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Slaap je al ik wilde nog wat kwijt.
Ik maak je even wakker tot mijn spijt.
Ik moet je zeggen dat ik van je hou, en dat meen ik.
Want alleen is maar alleen.
Rook met mij een sigaret.
Blijf jij maar liggen in je bed.
Wat ik zeggen wil is kort, maar ik meen het.
Ik ben zo blij dat jij hier bent.
Marina, Marina, Marina, kom dans nog'n keertje met mij.
Marina, Marina, Marina, dan maak je m’n hart weer zo blij.
Als ik jou zie draaien, met je rokken zwaaien,
dan sta'ik in lichter laaie, dat doet m'n temp'rament.
Wil je met me trouwen, laat ik’n villa bouwen,
ja, ’t zal je nooit berouwen wanneer je bij me bent.
Maar een vrijgezel die gaat pas slapen.
Als 'ie alle sterren heeft gezien.
Als 'ie van z'n vrijheid heeft genoten.
Als 'ie zegt "'t was fijn, bedankt, tot ziens".
Een vrijgezel die gaat pas slapen.
Als 'ie al z'n zinnen heeft geblust.
Pas wanneer de vogels weer gaan zingen.
Gaat 'ie naar huis terug.
Een eigen huis, een plek onder de zon.
En altijd iemand in de buurt die van me houden kon.
Toch wou ik dat ik net iets vaker,
iets vaker simpelweg gelukkig was, oohhh
Een eigen huis, een plek onder de zon.
En altijd iemand in de buurt die van me houden kon.
Toch wou ik dat ik net iets vaker,
iets vaker simpelweg gelukkig was, oohhh

Zijn
Zijn
Zijn
Zijn

het
het
het
het

je ogen, is het je stem.
de woorden die je zegt als ik weer bij je ben.
je ogen, is het je lach.
de dingen waarom ik jou niet kan missen, voor geen dag.
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Lengte: 3.50 min.

