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Muzieklijst van Frits de Lange
1. “Little Wing” door Jimi Hendrix
2. “Laat Me/Vivre” door Gerard Alderliefste met Liesbeth List en Ramses Shaffy
3. “The Pearl” door Judee Sill
4. “Christoffel” door Maarten van Roozendaal
Stap nou maar in
En start hem nou maar
Op weg naar de vrouw
met de zon in het haar
Draai hem het pad af
je bent niet alleen
Christoffel is bij je
ik breng je er heen
We gaan eerst langs het huis
met het houtsnijwerk
Dan over de brug
naar het plein bij de kerk
Gaan we linksaf
En dan weer rechtdoor
Langs de boekbinderij en
het postkantoor
Door tot het stoplicht en
daar slaan we af
En bij de gevangenis
gaan we rechtsaf
Langs de vaart en het tolhuis
En over het spoor
Links bij de sluizen
en dan weer rechtdoor
Door, door rij nou maar door

Ga nou maar verder rij door
Iedere meter brengt jou dichterbij
Aan het eind van het asfalt wacht zij
Geef nou maar gas
En vertrouw me nou maar
We gaan naar de vrouw
Met de zon in het haar
Eerst nog de molen
Die leeg staat en stil
Op de wieken een zwaluw
die zomeren wil
Dan gaan we naar rechtsaf
aan het eind van de weg
Langs de rubberfabriek
Met het gat in de heg
Nog even het hek
met het bankje ervoor
De bocht mee naar links
en dan alsmaar rechtdoor
Door, rij nou maar door
Ga nou maar verder rij door
Iedere meter brengt jou dichterbij
Aan het eind van het asfalt
Staat ergens een huis
En in de deuropening

Staat de enige vrouw
Die zeggen mag
Daar bleef je nou
Nu zijn we er bijna
Geloof me nou maar
Straks zie jij de vrouw
met de zon in het haar
Daar in de verte
Daar achter die schuur
Met dat ingestort dak
En die tekst op de muur
Daar gaan we heen
En dan over de dijk
Waar de grijsaard zijn rust zoekt
onder de eik
Waar bomen vol fruit
En de struiken vol blad
Waar alles gewoon
zijn beloop heeft gehad
Daar staat het huis
En in de deuropening
Staat de enige vrouw
Die zeggen mag
Ik hou van jou

5. “Forever Young” door Jo Harman
How close can we get till we let go
And we now it's still away
And I know how it feels to have to give it all away
There's no no hiding the pain
It's in there but trouble and I know how it feels
To brace yourself for all of a change

And I start to feel older and older
When we were young it was oh so easy then
When we were young we were never ever spent
But I always knew from a sense that I got
That we would forfruit from this [?]
'Cause when we were young all the worry
was left for getting old

[refrein]
'Cause we're out of time
And I wish you back in line
And I smile like you do when everything's going wrong

How far to keep this whole world apart
Stick it right together
And I know how it feels
It ain't another thing to me

[Refrein]
When the brave has past
And I'm moving on baby
Love I feel for you for so long
Will soon enough for me to go on and on
Hold on
We're gonna turn it around
And I smile like you do when everything's going wrong
And I start to feel older and older

[Chorus]
When we were young it was oh so easy then
When we were young we were never ever spent
But I always knew from a sense that I got
That we would forfruit from this
'Cause when we were young all the worry
was left for getting old
When we were young baby
When we were young

