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Muzieklijst van Colet van der Ven
1. Your song van Bernie Taupin en Elton John gespeeld door Elton John
2. Colgando en tus manos van Pablo Neruda door Olivia Molina
Hangend aan jouw handen
Misschien was het geen toeval dat ik je tegen kwam.
Misschien was 't het lot.
Ik wil opnieuw op jouw borst in slaap vallen en
daarna weer wakker gemaakt worden door jouw
zoenen.
Jouw zesde zintuig droomt nog over mij,
ik weet dat we binnenkort weer samen zullen zijn.
Die ondeugende glimlach die me vergezelt,
ik weet dat ik me gauw op jouw levenspad zal bevinden.
Je weet dat ik alleen aan jouw handen hang
laat me dus niet vallen. Je weet dat ik aan jouw handen
hang.
Ik stuur je handgeschreven gedichten.
Ik stuur je liedjes van 4 40 (= muziekgroep 4:40)
Ik stuur je de foto's van toen we dineerden

in Marbella en van toen we door Venezuela trokken.
En zo herinner je je mij, en onthoud je
dat mijn hart aan jouw handen hangt.
Pas op, pas op, mijn hart hangt aan jouw handen.
Ik zal de hoop niet verliezen om met je te praten
Het maakt me niet uit wat het lot zegt
Ik wil jouw geur bij me hebben
En uit jou het verbodene drinken
Pas op, pas op (pas heel erg op)
Pas op, , ik zeg het je
Je hebt me in je handen
Het maakt niet uit wat het lot zegt
Blijf bij mij
Ik wil alles dat van jou is
Jouw lippen, je liefde, het verbodene

3. Sing, sing, sing (with a swing) van Louis Prima door Benny Goodman en zijn
Bigband Orchestra
4. Onze vader verborgen tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Tom Lowenthal
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,

dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

