
VOOR  JOU…..VAN  MIJ…..

VOOR  ALS JE  HET ZOU  WILLEN  LEZEN……

VOOR  JOU…..DOOR  MIJ…..…GESCREVEN……

VOOR  WANNEER  JE  HET  ZOU  WILLEN  LEZEN…..

 1…….Ergens  onder  het  goudgele  licht  met  jou

Ergens  met  jouw  onder  dat  goudgele  licht….

Ergens  met  Z, N  Twee

Ergen  met  jouws  onder  dat  goudgele  licht…..

Neem  me  met  je  mee….

Ergens  met  jouw  onder  dat  goudgele  licht

Zie  het  wel  zitten  met  jou…..

Ergens  met  jouw  onder  dat  goudgele  licht…..

Ergens  in  je  armen  liggen  met  jou….

Ergens  met  jou  onder dat  goudgele  licht…..

Als  het  weer  lekker  zal  gaan  schijnen

Ergen  met  jouw  onder dat goudgele  licht…..



VOOR  JOU…..VAN  MIJ…..

VOOR  ALS JE  HET ZOU  WILLEN  LEZEN……

VOOR  JOU…..DOOR  MIJ…..…GESCREVEN……

VOOR  WANNEER  JE  HET  ZOU  WILLEN  LEZEN…..

2….….Liever  vandaag……Dan  morgen……

Liever  vandaag  dan  morgen….

Je  deze  avond   heel  dichtbij  me….

Liever  vandaag  dan  morgen

Wat  gezellig  met  je  samen  zijn….…

ik  en  jij  en  een  flesje  wijn…….

.

Liever  vandaag  dan  morgen……

Je   deze  avond  heel  dichtbij  me……

Deze  avond  even   lekker  met  je  vrijen…..

Liever  vandaag  dan  morgen…..

Deze  avond  met  je  bezig  zijn…….

Deze  avond  met  je  samen  zijn…….

Deze  avond  met  je  samen zijn……



VOOR  JOU…..VAN  MIJ…..

VOOR  ALS JE  HET ZOU  WILLEN  LEZEN……

VOOR  JOU…..DOOR  MIJ…..…GESCREVEN……

VOOR  WANNEER  JE  HET  ZOU  WILLEN  LEZEN…..

3……..Liever  deze  avond…....

Liever  deze  avond……….Dan  een  andere  keer…..

Liever  deze  avond…….…Met  jouw  samen  zijn…..

Liever  deze  avond……....Jouw  hier  bij  me…..Heel  dichtbij  me…..

Liever deze  avond……....Dan  een  andere  keer….

Liever  deze  avond……….Ik  en  jij  en  een  flesje  wijn…..

Liever deze  avond……....Jouw  dichtbij  me…….Geil  met  je  vrijen……

Liever  deze  avond……….Dan  een  andere  keer….

Liever  deze  avond……….Wat  uurtjes  met  je  bezig  zijn…..

Liever  deze  avond…    ….Jouw  dichtbij  me…..…Naakt  hier  bij  me……



VOOR  JOU…..VAN  MIJ…..

VOOR  ALS JE  HET ZOU  WILLEN  LEZEN……

VOOR  JOU…..DOOR  MIJ…..…GESCREVEN……

VOOR  WANNEER  JE  HET  ZOU  WILLEN  LEZEN…..

4………Iedere   nieuwe  morgen  weer

Je  lichaam  dicht  tegen  het  mijne   aan…..

Zou  het  willen  voelen   iedere   nieuwe  morgen…..

Dan  naar  je  kijken…...Verliefd  naar  je   kijken…..

Zou  het  willen   doen  iedere  nieuwe  morgen……

Dan  wetend….…Dat  lekkertje  ze   is   van  mij…….Van  mij……

Ik  wil  jouw  zien…….De  1e  die  zie…….Iedere  nieuwe  morgen…..

Je  willen  kussen…….Je  zeggen…...Goedemorgen  lekkertje…..

Zou  het  willen  doen  iedere   nieuwe  morgen……..

Iedere  nieuwe  morgen   weer……



VOOR  JOU…..VAN  MIJ…..

VOOR  ALS JE  HET ZOU  WILLEN  LEZEN……

VOOR  JOU…..DOOR  MIJ…..…GESCREVEN……

VOOR  WANNEER  JE  HET  ZOU  WILLEN  LEZEN…..

5….….Een  droom……

Vannacht…….Je  was  dichtbij   mij…..

Vannacht…….Je  was  geil  bezig  met  mij…

Vannacht…..…Ik  en  jij….…Ik  en  jij…..

Vannacht…....Al  was  je  toch  niet  echt  bij  mij…..

Al  was  je  toch  niet  echt  bij  mij………Jij……

6…..…Vandaag……

Vandaag…..….Wil  je  dichtbij  mij…...

Vandaag…..….Was  je  maar  geil  bezig   met  mij…..

Vandaag………Ik  en  jij….…Ik  en  jij…..

Vandaag………Was  j e maar  echt  vandaag  hier   bij  mij…..

Vandaag………Echt  hier  bij  mij…………Jij….



VOOR  JOU…..VAN  MIJ…..

VOOR  ALS JE  HET ZOU  WILLEN  LEZEN……

VOOR  JOU…..DOOR  MIJ…..…GESCREVEN……

VOOR  WANNEER  JE  HET  ZOU  WILLEN  LEZEN…..

7…….Liever  vandaag……Dan  morgen……

Liever  vandaag.…..Dan  morgen…..

Je  hier  bij  me  hebben……

Liever  vandaag……Dan  morgen…..

Je   lippen  op  de  mijne  hebben…..

Liever  vandaag…….Dan  morgen……

Het  gezellig  met  je  hebben…..

Liever  vandaag……..Dan  morgen….

Ik  en  jij  en  een  flesje  wijn…..

Liever  vandaag…..…Dan  morgen…..

Wat  uurtjes  met  jouw  samen  zijn…..

Liever  vandaag………Dan  morgen…….

Even  geil  met  je  bezig   zijn…..

Liever  vandaag……….Dam  morgen……

Ik  en  jij….….Wat  uurtjes  wij….….WIJ…..



VOOR  JOU…..VAN  MIJ…..

VOOR  ALS JE  HET ZOU  WILLEN  LEZEN……

VOOR  JOU…..DOOR  MIJ…..…GESCREVEN……

VOOR  WANNEER  JE  HET  ZOU  WILLEN  LEZEN…..

8…….Je  bent  lekker…..

Zou  je  elke  dag  willen  zeggen……....Je  bent  lekker…..

Iedere  morgen dicht  tegen  je  aan  willen  leggen…….…..Je  bent  lekker…..

Zou  je  elke  dag  dichtbij  me  willen  hebben………….Je   bent  lekker…..

Elke  dag  jouw  liefde  willen  voelen……...….Je  bent  lekker……

Zou  elke  dag  van  jouw  willen  kunnen  genieten……..…Je  bent  lekker….

Je  elke  dag  als  de  mijne  willen  hebben………....Je  bent  lekker……

Zo  af  en  toe  lekker  met  je  willen  kunnen  vrijen………..Je  bent  lekker…..

Jouw…..Jouw…..Ik  wil  je  voor  mij  hebben………….Je  bent lekker…..

Je  liefde  voelen  elke  dag……….Jouw  als  de  mijne  hebben  elke  dag……

Je  bent  lekker……….Voor  mij  gewoon  de  lekkerste…..….De  lekkerste…..


