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(Lalala…) 
 
Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer 
Mijn hartje gaat voor jou de hele dag tekeer 
Je maakt me stapelgek, dat geef ik toe 
Maar van dat wachten word ik wel een beetje moe 
Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer 
Want als ik aan jou denk krijg ik de kriebels weer 
Ik word er crazy van, maar ja wat moet ik dan 
Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer 
Ik word er crazy van, maar ja wat moet ik dan 
Ik wil je elke dag een beetje, beetje meer 
 
Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht 
Geen oog meer dicht gedaan, sinds ik jou zag 
Als dit geen liefde is, zeg mij dan wat het is 
Dat ik betoverd ben, door deze lach 
Daarom deze vraag, toe blijf bij mij vandaag 
Ik wil jou het liefst voor altijd dicht bij mij 
Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht 
‘K weet dat ik hier op jou voor altijd wacht 
‘K weet dat ik hier op jou voor altijd wacht 
 
Als jouw leven geen dag meer wat zin heeft met mij, nou ga dan 
En wat je gisteren nog zei, is dat nu echt voorbij, Nou ga dan 
Als je denk dat de tijd voor jou zinloos verstrijkt 
Elke dag steeds maar weer op die andere lijkt 
En de liefde van mij jou dan toch niet bereikt, Nou ga dan 
 
 
 
 
 



Ga dan (ga dan) 
Ik vraag het je, ga dan (ga dan) 
Als je beter kunt krijgen dan moet je daar blijven, maar ga dan 
Vragen (vragen) 
Ik stel je geen duizend vragen (vragen) 
Het komt toch nooit meer goed, ook al mis ik je nu al dagen 
 
Adio, amore, adio, jij moet niet huilen 
Want eens zal de zon ook voor ons voor altijd gaan schijnen 
Dit afscheid dat is maar voor even, dus droog nu je tranen 
Adio, amore, adio, ik kom terug 
Adio, amore, adio, ik kom terug 
 
(Lalala…) 
 
Mijn naam is Jannes, kom van het platteland 
Al vinden ze mij een boer, nou dat doet me echt geen moer 
Mijn naam is Jannes, gewoon uit Nederland 
Voor wie mij nu nog niet kent, ben een rasechte Drent 
Voor wie mij nu nog niet kent, ben een rasechte Drent 
 
(Lalala…) 
 
Lengte: 5.16 min. 


