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When I was young I felt the need of learning,
learning
Love I was told kept the wheel on turning, turning
Still I’m trying to find, peace of mine inside Once
in your life you feel the urge of knowing, knowing
and wondering
Why ..
Come on people, better use our sense,
our time is running out
there ain’t no doubt about
We can make it, try to rearrange it if
there’s a price we got to toss the dice
Oooh,( won’t you tell me what’s right)
Ooh Yeah, (won’t you tell me what’s wrong) Ooh
won’t you tell me what’s right.
Somebody tell me now
Believe in Destiny,
Believe in Humanity,
Believe in we’ll meet again
Somehow, Somewhere, Someday.
(this feeling, this mess will never end)
Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray
I need to know right now oooh.
Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray
I hope that freedom soon will come our way
Why tell me, Why
Come on people, lent a helpin’ hand, no need to
fuss and fight we all know where we stand Help
me make it, try to rearrange it
Name your price and I will toss the dice
Oooh, (won’t you tell me what’s right)
Ooh Yeah, (won’t you tell me what’s wrong) Ooh
won’t you tell me what’s right.
Somebody tell me now
Believe in Destiny, Believe in Humanity, Believe in
we’ll meet again Somehow,

Somewhere, Someday
(this feeling, this mess will never end)
Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray
I need to know right now oooh.
Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray
I hope that freedom soon will come our way
Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray
I need a key to help me any way.
Why tell me, Why, tell me why, tell me why do I pray
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WHY TELL ME WHY
ANITA MEYER

Well I´ve heard that the devil is walking around I
sold my soul way down in the dirt
But stole it back now forever in debt
And for a moment I don´t even care
Until I felt his breath at my neck
And maybe even you can feel it too
He is on a strike and looking at you
Holding on to his words but baby I saw angel
become the devil
Still they walk pretty good hand in hand
But baby I don´t need any of them, heaven nor hell
Well I´ve heard that the morning star of a prince
Was invoked on a Monday on earth I found his
buisness card in the mud
And for a moment I don´t even care
Until I felt his breath at my neck
And maybe you even can feel it too
His on a strike and looking at you
Holding on to his words but baby I saw angel
become the devil
Still they walk pretty good hand in hand
But baby I don´t need any of them, heaven nor hell
Evil came down on earth
And it beholds more than you love, more than you
love
Heaven don´t fall on earth
What you behold is no longer a word, no longer a
word
Well I´ve heard that the devil is walking around I
sold my soul way down in the dirt
But stole it back now forever in debt
And for a moment I don´t even care
Until I felt his breath at my neck
And maybe even you can feel it too
His on a strike and looking at you
Holding on to his words but baby I saw angel
become the devil
Still they walk pretty good hand in hand
But baby I don´t need any of them, heaven nor hell
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HEAVEN NOR HELL
VOLBEAT

Rosanne ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke
keer weer een ander en mij doet ‘t pijn Want jouw
liefde waarmee jij mij soms verblijdt
Wil ik liever liever liever liever voor altijd
Als ik dacht dat ik je had dan had jij je weer
bedacht
Onvoorspelbaar en zo onverwacht
Ik keek maar toe hoe jij mij in verwarring bracht
Ik wil zekerheid dat ik bij jou ben vannacht
Oh oh oh
Rosanne ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke
keer weer een ander en mij doet ‘t pijn Want jouw
liefde waarmee jij mij soms verblijdt
Wil ik liever liever liever liever voor altijd
Jij kan je rust niet vinden, jouw geest is veel te vrij
Jij bent morgen weer anders dan vandaag
Jij wilt je nog niet binden maar dat hoeft ook niet
van mij
Ik wil gewoon die zoen het is al dat ik vraag
Oh oh oh
Rosanne ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke
keer weer een ander en mij doet ‘t pijn Want jouw
liefde waarmee jij mij soms verblijdt
Wil ik liever liever liever liever voor altijd
Weet wel dat ik hier op je wachten zal
Tot je eindelijk je rust vindt bij mij
Oh oh oh
Rosanne ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke
keer weer een ander en mij doet ‘t pijn Want jouw
liefde waarmee jij mij soms verblijdt
Wil ik liever liever liever liever voor altijd x3
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ROSANNE
NICK EN SIMON

Londen-Stad lag stil te dromen in de zon
Van zee te dromen in de zon, rondom mij Waar ik
ging langsheen de zomen van ‘t gazon Stonden de
bomen in de zon, er zalig bij
En toen kwam jij, Jennifer Jennings
En danste lief als de lente voorbij Jij kwam,
Jennifer Jennings
En blauwe ogen die lachte naar mij
Naar mij, altijd naar mij
Jij hebt mij toen mee genomen door de stad
Langsheen de dromen die je had, zacht als zij En
sindsdien keren mijn dromen telkens weer Naar al
die dromen van weleer, van jou en mij
En dan kom jij, Jennifer Jennings
Zo fris en speels als de liefde zo blij
Want jij, Jennifer Jennings
Je bent precies wat ik droomde voor mij
Ja dan kwam jij, Jennifer Jennings
En blauwe ogen die lachen naar mij
Maar jij, Jennifer Jennings
Je danste telkens en telkens voorbij
Voorbij, altijd voorbij
Steeds weer voorbij
Hopeloos voorbij
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JENNIFER JENNINGS
WILL TURA

Rood is al lang het rood niet meer,
Het rood van rode rozen
De kleur van liefde van weleer
Lijkt door de haat gekozen
Dat mooie rood was ooit voor mij
De kleur van passie en van wijn
Ik wil haar terug, die mooie tijd
Maar zij lijkt lang vervlogen
En alle beelden op tv
Van bloed en oorlog om ons heen
Werken daar ook niet echt aan mee
Dus ik neem heel bewust het besluit
De krant leg ik weg En de tv gaat uit
Vandaag is rood de kleur van jouw lippen Vandaag
is rood wat rood hoort te zijn Vandaag is rood van
rood wit blauw
Van heel mijn hart voor jou
Schreeuw van de roodbedekte daken dat ik van je
hou
Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en
mij
Ik loop de deur door en naar buiten waar de zon
begint te schijnen
Laat alles achter, kijk vooruit en met mijn laatste
rooie cent
Koop ik een veel te grote bos met honderdvijftig
rode rozen
Een voor elk jaar waarvan ik hoop dat jij nog bij
me bent
REFREIN
Nu sta je hier zo voor me
De rode avondzon streelt jouw gezicht
Je bent een wonder voor me
Denk ik, terwijl een doorn mijn vinger prikt Rood is
mijn bloed dat valt op de grond
En even lijk ik verloren
Maar jij brengt mijn vingers naar je mond
En je kust ze
En ik weet
REFREIN
Vandaag... is rood
Gooi de loper uit
En drink een goed glas wijn
Pluk de dag want het kan zo ineens de laatste zijn
Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en
mij
Vandaag staat rood weer voor de liefde Tussen jou
en mij
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ROOD
MARCO BORSATO

Partypeople put your hands in the air
And slap some skin like you do care aoew
There’s nothing left for me to say now
You’ll always be a part of me yeah somehow You
gave me something to remember
You gave it to me oh so sweet and tender You’re
always in my heart and in my soul
You make me strong
So believe me
Our love will go
On and on we go
It’s you and me together
Our love will last forever
On and on we go
It’s you and me together
Our love will last forever
You took control of my emotions
And all that’s left for me is total devotions
I will go, where you go
Cause you make me feel alive
So just say to me, baby you’re the one
On and on we go
It’s you and me together
Our love will last forever
On and on we go It’s you and me together
Our love will last forever
Partypeople put your hands in the air and slap
some skin like you do care aoew
On and on we go It’s you and me together
Our love will last forever
On and on we go It’s you and me together
Our love will last forever
On and on we go
It’s you and me together
Our love will last forever
On and on we go
It’s you and me together
Our love will last forever
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ON AND ON
X SESSION

Oeh, yeah
Ah, yeah
Oe, sexy als ik dans
Mm,mm
Yeah
Ah, weet je wat het is
Ik heb geen goeie moed
Maar zie je niet dat ik
Precies weet wat ik doe
En ze kan het niet laten, nee
Ze kan het niet laten, yeah, yeah
Weet je wat het is
Zij komt naar me toe
Ze vraagt me: ga je lekker
Wat ben je nou aan ’t doen
En ik kan het niet laten, nee
Ik kan het niet laten
Ik zeg: weet je wat het is, babe
Ik voel me sexy als ik dans
Oh, oh, oh, oh, oh
Yeah
Oh, oh, oh
Sexy als ik dans Eh, eh, eh
Eh, eh, eh, eh
Ik voel me sexy als ik dans
Oh, oh, oh, oh, oh
Yeah
Ik voel me sexy als ik dans
Eh, eh, eh
Eh, eh, eh, eh
Oeh, weet je wat het is
Ik heb ze al gehoord
Al die goeie tips
Maar ze, maar ze werkte nooit
En toch kan je het niet laten, nee
Je kan het niet laten
Ah, yeah
Ergens in haar blik
Zie ik dat er iets
A, iets veranderd is
En ik geloof m’n ogen niet
Ze kan het niet laten
Ze springt op de tafel
Daar gaat ze
Daar gaat ze
Ze kan het niet laten
Ze springt op de tafel
Daar gaat ze
Yeah
Ze zegt: weet je wat het is baby
Ik voel me sexy als ik dans
Oh, oh, oh, oh, oh
Yeah, oh, oh, oh
Sexy als ik dans

Eh, eh, eh
Eh, eh, eh, eh
Ik voel me sexy als ik dans
Oh, oh, oh, oh, oh
Yeah Ik voel me sexy als ik dans
Eh, eh, eh
Eh, eh, eh, eh
Als ik dans Steek ik m’n hand op
Gaan m’n voeten zomaar de verkeerde
kant op
Als jij danst
Gooi jij je haar los
Swingen je heupen zo lekker dat het een
gevaar wordt
Als ik dans
Steek ik m’n hand op
Gaan m’n voeten zomaar de verkeerde
kant op
Als jij danst
Gooi jij je haar los
Swingen je heupen zo lekker dat het een
gevaar wordt
Ik zeg: weet je wat het is baby
Ik voel me sexy als ik dans
Oh, oh, oh, oh, oh
Yeah
Oh, oh, oh
Sexy als ik dans
Eh, eh, eh
Eh, eh, eh, eh
Ik voel me sexy als ik dans
Oeh, ik voel me sexy als ik…
Ik voel me sexy als ik dans
Eh, eh, eh
Eh, eh, eh, eh
Ik voel me sexy als ik dans
Steek ik m’n hand op
Gaan m’n voeten zomaar de verkeerde
kant op
Sexy als ik dans
Gooi jij je haar los
Swing met je heupen zo lekker dat het een
gevaar wordt
Sexy als ik dans
Steek ik m’n hand op
Gaan m’n voeten zomaar de verkeerde
kant op
Ik voel me sexy als ik dans
Gooi jij je haar los
Swingt met je heupen zo lekker dat het een
gevaar wordt
Sexy als ik dans
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SEXY ALS IK DANS
NIELSON

Tonight I’m gonna have myself a real good time
I feel alive and the world
I’ll turn it inside out – yeah I’m floating around in
ecstasy
So don’t stop me now don’t stop me
‘Cause I’m having a good time having a good time
I’m a shooting star leaping through the sky Like a
tiger defying the laws of gravity
I’m a racing car passing by like Lady Godiva
I’m gonna go go go
There’s no stopping me

Don’t stop me now
If you wanna have a good time (wooh)
Just give me a call (alright)
Don’t stop me now
(‘cause I’m having a good time - yeah yeah) Don’t
stop me now
(yes I’m havin’ a good time)
I don’t want to stop at all
La da da da daah
Da da da haa
Ha da da ha ha haaa
Ha da daa ha da da aaa
Ooh ooh ooh

I’m burnin’ through the sky yeah
Two hundred degrees
That’s why they call me Mister Fahrenheit
I’m trav’ling at the speed of light
I wanna make a supersonic man out of you
Don’t stop me now I’m having such a good time
I’m having a ball
Don’t stop me now
If you wanna have a good time just give me a call
Don’t stop me now
(‘Cause I’m having a good time)
Don’t stop me now
(Yes I’m havin’ a good time)
I don’t want to stop at all
Yeah, I’m a rocket ship on my way to Mars
On a collision course I am a satellite
I’m out of control I am a sex machine ready to
reload
Like an atom bomb about to
Oh oh oh oh oh explode
I’m burnin’ through the sky yeah
Two hundred degrees
That’s why they call me Mister Fahrenheit
I’m trav’ling at the speed of light I wanna make a
supersonic woman of you
Don’t stop me don’t stop me
Don’t stop me hey hey hey
Don’t stop me don’t stop me
Ooh ooh ooh, I like it
Don’t stop me don’t stop me
Have a good time good time
Don’t stop me don’t stop me ah
Oh yeah
Alright
Oh, I’m burnin’ through the sky yeah
Two hundred degrees
That’s why they call me Mister Fahrenheit
I’m trav’ling at the speed of light I wanna make a
supersonic man out of you
Don’t stop me now
I’m having such a good time I’m having a ball
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DON’T STOP ME NOW
QUEEN

I saw the light on the night that I passed by her
window
I saw the flickering shadow of love on her blind
She was my woman
As she deceived me I watched and went out of my
mind
My my my
Delilah
Why why why
Delilah
I could see, that girl was no good for me
But I was lost like a slave that no man could free
At break of day when that man drove away
I was waiting
I crossed the street to her house and she opened
the door
She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no
more
My my my
Delilah
Why why why
Delilah
So before they come to break down the door Forgive me Delilah
I just couldn’t take any more
She stood there laughing
I felt the knife in my hand and she laughed no
more
My my my
Delilah
Why why why
Delilah
So before they come to break down the door Forgive me Delilah I just couldn’t take any more
Forgive me Delilah I just couldn’t take any more
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DELILAH
TOM JONES

Charmes had je bij de vleet
Brandend wist ik wat je deed
Maar mijn huid verlangde
Naar die wilde handen
Ik was gewoon van streek
Ook al zag ik jou bij anderen staan
Ook al ging je met hun aan de haal
Ik wou en zou je krijgen
Je aan mijn degen rijgen
Al speelde ik met vuur
Liefde is een kaartspel met jokers en pokers Liefde
is een steekspel van geven en nemen Liefde is
een kaartspel van dames en heren Liefde is een
kansspel voor winnaars zoals jij
Passie won van tederheid
Furie van gezelligheid
Wou je mij verslinden
Zonder je te binden
Mij raak je nooit meer kwijt
Ook al ga je graag je eigen gang
Jou verlaten maakt me niet meer bang
Ik wil en zal je krijgen
Je aan mijn degen rijgen
Al speel ik nog met vuur
Liefde is een kaartspel met jokers en pokers Liefde
is een steekspel van geven en nemen Liefde is
een kaartspel van dames en heren Liefde is een
kansspel voor winnaars zoals jij
Jij en ik, jij of ik, jij met die ‘k weet het niet(?), het
is genoeg
Speel je niet, speel je wel, speel je spel, jij bent
hartentroef
Liefde is een kaartspel met jokers en pokers Liefde
is een steekspel van geven en nemen Liefde is een
kaartspel van dames en heren Liefde en kansspel
voor winnaars zoals wij

11

Doe thuis eens zot tijdens... #AZS21 online

LIEFDE IS EEN
KAARTSPEL
LISA DEL BO

Een lach , een groet , een blij gezicht
Een vogel zwevend naar het licht.
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een
wonder.
Een kind dat lacht en naar je zwaait, een fietser
die de hoek omdraait.
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een
wonder.
Het leven gaat zo snel voorbij, dat geldt voor jou
maar ook voor mij...
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
Het strand , de zee, de volle maan
De hemel waar de sterren staan.
Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een
wonder.
En ben je soms niet goed gezind denk aan de
glimlach van een kind.
Ja dat maakt je weer blij ja dat maakt je weer
vrolijk.
Het leven gaat zo snel voorbij, dat geldt voor jou
maar ook voor mij...
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
Ben je niet gelukkig heb je soms verdriet
Denk dan aan de zon en zing dit lied.
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even.
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LAAT DE ZON IN
JE HART
WILLY SOMERS

We have the chance, to turn the pages over We can
write what we want to write
We gotta make ends meet, before we get much
older
We’re all someone’s daughter
We’re all someone’s son
How long can we look at each other
Down the barrel of a gun?
You’re the voice, try and understand it
Make a noise and make it clear
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
We’re not gonna sit in silence
We’re not gonna live with fear
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
This time, we know we call can stand together
With the power to be powerful
Believing, we can make it better
We’re all someone’s daughter
We’re all someone’s son
How long can we look at each other
Down the barrel of a gun?
You’re the voice, try and understand it
Make a noise and make it clear
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
We’re not gonna sit in silence
We’re not gonna live with fear
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
We’re all someone’s daughter
We’re all someone’s son
How long can we look at each other
Down the barrel of a gun?
You’re the voice, try and understand it
Make a noise and make it clear
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
We’re not gonna sit in silence
We’re not gonna live with fear
Oh-wo-wo-wo, oh-wo-wo-wo
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YOU’RE THE VOICE
JOHN FARNAM

Ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle jaren
Waarin ik heb geloofd
Dat wij gelukkig waren
En nu het leven weer van mij is
Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is
Ben ik zo blij dat het voorbij is, oh oh
Ik leef niet meer voor jou
Je hoeft niet te proberen
Om hier te blijven staan
En mij te domineren
Ik heb teveel moeten verduren
Ik heb genoeg van al jouw kuren
Dus is het tijd je weg te sturen
Ik leef niet meer voor jou
Ik leef niet meer voor jou
Voorbij zijn alle nachten
Dat ik hier heel alleen
Op jou heb zitten wachten
Je hebt me keihard voorgelogen Besodemieterd en
bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen
Ik leef niet meer voor jou wooooooh
Je hebt me keihard voorgelogen Besodemieterd en
bedrogen
Dus droog de tranen in je ogen
Ik leef niet meer voor jou
Dus donder nou maar op
Ik kan er niet meer tegen
En als je weg wilt gaan
Is dat alleen een zegen
Te vaak heb jij mij laten zakken
Ik heb genoeg van al je makken
Je moet gewoon je spullen pakken nee ik leef niet
meer voor jou
`T is voorbij
Ja voorbij
Voor jou
Voor mij
`T is voorbij
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IK LEEF NIET MEER
VOOR JOU
MARCO BORSATO

Het schemert in de kamer
En Marvin Gay zingt zacht
Ze schenkt wat wijn in
En ze lacht naar mij
We zitten samen op de bank
Ik schuif wat dichterbij
En ik praat over voetbal
Maar zij weet waar ik op wacht
Ik wilde eerst niet komen
Ik dacht weer zo’n zelfde feest
Vol saaie mensen
Ik drink wel alleen
Maar ik kwam toch
Ik zag jou
Mensen gingen één voor één
En ik kreeg dat gevoel weer
Dat zolang was weggeweest
Wij tweeën
Hier samen
Dit kon wel eens
Het begin zijn
Van ons tweeën
Wij samen
Het hangt in de lucht
Als nu maar
Één van ons
Ons tweeën
Zegt wat er gezegd moet worden
Hier, nu of nooit
Ik zoek wanhopig naar de woorden
Die ik zeggen wil
En ik weet dat jij hetzelfde doet
De tijd verstrijkt
We weten dat het nu gebeuren moet
Toch zeg ik niets
En het blijft angstig stil
Wij tweeën
Hier samen
Dit kon wel eens
Het begin zijn
Van ons tweeën
Wij samen
Het hangt in de lucht
Als nu maar
Één van ons
Ons tweeën
Zegt wat er gezegd moet worden
Hier, nu of nooit
nu of nooit
nu of nooit
nu of nooit
nu of nooit
nu of nooit
nu of nooooooit
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NU OF NOOIT
DE KREUNERS

komaaaaan die handjes,ambiance !!!
Je had die blik in je ogen
Ik wou echt alles geloven
In je ogen wou ik echt verdrinken
Je was me zachtjes aan ‘t strelen
Ik wou nog meer met je delen
Je kwam zo dicht dat ik niet kon ontkomen Maar de
grootste zonden dat is nummer zeven
Ik kuste jou nog voordat ik je vroeg: voel jij ook wat
voor mij
Zeven zonden in één nacht
Zeven zonden voor jou bedacht
Je maakt me verlegen, maar niks houdt me tegen
Jij doet me blozen als je lief naar me lacht Zeven
zonden pleeg ik voor jou
Zeven zonden, ik geef om jou
Niks kan me nog schelen, ik wil je zelfs stelen Van
al die zonden heb ik echt geen berouw
Je ligt nu zacht in mijn armen ik
Wil mij aan jou graag verwarmen ik
Wist niet dat mij dit zou overkomen
Je bent echt niet te beschrijven
Mag ik vannacht bij je blijven
Mijn bloed gaat door jou nog veel sneller stromen
Maar ik smeekte jou, vergeef me toch nog even
(toch nog even)
Want ik wil nu echt nooit meer bij jou vandaan
Zeven zonden in één nacht
Zeven zonden voor jou bedacht
Je maakt me verlegen, maar niks houdt me tegen
Jij doet me blozen als je lief naar me lacht Zeven
zonden pleeg ik voor jou
Zeven zonden, ik geef om jou
Niks kan me nog schelen, ik wil je zelfs stelen Van
al die zonden heb ik echt geen berouw
Zeven zonden in een nacht
Zeven zonden voor jou bedacht
Je maakt me verlegen, maar niks houdt me tegen
Jij doet me blozen als je lief naar me lacht
Zeven zonden pleeg ik voor jou
Zeven zonden, ik geef om jou
Niks kan me nog schelen, ik wil je zelfs stelen Van
al die zonden heb ik echt geen berouw
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7 ZONDEN
CHRISTOFF

De regen stroomt als tranen langs de ruit
‘T is of de ganse hemel om je huilt
Ik voel me zo mistroostig als het weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer
‘K herinner mij de tijd van jij en ik
Van d’ allereerste tot de laatste blik
‘K zie je nog altijd als verslagen staan
Toen ik vertelde dat ik weg moest gaan
Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield
Te denken dat ik minder van je hield
‘K besef nu dat het lang niet over is
Omdat ik jou nog alle dagen mis
Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer
Ik zie je in mijn dromen keer op keer
Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer
Ik mis je zo ik mis je meer en meer
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IK MIS JE ZO
WILL TURA

Homegrown alligator, see you later
Gotta hit the road, gotta hit the road
The sun it changed in the atmosphere Architecture
unfamiliar I can get used to this
Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean There’s a
mountaintop that I’m dreaming of
If you need me you know were I’ll be
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
The south of the equator, navigate it
Gotta hit the road, gotta hit the road
Deep-sea diving ‘round the clock, bikini bottoms,
lager tops
I could get used to this
Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean There’s a
mountaintop that I’m dreaming of
If you need me you know were I’ll be
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
We got two in the front
Two in the back
Sailing along
And we don’t look back
Time flies by in the yellow and green
Stick around and you’ll see what I mean There’s a
mountaintop that I’m dreaming of
If you need me you know were I’ll be
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone
I’ll be riding shotgun underneath the hot sun
Feeling like a someone, a someone, a someone,
someone
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SHOTGUN
GEORGE EZRA

Op een vrijdag in de kroeg
Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had Dus
pak het leven, pak alles en ga er mee op pad
En hij zei “Leef, alsof het je laatste dag is” “Leef,
alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a…
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a…
Gaaaa...
Pak alles wat je kan
Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet
Geld verdiend als water
Maar nooit echt had geleefd
Z’n vrouw was bij hem weg
Voor een ander ingeruild
Af en toe gelachen
Maar veel te veel gehuild
En hij zei “Leef, alsof het je laatste dag is” “Leef,
alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a...
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a...
Gaaaa...
Pak alles wat je kan
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a...
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a...
Gaaaa...
Pak alles wat je kan
“Leef, alsof het je laatste dag is”
“Leef, alsof de morgen niet bestaat”
“Leef, alsof het nooit echt af is”
En “leef, pak alles wat je kan”
En ga, a, a, a...
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a...
Ga Pak alles wat je kan En leef!
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LEEF
ANDRE HAZES

Zwoele zomeravond
Verschrikkelijk cliché
Je keek naar mij en vroeg me
Ga je met me mee
Ik had toen beter moeten weten
Je keek al zo verliefd naar mij
Je zag in mij de ware liefde
Maar jij, jij
refrein
Jij was alleen maar een verlangen
Jij was niet meer dan dat
Je was een vlucht en een achterdeur
En toen ik je had was je een doodgebloed
verlangen
Je was niet meer dan dat
Van liefde was geen sprake
Jij was alleen iets wat ik nodig had
‘t Was voor een nacht niet voor een leven
Ik heb geen eeuwigheid beloofd
Je moet jezelf de schuld maar geven
Als je daarin hebt geloofd
Ik kan m’n hart niet laten stilstaan
Een gevoel gaat snel voorbij
Jij, jij was op zoek naar romantiek
Maar voor mij, mij, mij, mij, mij
refrein
Oh waarom moet het toch altijd zo
Waarom wordt er toch altijd meer verwacht
Na één nacht
refrein: 2 X
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VERLANGEN
CLOUSEAU

Veel te vaak gezworven
in het holst van de nacht
Mezelf te vaak bedrogen
te veel afgewacht
Maar genoeg is genoeg
Dit wil ik niet meer
Dit wordt voor ons de ommekeer
Overal gekeken en overal gezocht
Alles vergeleken en alles terug verkocht
Maar genoeg is genoeg
Dit wil ik niet meer
Dit wordt voor ons de ommekeer
Refrein:
We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven met de lach op ons
gezicht
We komen samen in hetzelfde verhaal
En genieten van het leven
Allemaal
Eindelijk de wereld waarvan ik heb gedroomd
Eindelijk die eindeloze strijd die wordt beloond
En ik zie het nu weer
Alles komt goed
We gaan een gouden tijd tegemoet
Refrein
Dit is de dag, dit is het moment
Waar iedereen zich in herkent
Dit is het vuur dat in ons brandt
We gaan dansen in de zon
Baden in het licht
Ja we omarmen het leven
Refrein (2x)
Ja, We genieten van het leven
Allemaal
Allemaal
Allemaal

21

Doe thuis eens zot tijdens... #AZS21 online

ALLEMAAL
WIM SOUTAER

dit is de allereerste keer
dat ik de liefde tegen kwam
jij kuste mij en ‘k was verloren
nu staat mijn hart in vuur en vlam
dit is de allereerste keer
dat ik ontdek hoe liefde smaakt
‘k ben in jouw strikken nu gevangen
voor ik het wist was het te laat
jij kwam in mijn leven zo onverwacht
jij lachte maar even
ik had nooit gedacht dat jouw tovermacht mij zo
een schok zou kunnen geven
dit is de allereerste keer
‘k was nooit verliefd zoals op jou
ik loop al wakende te dromen
omdat ik zoveel van je hou
jij kwam in mijn leven zo onverwacht
jij lachte maar even
ik had nooit gedacht dat jouw tovermacht mij zo
een schok zou kunnen geven
dit is de allereerste keer
‘k was nooit verliefd zoals op jou
ik loop al wakende te dromen
omdat ik zoveel van je hou
dit is de allereerste keer
ja, ‘t is de allereerste keer
de aller aller eerste keer
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DIT IS DE
ALLEREERSTE KEER
RITA DE NEVE

Je vraagt zal jij me vergeten,
Maar je danst in m’n hoofd.
Je zou allang moeten weten,
Dat ik door jou ben verdoofd.
Vanavond gaat het gebeuren,
Nee dit kan niet kapot.
Sluit alle ramen en deuren,
vanavond gaat de sleutel in het slot!
Maak me gek,
Maak me gek met je mond.
Maak me gek,
Ja de vonken die vliegen in het rond.
Je maakt me gek,
Maak me gek van verlangen als jij naar me lacht!
Maak me gek,
Met je vingers je zoen.
deze avond wil ik nog heel vaak overdoen.
Je maakt me gek,
onbezonnen bezeten,
Kom bij me vannacht!
Vanavond zal je voor mij staan,
En dan lach ik je toe.
We weten wat er gaat komen,
Maar alleen nog niet hoe.
Je laat me bloed sneller stromen,
Sinds ik jou tegen kwam.
Dit had ik nooit durven dromen,
Voor jou staat heel me hart in vuur en vlam!
Maak me gek,
Maak me gek met je mond.
Maak me gek,
Ja de vonken die vliegen in het rond.
Je maakt me gek,
Maak me gek van verlangen als jij naar me lacht!
Maak me gek,
Met je vingers je zoen.
deze avond wil ik nog heel vaak overdoen.
Je maakt me gek,
onbezonnen bezeten,
Kom bij me vannacht!
Maak me gek,
Maak me gek met je mond.
Maak me gek,
Ja de vonken die vliegen in het rond.
Je maakt me gek,
Maak me gek van verlangen als jij naar me lacht!

Maak me gek,
Met je vingers je zoen.
deze avond wil ik nog heel vaak overdoen.
Je maakt me gek,
onbezonnen bezeten,
Kom bij me vannacht!
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MAAK ME GEK
GERARD JOLING

Niets is beter dan met jou de kou trotseren
Er zijn mensen die naar warme landen emigreren
Maar we hebben geen geld in onze koude handen
Dus we gaan maar naar je ouders in Zoutelande,
in Zoutelande
En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Niets is mooier dan met jou het land doorkruisen
Op mistroostige plekken je bij me te hebben
En te zien dat het goed is, ziet dat we bruisen
En met wodka en met bokking tussen reddingsbanden
En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent

En dan zitten we hier in het oude strandhuis
Wat je vertelt houdt me nuchter en warm
Boven m’n hoofd zie ik de grijze wolken
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Ik ben blij dat je hier bent
Wij zitten hier in het gammele strandhuis
Maakte me toch al nooit uit waar we waren
We verzuipen onszelf in de drank van je vader
Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent
In Zoutelande
In Zoutelande
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ZOUTELANDE
BLOF

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you
Sleight of hand and twist of fate
On a bed of nails she makes me wait
And I wait without you
With or without you
With or without you
Through the storm we reach the shore
You give it all but I want more
And I’m waiting for you
With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you
And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away
My hands are tied
My body bruised, she’s got me with
Nothing to win and
Nothing left to lose
And you give yourself away
And you give yourself away
And you give
And you give
And you give yourself away
With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you
With or without you
With or without you
I can’t live
With or without you
With or without you
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WITH OR
WITHOUT YOU
U2

Doe thuis eens zot tijdens... #AZS21 online

BEDANKT
en tot morgen!
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