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Verse 1  

Eerst was ik zo verlegen, toen jij me wou zien 
Maar hoe snel dat zou keren, kon ik niet voorzien 
 

Pre Chorus 1   
Eén nacht met jou 
Meisje wordt vrouw 
Hiervan krijg ik geen berouw 
 

Chorus 1 
Waarheen je ook mag gaan,  
Ik ga, ik ga, ik ga,  
Ik ga, waar jij ook wil gaan 
En wat je ook mag doen,  
Ik doe, ik doe, ik doe,  
Ik doe, al wat jij wil doen 

 
Verse 2  

Ik voel me als de lente, ontluikend en warm 
Jij straalt en verwent me, zelfzeker en kalm 
 

 
Pre Chorus 2 

Eén nacht met jou 
Meisje wordt vrouw 
Hiervan krijg ik geen berouw 

 
Chorus 2 

Waarheen je ook mag gaan,  
Ik ga, ik ga, ik ga,  
Ik ga, waar jij ook wil gaan 
En wat je ook mag doen,  
Ik doe, ik doe, ik doe,  
Ik doe, al wat jij wil doen 

 



 
Intermezzo Op één nacht, veranderd, van meisje, tot vrouw 

Op één nacht, veranderd, en dat kwam, door jou, door jou 
 
 
Bridge 

Laat me nog eens zweven 
Heel hoog “in the sky” 
Nee ik krijg nooit genoeg van… jouw smile 
 

 
Chorus 3+ 

Waarheen je ook mag gaan,  
Ik ga, ik ga, ik ga,  
Ik ga, waar jij ook wil gaan 
En wat je ook mag doen,  
Ik doe, ik doe, ik doe,  
Ik doe, al wat jij wil doen 

 
Waarheen je ook mag gaan,  
Ik ga, ik ga, ik ga,  
Ik ga, waar jij ook wil gaan 
En wat je ook mag doen,  
Ik doe, ik doe, ik doe,  
Ik doe, al wat jij wil doen 

 
End  

Al wat jij wil doen  
Al wat jij wil doen  
Al wat jij wil doen  
Al wat jij wil doen  
 
Wat jij maar, wat jij maar, wat jij maar, wat jij maar 
Wat jij maar, wat jij maar, wat jij maar wil doen. 
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