
                                         VROUW  ZOLALS  JIJ……2……

                                                                             
WIJ  TWEE… 

1……..Zondagmorgen  10  voor  7…..

Deze  zondagmorgen  10  voor  7……

Had  jij  graag  een  kusje  willen  geven……

Dat  je naakt  dicht  tegen  me  aan  lag…..

Mij  jouw  liefde  gaf……

Deze  zondagmorgen  10  voor  7…..

Had  me  graag  door  jou  willen  laten  nemen……

Dat  je  voor  me  zat….…lekker  geil   met  me  bezig  was…..

Dat  je  mij  jouw  naakte  lichaam  gaf…….

Deze  zondagmorgen  10  voor  7……..

Had  graag  een  beurt  van  jou   gekregen……..

Dat  je  op  me  zat…….Van  jou  genoten  had…....

Deze  zondagmorgen  10  voor  7…….Jij…….Jij  vrouw  van  mijn  leven…….



2………De  dag  beginnen…….

Als  ik  soms   in  de  morgen  naast  je  wakker  zou  worden…..

Zou  ik  naar  je  willen  kijken……..Verliefd  naar  je  willen  kijken…….

Als  ik  soms  in  de  morgen  naast  je  wakker  zou  worden……

Zou  ik  me  door  jou  willen  laten  pijpen…….Diep  willen  laten  pijpen……

Als  ik  soms  in  de  morgen  naast  je  wakker  zou  worden…….

Zou  ik  met  je  willen   vrijen…..….Lekker  geil  met  je  willen  vrijen……

Als  ik  soms   in  de  morgen  naast  je  wakker  zou  worden………

Dan  lekker  met  je  willen  ontbijten…….…Soms  zo   de  nieuwe  dag  beginnen……

Met  jou  elke  nieuwe  dag  beginnen…………Elke  nieuwe  dag  beginnen……..

3………Van  jou zijn……

Al  mijn  aandacht  wil  ik  je  altijd  geven…..

Al  mijn  liefde  wil  ik  je  altijd  laten. voelen……

Dagen  en  nachten  met  je delen…..

Zoals  ze  dat  met  echte  liefde  bedoelen…..

Van  je  houden  dat  mogelijk  kan  zijn….

Zolang  wil  ik  jou  lieve  en  geile  man  zijn……..Van  jou  zijn…..



4……….Meen  het  met  jou……

Een  man  wilt  het….

Een  vrouw  wilt  het………Seks……

Lekkertje…..Ik  heb  zin  in  jou……Wil  naar  bed  met  jou……

Een  man  wilt  het…..

Een  vrouw  wil  het……….Seks……..

Het  doen  met  elkaar……Genieten  van  elkaar……

Liefde  geven  aan  elkaar…..…Houden  ven  elkaar…….

Ik  wil  het  met  jou………Ben  gek  op  jou……..…jou……..

5……..Elke  nieuwe  dag  weer…….

Deze  gevoelens  voor  jou………Wil  ze  niet  kwijt…..

Het  zonnetje  zal  schijnen…..…Zal  warmte  voelen….

Het  zonnetje  zal  schijnen…..…Elke  nieuwe  dag  weer…..

Wil  jou  liefde  voelen…………….Elke  nieuwe  dag  weer…..

Wil  deze  gevoelens  niet  kwijt…….Wil  ze  voelen  elke  nieuwe  dag  weer…..

Nee….zonder wil  ik  niet  meer…..Wil  je  als  de  mijne…….Dichtbij  me.……Elke  nieuwe  dag  weer….



6…………Zin  in  een  avond  met  jou…….

Dromen  en  fantaseren  van  een  avond  met  jou…….

Gezellig  samen  zijn  en  uit  de  kleren  gaan…….

Die  avond  met  je  delen……Je  kussen……Je  lichaam  liefdevol  strelen…..

Elkaars  lichaam  verkennen………Elkaar  oraal  verwennen…….Een  voorspel……69…….

 Ze  dat  wel  zitten  met  jou…….Zie  me  al  liggen  met  jou…..Ja…....Dat  zou  ik  willen  met  jou……

Hoop  het  mee  te  kunnen  maken……..je  lichaam  aan  te  kunnen  raken….….Die  avond  met  jou….  

7……….Stapelgek  op  jou…….

Ik  wil  een  nacht  lekker  met  jou  tekeer  gaan…….

Een  nacht…….Jij  zonder  kleren  aan……..

Een  lange  geile  nacht  seks  met  jou…..

Schatje……Echt  ik  ben  stapelgek  op  jou…..

Ik  wil  een  lange  geile  nacht  met  jouw  beleven…..,

Wil  jij  niet  die  lange  geile  nacht  met  me  delen……

Ik  en  jij  zonder  kleren  aan……..Ik  en  jij  die  lange  geile  nacht  samen  lekker   tekeer  gaan…….

Die  lange  geile  nacht samen  beleven….Wil  jij  je  mij  die  lange  geile  nacht  niet  aan  mij  geven….

Die  nacht  seks  met  jou…….Schatje….…Echt  ik  ben  stapelgek  op  jou…….Stapelgek  op  jou……



8……….De  1e  die  ik  wil  zien…..Elke  nieuwe  morgen….

Deze…..Deze  nieuwe  morgen……Je  dicht  tegen  me  aan  voelen……had  het  wel  gewild…..

Deze…..Deze  nieuwe  morgen…….Naar  je  kijken….Je  een  kusje  geven……Had  het  wel  gewild…..

Deze…..Deze  nieuwe  morgen….Met  je  ontbijten...Deze  nieuwe  morgen……Had  het  wel  gewild…..

Jij  de 1e  die  ik  wil  zien  als  ik  wakker  word…...Elke  nieuwe  morgen….…Elke  nieuwe  morgen…….

9………Elke  dag……Jij……

Elke  dag  opnieuw  beginnen  met  jou…….

Elke  dag  mijn  liefde  geven  aan  jou…….

Op  z,n  tijd  beminnen  wil  ik  jou……

Elke  dag  wil  ik  delen  met  jou……

Elke  dag  jij……Elke  dag  wij…….

10………Jij  dichtbij  me…..Elke  dag…….

Je  liefde……Je  warmte  voelen…….Jij  dichtbij  me………

Naar  je  kijken…..Met  je  praten…..Met  je  vrijen…..Naast  je  slapen…..

Je  liefde……Je  warmte  voelen….…Jij  als  de  mijne…...Jij  dichtbij  me…...elke  dag…….



11……….Liefde  geven……

Je   zo  af  en  toe  een  kusje  een  kadootje  een  bloemetje  geven…..

Ik  zou  het  graag  willen  doen……

Wil  jij  mij  jou  liefde  en  mij  zo  af  en  toe  mij  mijn  beurtjes  geven

Zou  je  dat  willen  doen……..De  dagen  met  elkaar  delen…….

Elkaar  verrassen  en  liefde  geven  zo  op  Z ,n  tijd…….

Ik  zou  het  graag  willen  doen…….Voor  en .met  jou  willen  doen…..

Zou  jij  dat  ook  willen  doen……….Voor  en  met  mij  willen  doen….

De  dagen  en  nachten  met  me  delen…….Elkaar  liefde…....Altijd  liefde  geven…….

12…………Gewoon  verliefd……

Je  laat  een  liefdesvuurtje  mij  verwarmen…….

Wil  iedere  morgen  wel  wakker  worden  in  jouw   armen…..

Warmte  voelen…….Je  liefde voelen…….Wat  ze  met  echte  liefde  bedoelen…….

Ik. vind  je  lekker……Leuk  en  lief……….Ja……Ik  ben  gewoon  verliefd…….

Ik  wil  gewoon  geen  ander….….Nee…...Dat  wil  ik  niet….….Nee..…..Dat wil  ik  niet……..



13……..En  jij??.......

Schatje……Trek  iets  geils  aan?…….Kom…...Kom  je  gauw  een  avond  bij  me?…….

Doe  je  dan  een  strip  voor  mij?………..Maak  je  dan  een  wip  met  mij?…….

Ik  wil  je  graag  zien….….Ik  wil  je  naakt  zien……

Ik  wil  je  lichaam  strelen…….Gewoon  die  avond  met  je  delen…..

Ik  zie  het  wel  zitten………..En  jij??........Ik  wil  het  wel  doen…….En  jij??...........En  jij??......

14……..Je  ben  het  voor  mij…….

Ik  neem  je  graag….…..Soms  in  de  morgen…..….Ben  dan  het  liefst  met  jou……

Ik  wil  je  naakt……..…...Soms  in  de  morgen.….….Vrij  dan  het  liefst  met  jou……

.Ik neem  je  graag…..…..Voor  ik  ga  slapen…….…..Ben  dan het   liefst  met  jou……

Ik  wil  je  naakt…….…..…Voor ik  ge  slapen……….…Vrij  dan het  liefst  met  jou…….

Ik  neem  je  graag……....Als  ik  zin  heb………….…...Ben  dan  het  liefst  met  jou……

Ik  wil  je  naakt…….….….As. jij  zin  hebt….………..….Vrij  dan  het  liefst  met  jou…….

Ik  neem  je  graag…..…..Je  bent  het  lekkerst …..…Ben  het  liefst  met  jou…….

Ik  wil  je  naakt……..….…Lijkt  me  altijd  lekker….….Vrij  het  liefst  met  jou…….

Ben  gewoon  verliefd  op  jou………Je  bent  voor  mij…..….Voor  mij  de  allerlekkerste  vrouw…….



15………….Eke  dag  weer…….JIJ……

Dit  zonnetje  het  zal  schijnen…….Elke  dag  weer……Elke  dag  weer…..

Dit  gevoel  voor  jou  zal  niet  meer  verdwijnen…….Niet  meer……Niet  meer……

Ik  wil  jou…..Jouw  als  de  mijne……Elke  dag  weer…..Elke  dag  weer…..Jij…..…Jij……

16………Jou  en  dit  gevoel..…..Wil  het  niet  kwijt…….

Dit  gevoel…….Wat  het  doet  met  mij…….Ik  zou  het  je  willen  vertellen……

Wat  ik  voor  je  voel………Wat  het  doet  met  mij…….Ik  wil  het  graag  tegen  je  zeggen……

Dit  gevoel…….Wat  ik  voel  voor  jou……..Zou  het  je  graag  willen  vertellen……

Zou  het  liefst  elke  nacht  naast  jouw  in  bed  willen  leggen…..

Elke  dag  lieve  dingen  tegen  je  willen  zeggen……

Zoals……Ik  wil  je…….Hou  van  je…….Vind  je  lekker……..En  nog  meer…...

Elke  dag  weer……..Nee.….Zonder  jou  en  dit  gevoel  kan  en  wil  ik  niet  meer……

Kan  en  wil  ik  niet  meer…….



17……….Hoe  zou  je  dat  vinden??.......

Hoe  zou  je  het  vinden  schat?..........

Als  ik  seks  met  een  ander  had……Hoe  zou  je  dat  vinden?....

Een  ander  mij  mijn  beurtjes  gaf………Hoe  zou  je  dat  vinden?……

Daarvoor  een  ander  had……..Hoe  zou  je  dat  vinden?……

Hoe  zou  je  dat  vinden  schat……..Hoe  zou  je  dat  vinden?....

Hoe  zou  je  het  vinden  schat?..........

Ale  ik  mijn  liefde  aan  een  ander  gaf……..…Hoe  zou  je  dat  vinden?......

Met  een   ander  aan  het  vrijen  was……….….Hoe  zou  je  dat  vinden?......

Daarvoor  een  ander  had.....………..Hoe  zou  je  dat  vinden?......

Hoe  zou  je  het  vinden  schat?......Hoe  zou  je  dat  vinden?......

Hoe  zou  je  het  vinden  schat??.....

Als  er  een  ander  met  me  bezig  was….….Hoe  zou  je  dat  vinden?......

Er  een  ander  mij  mijn  beurtjes  gaf………..Hoe  zou  je  dat  vinden?.......

Hoe  zou  je  dat  vinden  schat??.........Hoe  zou  je  dat  vinden?......


