
Keeyel, Geef Me Dat Ding !
Intro:
Papa lekker je maakt me gek!
Mama lekker je maakt me gek!
Papa lekker geef me dat ding!
Mama lekker geef me dat ding!
(2x)

Refrein:
Geef me dat ding, m'n schat.
Ik hou zoveel van dat ding.
Geef me dat ding, m'n liefste.

Refrein 2x

Couplet 1:
Mama lekker je doet me gillen, mooi gevuld rond, borst en billen.
Papie je wil je kan, baby olie smeer me in dan.
Je weet toch hoe, ik hou van slow motion.
Aaah, zie je wat je met me doet, lekker is maar 1 vinger lang.
Nog even wachten dan ga ik mijn gang, maar voor ik jou breng die hoogtepunt,
Mag ik van boven, kop of munt? Nee. Wel jij dan eerst dan gaan we om en om,
en jij mijn lady, jo vagebond. Kom een beetje hier en:

Refrein 2x

Couplet 2:
Papa lekker, 'k heb wat je zegt, wat? Je houd van spek.
In combinatie met wat ik zie, jij gekleed in mooie lingerie, O die 3.
Maar jij hebt altijd zin, s' nachts maak je me wakker, zeg me: geef me dat ding?
Bedoel je Me So Horny? Dat komt gewoon door je sexy body!
Je klaagt, maar nooit tijdens het gebeuren. Ik zing je dit en hou op met zeuren.
Je bent me honey, papa lekker troelala! Mijn hondje trouw, mijn poesje mauw.
Ik wil meer van jou dus:

Refrein 3x

Couplet 3:
Mama lekker je doet me gillen, mooi gevuld rond, borst en billen.
Papie je wil je kan, baby olie smeer me in dan.
Je weet toch hoe, ik hou van slow motion.
Aaah, zie je wat je met me doet, lekker is maar 1 vinger lang.
Nog even wachten dan ga ik mijn gang, maar voor ik jou breng die hoogtepunt,
Mag ik van boven, kop of munt? Nee. Wel jij dan eerst dan gaan we om en om,
en jij mijn lady, jo vagebond. Kom een beetje hier en:

Refrein 4x
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