
Tijd genoeg 

 

Ze zeggen: er is haast geen tijd 

En hebben daarom altijd haast en spijt 

Dat deze dag niet langer duren wou 

 

Maar voor mij lijkt de dag zo lang 

Alleen zijn maakt me bang 

En ik verlang de hele dag naar jou 

 

Want wat ook een ander zegt 

Er is tijd genoeg 

Voor jou voor mij voor iedereen 

En als je wilt  

Dan is elk ogenblik voor jou 

En alles wat je vragen zou 

Maar laat mij dan niet alleen 

 

Ze zeggen: er is tijd tekort 

Ze zeggen dat het donker wordt 

Ze zeggen: regen regen regen op je kop 

 

Ai ai aa 

Maar al zijn die dagen nog zo grauw 

Ik weet het zeker als jij wou 

Dan verfde jij de wolken blauw 

 

Want wat ook een ander zegt 

Er is tijd genoeg 

Voor jou voor mij voor iedereen 

O als je wil 

Dan is elk ogenblik voor jou 

En alles wat je vragen zou 

Maar laat mij dan niet alleen 

 

Time enough 

 

They say: there is no time 

Always in a hurry and so sorry 

That this day didn’t last any longer 

 

But to me the day seems so long 

Being alone scares me 

And all day I long for you  

 

Whatever another says 

There is enough time 

For you for me for everyone 

And if you want  

Every moment is for you 

And everything you would ask 

But do not leave me alone 

 

They say: there is not enough time 

They say it’s getting dark 

They say: rain rain rain on your head 

 

Ai ai aa 

But when skies are grey and dark 

I'm sure if you wanted to 

You could paint these grey skies blue 

 

Whatever another says 

There is enough time 

For you for me for everyone 

O if you want 

Then every moment is for you 

And everything you would ask 

But do not leave me alone 

 

 


