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met bloed zweet en tranen 

zei ik rot hier nu maar op 

met bloed zweet en tranen 

zei ik vrienden dag vrienden 

de koek is op 

Het is een nacht, die je normaal 

alleen in films ziet 

Het is een nacht, die wordt 

bezongen in het mooiste lied 

Het is een nacht waarvan ik dacht 

dat ik hem nooit beleven zou 

maar vannacht beleef ik hem met 

jou. -wo ho wo ho- 

Ik heb de hele nacht liggen 

dromen 

Van je stem, van je mond 

Van je lijf, van je kont 

En de dekens op de grond 

Jij had mij in je armen 

meegenomen 

Achter sterren en maan 

Naar een plek waar geen tijd meer 

bestond 

De meeste dromen zijn bedrog 

maar als ik wakker wordt naast 

jou dan droom ik nog. 

Ik voel je adem en zie je gezicht 

je bent een droom die naast me 

ligt. 

Je kijkt me aan en rekt je uit 

een keer in de zoveel tijd komen 

dromen uit! 

Daar in dat kleine cafe aan de haven  

Daar zijn de mensen gelijk en tevree  

Daar in dat kleine cafe aan de haven  

Daar telt je geld of wie je bent niet 

meer me 

Ik ben mezelf niet  

Of al die jaren nooit geweest  

Ik ben de gangmaker op het 

verkeerde feest  

Ik ben mezelf niet of nooit geweest 

Ik ben mezelf niet of nooit geweest 

Hey hallo, so you're the greatest 

lover, 

Hey hallo you're such a sexy thing 

Come let's sing and let us dance all 

night 

You make me feel, yeah, feel alright 

 

 


