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1. Michel, door Anouk.
Hey Michel how's life are you ok
I wonder if you ever think of me
It's been nine years since that kiss
I can't help but riminess
Hey Michel do you remember
We walked the street
To the beat
Hand in hand you and me
Smiling faces so in love
Hoping they all could see
That we belonged together
You and me against the world

But we found out the hard way
That it wasn't meant to be
Now it's you and her I see
You were my first and worst love
And so it only could go wrong
But that ain't that just the way you learn
Hey Michel I just wanted to let you know
That someone else has stole my heart
And now another girl has caught your eye
That does not mean I don't think of you
I'm just hoping that she'll treat you right

2. Marieke, door Jacques Brel.

3. Me and Bobby Mc Gee, door Janis Joplin.

4. Iemand als jij, door Huub van der Lubbe.
Iemand die me doorheeft als ik mezelf niet ben
Die wel beter weet dan ik mezelf ken
Iemand die me wegwijst als ik het doel vergeet
Die me de waarheid zegt als ik het niet meer weet
Iemand als jij
Iemand die me loslaat en mij mijn gang laat gaan
Die me tegenhoudt als ik dreig door te slaan
Iemand die kan lachen om alles wat gebeurt
Iemand als jij
O, zo iemand als jij

Zo is er niemand
Er is niemand zoals jij bent voor mij
Iemand die me liefheeft als ik me niks meer voel
Die door alles heen begrijpt wat ik bedoel
Iemand die me warm maakt, al is het nog zo koud
Die mijn alles is en van mijn alles houdt
Iemand als jij
O, zo iemand als jij
Er is niemand zoals jij bent voor mij

