
                                                      JIJ  DE  CHICK  VOOR  MIJ……

                                                         .MAAR  WAT  WIL  JIJ??.......

                                                       Vrouw  zoals  jij.....4…..

                                   

                

  

1……If  I  was  standing  for  your  door…...

If  I  was  standing  for  your  door…..

Zou  je  me  binnen  laten…..

Of  zou  je  zeggen  nee…..…Nee…...loop  jij  maar  door…..

Zou  je  me  binnen  laten…...Het  even  gezellig  met  me  maken….

Of  zou  je zeggen  nee….…..Daar  heb  ik  nu  geen  tijd  voor….

Of  zou  je  zeggen.......Leuk  je  je  te  zien…..Kom  binnen  loop  door…..

Zou  je  mij  dan  misschien  mij  willen  verwennen….

Of  zou  je  zeggen……Nee…..Daar  heb  ik  een  ander  voor…..

Zou  je  dan  met  mij  vreemd  willen  gaan…….Ook  al  heb  je  daar  dan  een  ander  voor…..

Jouw  en  mijn  geheimpje……..Niemand  hoeft  het  te  weten  hoor….

Jij  en  dat  lijf  van  jou  spelen  in  gedachten…….Laten  mij  zo  heerlijk  dromen  in  de  nachten…..

Geven  mij  woorden…….Geile  gedachtes……..Ik  vind  je  lekker……Ben  gewoon  verliefd  op  
jou….

Jij  leuke  en  lekkere  vrouw……..Wil  gewoon  graag  iets  gaan  beginnen  met  jou….

Me  op  Z, n  tijd  laten  beminnen  door  jou……Ben  gewoon  verliefd  op  jou….

Misschien  voel  je  daar  niets  voor…….Dan  moet  ik  jou  en  het  maar  vergeten  hoor….



2……Elke  dag  dit  gevoel…..

Elke  dag  met  jouw  in  mijn  gedachten…..

Elke  dag  dit  gevoel…..

Elke  dag  wil  ik  je  dichtbij  me…..

Elke  dag  dit  gevoel…..

Elke  dag  geeft  dit  me  deze  woorden…..

Elke  dag  dit  gevoel…..

Elke  dag  zou  ik  bij  je  willen  zijn…..

Elke  dag  dit  gevoel…..

Deze  liefde  die  ik  voor  je  voel….

Deze  liefde  die  ik  voor  je  voel….



3…....Een  man……..Deze  man…..

Een  man…….Deze  man…....Die  zo  naar  jouw  verlangt....

Een  man…….Deze  man….…Die  jouw  in  zijn  leven  wilt....

Een  man…….Deze  man….…Die  droomt  daarvan....

Een  man…….Deze  man…….Die  jouw  al  zijn  liefde  geven  wilt….

Een  man……..Deze  man……Die  naar  seks  met  jouw  verlangt....

Een  man……..Deze  man……Die  zijn  beurtjes  van  je  krijgen  wilt….

Een  man……..Deze  man…....Die  naar  dat  kutje  van  jouw  verlangt....

Een  man……..Deze  man……Die  blijft  hopen  dat  je  dat  hem  gaan  geven  wilt....

Een  man….….Deze  man…….Die  echt  naar  jouw  verlangt....

Een  man……..Deze  man….…Die  jouw  in  zijn  leven  wilt.....

Een  man….….Deze  man……..Die  zijn  dagen  met  je  delen  wilt....

Een  man……..Deze  man……..Hopend  dat  jij  dat  misschien  toch  ook  wilt….

Toch  ook  wilt??.....



4…….Jij…..Bent  de  chick  voor  mij……Jij…..

Jij…....Jij  bent  de  chick  voor  mij……

Maar  wat  wil  je  nou  eigenlijk……Jij…..

Is  dit  liefde  of  komt  het  alleen  van  mij…..

Jij……Jij  bent  de  chick  voor  mij……

Moet  ik  het  maar  vergeten……..Wij…..

Dit  gevoel  wil  ik  niet  kwijt….….Jij…..

Jij…….Jij  bent  de chick  voor  mij……

Ik  vergeet  het  maar……..Wij…...

5…….Elke  dag…….Deze  verliefdheid……

Elke  dag  weer  dit  gevoel…..….Deze  verliefdheid…..

Elke  dag  weer  deze  geile  gedachtes  van  jou….…..Deze  verliefdheid…..

Elke  nacht  weer  deze  dromen  van  jou………Deze  verliefdheid.....

Elke  dag  weer  deze  woorden  voor  jou………Deze  verliefdheid......

Elke  dag  weer  deze  verliefdheid….…...Wil  het  ook  niet  kwijt......

Elke  dag  weer  zou  ik  je  bij  me  willen  hebben…….Deze  verliefdheid…..



Elke  dag  weer  zou  ik  het  met  je  willen  delen……..Deze  verliefdheid….….Deze  verliefdheid…..

6……Jij……Iedere  morgen…..

Het  eerste  wat  ik  elke  morgen  doe….

Is  denken  aan  jou…..…Wakker  uit  weer  Zo ,n   droom  over  mij  en  jou….

Het  eerste  wat  ik  elke  morgen  zou  willen…..

Jouw  tegen  me  aan  voelen…...…Naakt  tegen  me  aan  voelen….

Het  eerste  wat  ik  elke  morgen  zou  willen…..

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

7…….Deze  avond……..Weer  jij……

Iedere  avond……Zit  aan  je  te  denken…….Jij…..

Iedere  avond……Zit  ik  te  schrijven………Deze  inspiratie…....Jij……

Iedere  avond……Ben  je  dichtbij  mij………..Jij…..

Iedere  avond……Dit  gevoel…….Dat  ik  voor  je  voel………Jij…..

Deze  avond…….Zit  ik  weer  aan  je  te  denken………Jij…...

Deze  avond…….Zit  ik  weer  te  schrijven……….Deze inspiratie……..Jij…..

Deze  avond…….Ben  je  ook  dichtbij  mij………..Jij……


