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Jij hebt een stoere fiets
Ik heb twee kaartjes voor de bioscoop.
Misschien vind jij het niets
Maar er is iets waar ik stiekem, al lang op hoop.
Jij en ik na schooltijd
Door het Westerpark fietsen, zij aan zij
Pannenkoekjes eten
Lekker en goedkoop bij de buurtboerderij
Kijk, thuis zijn het slechte tijden
Mijn ouders maken ruzie en zijn altijd boos
Ze gaan vast heel snel scheiden
Dan stopt de strijd, dat is mijn troost
Hun ruzie maakt mij doodmoe
Waarom zijn ze niet gelukkig met mijn broer en mij?
Ik ga dus graag naar school toe.
Mijn dagelijkse vreugde, dat ben jij.
Jij hebt een stoere fiets,
Maar ben je stoer genoeg om met me mee te gaan?
Ik vraag je verder niets
Ik heb eventjes geen zin om alleen te staan.
Dus ga je met me fietsen?
Fietsen met z’n twee
We gaan zo hard
Het is net of ik zweef
Samen naar het Ketelhuis
En na de film breng jij mij thuis
Want jij en ik, blijven samen tot aan het eind
Jij en ik. Als we samen zijn dan vliegt de tijd
Vliegt de tijd
Vliegt de tijd
Jij hebt een BMX.
Ik een witte fiets met een roze bel
Ik denk jij vindt het niks
Toch ga je mee, ik denk “dankjewel”.
Naar het Woeste Westen
Samen op het vlotje naar de overkant.
Jij zit me lief te pesten

Je wiebelt heen en weer, mijn voet wordt nat
Dus laten we gaan fietsen
Fietsen met z’n twee
We gaan zo hard
Het is net of ik zweef
Samen naar het Ketelhuis
En na de film breng jij mij thuis
Want jij en ik, blijven samen tot aan het eind
Jij en ik. Als we samen zijn dan vliegt de tijd
Vliegt de tijd
Vliegt de tijd

