Gedicht 1 , Deze morgen..

Deze zondagmorgen..
Ik voel me okay deze zondagmorgen..
Deze zondagmorgen..
Ik voel me in love deze zondagmorgen..
Deze zondagmorgen..
Ik voel me echt okay deze zondagmorgen..
Deze zondagmorgen..
Lig ik hier nu met jou deze zondagmorgen..
Deze zondagmorgen
Deel deze morgen met jou , Deze zondagmorgen..
Deze zondagmorgen..
Vrij ik nu met jou , Deze zondagmorgen..

Gedicht 2 , Schatje..

Schatje..
Het laat me zweven..
Liefdesvlinders om me heen..
Schatje..
Je hebt me dit heerlijke gevoel geven..
Ik wil alleen nog jou , Jouw alleen..
Schatje..
Ik dit ook zo elke dag kunnen beleven..
Ik deel dit samen met jou , Jouw alleen..
Schatje..
Wil je mij ook jouw liefde aan me geven..
Ergens samen zijn met jou , Wij alleen..

Gedicht 3 , Een vriend..

Ik wil een goede vriend van je zijn..
Je mijn liefde en aandacht geven..
Een goede vriend voor je zijn..
Samen van alles beleven..
Een vriend voor je zijn..
Een vriend voor het leven..

Gedicht 4 , Je hebt me..

Je hebt me..
Je hebt me , Als je dat zou willen..
Je hebt me..
Je hebt me , Zolang je dat zou willen..
Je hebt me..
Je hebt me , Ik zou je ook niet kwijt willen..
Je hebt me..
Je hebt me , Ik zou ook geen ander willen..
Je hebt me…
Je hebt me , Als je dat zou willen..
Je hebt me , Je hebt me..

Gedicht 5 , Zo home alone..

Het begint te vervelen , Dit alleen zijn..
Het voelt nu zo gewoon , So home alone..
Ik wil wat anders dan dit alleen zijn..
Het voelt nu zo gewoon , So home alone..

Ik wil graag hier alleen met jou zijn..
Het voelt nu zo gewoon , So home alleen..
Ik wil hier graag met jou alleen zijn..
Dit voelt nu zo gewoon , So home alone..

Konden we beiden nu hier maar samen zijn..
Dit voelt nu te gewoon , So home alone..
Ik had nu graag hier met je willen zijn..
Dit is nu te gewoon , So home alone , So home alone..

Gedicht 6 , Verliefd op je zijn..

Verliefd op je zijn..
Ik wil het altijd , Altijd blijven doen..
Verliefd naar je kunnen kijken..
Ik wil het kunnen blijven doen..

Verliefd op je zijn..
Ik blijf het altijd , Altijd blijven doen..
Verliefd met je kunnen vrijen..
Ik wil het altijd kunnen blijven doen..

Verliefd op je zijn..
Ik zal het altijd , Altijd blijven doen..
Je naakt kunnen bekijken..
Ik wil het altijd kunnen blijven doen , Verliefd op je zijn..

