
Ruth Jacott, Ik Heb De Tijd
Ik zie je wel kijken vanuit je stoel 
je wilt me bereiken, je ogen zeggen: 
bij me, kom dan bij mij. 
We spelen een spel en de spanning stijgt. 
Iedereen telt wie de punten krijgt 
kom bij me, kom dan bij me 

Maar ik zie het nog even aan 
laat het leven z&amp;#039;n gang maar gaan, want 

Ik heb de tijd 
wijzers tikken voorbij 
hoe later de avond des te mooier wordt jij 
de wijn draagt daartoe bij 
ik heb de tijd 
uren tikken voorbij 
ik speel het spel nog hoger dan jij 
of verliezen we allebei, dat leert de tijd 

Je vraagt me te dansen door de nacht 
maar ik heb een ander plan, je moet maar 
wachten, in gedachten 
n gebaar en je raakt van streek. 
Ik voel het gevaar en ik wordt al week van 
binnen, gek van zinnen 

Maar ik zie het nog even aan 
laat het leven z&amp;#039;n gang maar gaan. want 

Ik heb de tijd 
wijzers tikken voorbij 
hoe later de avond des te mooier wordt jij 
de wijn draagt daartoe bij 
ik heb de tijd 
uren tikken voorbij 
ik speel het spel nog hoger dan jij 
of verliezen we allebei, dat leert de tijd 

Tot op het hoogtepunt 
de spanning stijgt ten top 
dat je niet verder kunt, je gaat over de kop. 
dan geef ik de weerstand op 
ben ik alweer geklopt 
geen klok meer die me nog stopt, want 

Dit is de tijd 
de tijd van jou en van mij 
Hoe later de avond des te mooier we zijn 
niet alleen dankzij de wijn 
het is onze tijd 
de tijd van jou en van van mij 
de enkel- wordt een dubbelpartij 
en de winnaars dat zijn wij, dit is de tijd....
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