Ja, mijn hoofd vol van jou
Ach, was ik maar iets langer gebleven
Eén wijntje, een kus nog, heel even
Vroeg in de morgen
Om mij echt geen zorgen
Een uur nog en dan ben ik thuis
De sterren vervagen
lk rij in mijn wagen
Steeds verder weg van jouw huis
En de zon komt langzaam oP
lk rij hier met jou in mijn koP
De snelweg helemaal leeg
Maar mijn hoofd vol van jou
Ja, mijn hoofd vol van jou
Ach, was ik maar iets langer gebleven
Eén wijntjè, een kus nog, heel even
Ja, de tijd vloog voorbij
En ik liep als de donder
Terug naar mijn oude brik
Toen ik heel langzaam wegreed
Jouw wijk langs me heen gleed
Voelde ik snel weer die kick
En de zon komt langzaam oP
lk rij hier met jou in mijn koP
De snelweg helemaal leeg
De snelweg helemaal leeg
De snelweg helemaal leeg
Maar mijn hoofd vol van jou
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lk viel in slaap
Vlak naast een stroom
En droomde daar een vreemde droom
Dichtbij waar jij woont zagik
Een doornstruik en een roos
Er staat een boom in een woud
Maar ik weet niet waar
lk bouwde een nest van jouw haar
En steeds maar hoger groeiden daar
Een doornstruik en een roos
lk weet niet hoelang ik hier lag
Voordat ik jou hier eindelijk zag
Een nieuwe liefde, sterk en broos
Als een doornstruik en een roos
ln de herfst heb ik de roos gePlukt
En uit de doornstruik losgerukt
Zo verstrengeld en zo close
De doornstruik en de roos

