  ben  verliefd  op  jou…….

Dit  bosje  zou  ik  je  willen  geven…..

Ik  vind  je  een  leuke  vrouw…….

Dit  bosje  zou  ik  je  willen  geven….

Ik  denk  heel  vaak  aan  jou….

Dit  bosje  zou  ik  je  willen  geven…..

Ik  wil  je  wel  als  mijn  vrouw……

Dit  bosje  zou  ik  je  willen  geven

Ik  ben  verliefd  op  jou…

Dit  bosje  zou  ik  je  willen  geven……

Het  is  gewoon  voor  jou……….Ben  verliefd  op  jou
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8…….……Zie  ik  je?....

Doe  vandaag  een  strip  voor  mij……

Maak  vandaag  een  wip  met  mij…..

Zou  je  zin  en  tijd  hebben  daarvoor…..

Dan  wil  ik  dat  en  zie  ik  je  graag  vandaag  bij  mij….

Zie  het  wel  zitten  schatje…….En  jij?......

9………….Het  moest  veranderen……..Doet  wel  pijn…..

Liefde  dat  ik  voelde…….Het  zal  ook  niet  veranderen….

Maar   jij  bent  weer  met  je  vent…….Het  moest  veranderen……

Was  dus  niet  echt  een  grote  verliefdheid……..Waar  ik  in  geloofde……

Ik  had  het  met  jou  willen  beginnen……………..Waar  ik  in  geloofde…….

Jij  de  mijne  ik  de  jouwe  zijn…….Ervoor  en  met  elkaar  zijn….…Waar  ik  in  geloofde……

Veel  geluk  verder……Mocht  het  veranderen………Schatje….…Dan  graag……..Kusjes……

10…….Deze  Donderdagavond……..

Ik  zou  nu  willen  zijn  waar  jij   bent…….

Of  willen  dat  je  nu  hier  bij  mij  bent…….

Elkaar  kussen  en  strelen…..Nee…..Ons  met  elkaar  niet  vervelen…..

Deze  Donderdagavond  samen  delen……..Elkaar  een  geile  avond  geven……

Wil  jij  dat  niet  net  zoals  ik  deze  donderdagavond  samen  beleven???...........
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11…………Deze  nacht………..

Deze  nacht………Had  ik  je  liefde. willen  voelen……..

Heel  de  nacht  met  je  bezig  willen  zijn……

Deze  nacht……..Had  ik  me  diep  in  je  willen  voelen……

Heel  de  nacht  met je  bezig  willen  zijn……

Deze  nacht………Had  ik  geil  in  je  willen  komen……

Heel  de  nacht  met  je  bezig  willen  zijn……

Deze  nacht……..Zoals  in  mijn  dromen…..

Heel  de nacht  met  je  bezig  willen  zijn……….

Deze  nacht….......Mijn  beurtjes  willen  krijgen  van  jou…….

De  hele  nacht  met  je  bezig  willen  zijn…..

Deze  nacht……….Had  van  jou  en  mij  kunnen  zijn….…..Deze  nacht……..Deze  nacht……..

12……...Deze  morgen……..

Deze  morgen………Jou  niet  dicht  tegen  me  aan…….

Je   naakte  lichaam  niet  kunnen  aanraken…..

Deze  morgen……..Wakker  zonder  jou  niet  kunnen  zeggen……

Het  was  lekker……Laten  we  het  vaker  doen  zoals  deze  nacht……

Had  je  bij  me. willen  hebben  zoals  in  dromen……..Met  je  bezig  willen  zijn…..

Deze  nacht….......Die  van  jou  en  mij  had  kunnen  zijn……..Deze  nacht………Deze  nacht…….


