
Een beetje verliefd 

In ‘n discotheek 
Zat ik van de week 
En ik voelde mij daar zo alleen 
Het was er warm en druk 
Ik zat naast een lege kruk 
Ik verlangde zo naar jou 
Hier aan mijn zij 

Ja, ik denk nog steeds 
Hoe het was geweest 
Toen je naast me zat 
Hier aan de bar 
Ik vroeg: Drink je mee? 
Dat vond jij oké 
Toen je proostte, naar me keek 
Werd ik zo week 

Een beetje verliefd 
Ik dacht ‘n beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht 
Had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen 
Deze nacht ben jij voor mij 
Maar die droom ging snel voorbij 

Jij stond op en zei 
Hou m’n plaatsje vrij 
Ik moet even weg 
Maar ben zo terug 
Ach, die kruk bleef leeg 
Tot ik in de gaten kreeg 
Dat je weg ging zonder mij 
Ik was weer alleen 

Een beetje verliefd 
Ik dacht ‘n beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht 
Had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen 

Een beetje verliefd 
Ik dacht ‘n beetje verliefd 
Als ik wist wat jij toen dacht 
Had ik nooit op jou gewacht 
Als een kind zat ik te dromen 
Deze nacht ben jij voor mij 
Maar die droom ging snel voorbij 



Het is een nacht 

Je vraagt of ik zin heb 
in een sigaret 
't Is 2 uur 's nachts 
We liggen op bed 
in een hotel in een stad 
Waar niemand ons hoort 
Waar niemand ons kent 
En niemand ons stoort 
Op de vloer 
ligt een lege fles wijn 
En kledingstukken 
die van jou of mij kunnen zijn 
Een schemering 
De radio zacht 
En deze nacht heeft alles 
wat ik van een nacht verwacht 

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 'm 
nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik 'm 
met jou 
Oh 

Ik ben nog wakker 
En ik staar naar het plafond 
En ik denk aan hoe de dag 
lang geleden begon 
Het zomaar 
er vandoor gaan met jou 
Niet wetend waar de reis 
eindigen zou 
Nu lig ik hier 
in een wild vreemde stad 
En heb net de nacht 
van mijn leven gehad 

Maar helaas 
er komt weer licht door de ramen 
Hoewel voor ons de wereld 
vannacht heeft stil gestaan 

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 'm 
nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik 'm 
met jou 
Oh 

Maar ‘n lied blijft slechts bij woorden 
Een film is in scene gezet 
Maar deze nacht met jou 
is levensecht 

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 'm 
nooit beleven zou 
Maar vannacht beleef ik 'm 
met jou 
Oh 
Ja vannacht beleef ik 'm 
met jou 
Oh 

En ik hou 
alleen nog maar van jou 
Ohoho 
En ik hou 
alleen nog maar van jou 



Vlinders 

Ik zit er opeens middenin 
Het is als een cirkel 
geen eind of begin 
Geen uitweg te vinden 
de liefde verblindde me 
plotseling 

Maar het nieuwe 
wordt langzaamaan oud 
De zomerse vlinder 
in winterse kou 
Kan niet overleven 
Dus duurt het maar even 
Die tijd met jou 

Maar ik blijf op zoek 
Naar dat gevoel 

Elke week 
Elke maand 
Ieder jaargetij 
Komt er altijd 
een ander gevoel voorbij 
Komt het door jou 
of komt het door mij 

Elke week 
Elke maand 
Ieder jaargetij 
Vind er altijd 
een vlinder zijn weg naar mij 
Vlinders bij jou 
Vlinders bij mij 

Het gaat en het komt als de wind 
De lente maakt liefde 
en liefde maakt blind 
Dan loop ik te fluiten 
en het maakt me niet uit 
wat een ander vind 

Maar dan krijg ik weer langzaam 
mijn zin 
En lijkt het geen liefde 
op het eerste gezicht 
De vlinders gestorven 
De liefde bedorven 
Het boek weer dicht 

Maar ik blijf op zoek 
naar dat gevoel 

Elke week 
Elke maand 
Ieder jaargetij 
Komt er altijd 
een ander gevoel voorbij 
Komt het door jou 
of komt het door mij 

Elke week 
Elke maand 
Ieder jaargetij 
Vind er altijd een vlinder 
zijn weg naar mij 
Vlinders bij jou 
Vlinders bij mij 

Als de herfst dan de zomer  
heeft ingehaald 
En de bladeren langzaam 
zijn neergedaald 
Vraag je aan mij 
Is het voorbij 

Na verloop van tijd 
start er een nieuw seizoen 
En dan zal ik de dagen 
weer overdoen 
Vliegen in mij 
Vlinders voorbij 

Vliegen in mij 
Vlinders voorbij 

Vlinders bij jou 
Vlinders bij mij 



Het is altijd lente 

Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Voor de patiënten  
van d’assistente 
Is het altijd lente 

Zij lacht naar mij 
Ik lach naar haar 
En het is voorjaar 
En het is voorjaar 
Het maakt niet uit 
Al raak ik al mijn tanden kwijt 
Want het is lente 
Lente voor altijd 

Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Voor de patiënten 
van d’assistente 
Is het altijd lente! 

Ik flos niet meer 
En raak geen tandenstoker aan 
Ook m'n tandenborstel 
Laat ik rustig  
in m'n beker staan 
Ik eet alleen maar suiker zoet 
Ik snoep de hele dag maar raak 
Want dan heb ik snel een gaatje 
En een afspraak 

Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Voor de patiënten 
van d’assistente 
Is het altijd lente 

Zij lacht naar mij 
Ik lach naar haar 
En het is voorjaar 
En het is voorjaar 
Het maakt niet uit 
Al raak ik al mijn tanden kwijt 
Want het is lente 
Lente voor altijd 

Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Voor de patiënten 
van d’assistente 
Is het altijd lente 

Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Het is altijd lente 
In de ogen 
Van de tandartsassistente 
Voor de patiënten 
van d’assistente 
Is het altijd lente 



Mag ik dan bij jou? 

Als de oorlog komt 
En als ik dan moet schuilen 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt 
Waar ik niet bij wil horen 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn 
Wat ik nooit geweest ben 
Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
Ik hou een kamer voor je vrij 

Als het onweer komt 
En als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt 
En ’t is mij te donker 
Mag ik dan bij jou? 

Als de lente komt 
En als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt 
En ik weet het zeker 
Mag ik dan bij jou? 

Mag ik dan bij jou schuilen 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
Ik hou een kamer voor je vrij 
Mag ik dan bij jou schuilen 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt 
‘k hou een kamer voor je vrij 

Als het einde komt 
En als ik dan bang ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt 
En als ik dan alleen ben 
Mag ik dan bij jou? 



Verliefd 

'k Sta niet al te gauw 
Met een mond vol tanden 
Nee ik heb normaal 
wel m'n woordje klaar 
Het is net of nou 
alles is veranderd 
Sprakeloos 
zo onbeholpen en zo raar 
Met een rood hoofd 
in de hoek 
En weer voor het bord 
Of ik alleen maar ouwer  
maar geen centje wijzer wordt 

V-v-v-v-v-verliefd 
Over m'n oren 
Ondersteboven 
Dat 't nog kan 
V-v-verliefd 
Tot over m'n oren 
Niet te geloven 
'k Stotter d'r van 

Van mezelf heb 
Ik zat maffe dingen 
Gewoon is bij mij 
echt wel gek genoeg 
'k Lijk wel ladderzat 
Zo loop ik te swingen 
Lazerus  
en toch al dagen lang 
niet in de kroeg 
Net als op het schoolplein 
Voor de allereerste keer 
Laat de bel maar bellen 
Deze jongen komt niet meer 

V-v-v-v-v-verliefd 
Tot over m'n oren 
Ondersteboven 
Dat dat nog kan 

V-v-verliefd 
Tot over m'n oren 
Niet te geloven 
'k Stotter d'r van 

'k Sta niet al te gauw 
Met mijn mond vol tanden 
Nee ik heb normaal 
wel m'n woordje klaar 
Het is net of nou 
alles is veranderd 
Sprakeloos 
zo onbeholpen en zo raar 
Net als op het schoolplein 
Voor de allereerste keer 
Laat de bel maar bellen 
Deze jongen komt niet meer 

V-v-v-v-v-verliefd 
Tot over m'n oren 
Ondersteboven 
Dat 't nog kan 
V-v-verliefd 
Over m'n oren 
Niet te geloven 
'k Stotter d'r van 

Zó verliefd 
Over m'n oren 
Ondersteboven 
Oh, dat 't nog kan 
V-verliefd 
over m'n oren 
Niet te geloven, 
Ik stotter d'r van 

Oh, ohmm 
Verliefd, verliefd, verliefd 
Oohohohohohohoh 
Hhmm 
Oh, nananana 
Ohohohohoh 
Hmm 
Doebidapdoebidap 



Als er genoeg tijd is, worden de reserveliedjes gezongen. 

Reserveliedjes: 

Ik hou van jou 

ik hou van jou, 
alleen van jou 
ik kan niet leven 
in een wereld zonder jou 

waar ik ook ben 
ik hoor je stem 
ik kan je zomaar niet vergeten 
ik neem je in mijn armen 
laat mij je hart verwarmen 
ik wil je alles geven 
ik hou zoveel van jou 

jij hoort bij mij 
alleen bij mij 
dat zijn die woorden 
die je eens tegen me zei 

ik ben zo alleen 
waar moet ik heen 
waar is die tijd van toen gebleven 
ik neem je in mijn armen 
laat mij je hart verwarmen 
ik wil je alles geven 
ik hou zoveel van jou 

ik hou van jou 
alleen van jou 
ik kan niet leven 
in een wereld zonder jou 
jij hoort bij mij 
alleen bij mij 
ik kan niet leven 
in een wereld zonder jou 
ik hou van jou 

Arabisch regeltje uit “ titel songtekst”….. erop zetten. 



Het liedje van Marco Borsato is vervangen door Tulpen uit Amsterdam.  

Tulpen uit Amsterdam 

Als de lente komt dan stuur ik jou 
Tulpen uit Amsterdam 
Als de lente komt pluk ik voor jou 
Tulpen uit Amsterdam 
Als ik wederkom dan breng ik jou 
Tulpen uit Amsterdam 
Duizend gele, duizend rooie 
Wensen jou het allermooiste 
Wat mijn mond niet zeggen kan 
Zeggen tulpen uit Amsterdam 

Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa 
Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa 
Lalalaa lalaa lalaa lalaa, lalalalaa lalaa 
Duizend gele, duizend rooie 
Wensen jou het allermooiste 
Wat mijn mond niet zeggen kan 
Zeggen tulpen uit Amsterdam 

Tot haar geliefde zei Antje 
Jongen ik mag je zo graag 
Hoe moet dat nou met ons beiden 
Morgen ga ik naar Den Haag 
En bij de oeroude molen 
Klonk onder een hemel zo blauw 
Ik heb je zo lief 
En jij hebt mij lief 
Ik blijf je mijn leven lang trouw 

Als de lente komt dan stuur ik jou 
Tulpen uit Amsterdam 
Als de lente komt pluk ik voor jou 
Tulpen uit Amsterdam 
Als ik wederkom dan breng ik jou 
Tulpen uit Amsterdam 
Duizend gele, duizend rooie 
Wensen jou het allermooiste 
Wat mijn mond niet zeggen kan 
Zeggen tulpen uit Amsterdam 

Zeggen tulpen uit Amsterdam 


