
 
08: Hollandse Medley  V1.0    10-07-22 
 
1: 
Manuela, Manuela 
Ik was met haar alleen, we keken naar elkaar 
We spraken van de liefde, het was toch zo mooi 
Het leek een droom die nacht, dat had ik niet verwacht 
Ze keek me aan en zei, wanneer is dit voorbij? 
Geluk was toen dichtbij, ik weet nog wat ze zei 
Ik vertrouw op jou, breng mij nu gauw naar huis 
Manuela, Manuela, Manuela, AAAAA>aaaaaa 
 
2: 
Brandend zand en een verloren land, en een leven vol gevaar 
Brandend zand berooft je bijna van ’t verstand, en dat alles komt door 
haar. 
…………………… ^ 
Brandend zand en een verloren land, en een leven vol gevaar 
Brandend zand berooft je bijna van ’t verstand, en dat alles komt door 
haar.  
 
3: 
'S avonds laat je mij alleen, heb dan niemand om me heen 
'k rook m'n laatste sigaret,,,, dan ga ik alleen naar bed 
M'n gedachten doen zo’n pijn,,,, waar zal jij vanavond zijn 
'T is al twee uur in de nacht,,,, en ik die op je wacht 
 
Jij denkt maar dat je alles mag van mij 
Ik zit hier in een kooi, en jij bent vrij 
Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht 
Ja wachten doe ik steeds de hele nacht 
Jij denkt maar dat je alles mag van mij 
Maar dat is na vannacht voorgoed voorbij 
Een leugen heeft gewonnen van de trouw 
Wat ben jij voor een vrouw 



 
4: 
'S Avonds tegen negen stond ze in de regen, bij de halte van lijn tien 
Eenzaam en verloren, nat en half bevroren, zo had ik haar nooit gezien 
Zo'n verdrietig meisje brengt je van de wijs, je weet niet goed wat je 
moet doen 
Voor ik het besefte gaf ik haar opeens een zoen 
 
Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen 
Droog je tranen en laat ons samen door 't leven gaan 
Vraag niet meer waarom de zon vandaag niet scheen 
Morgen zal ze voor jou weer hoog aan de hemel staan 
 
5: 
We zijn weer op vakantie, daar in dat mooie spaanse land 
Brandende zon hoog aan de hemel, we liggen lang uit op het strand 
Wuivende palmen hoge bergen, genieten van de blauwe zee 
Op een terras daar aan de playa, daar neem ik al m’n vrienden mee 
Want elke avond dan gaan we stappen, dan is het feest 
 
Ja, ja, ja, leve de lol, zingen we met z`n allen 
Tot diep in de nacht, blijven wij daar toch lekker lallen 
Ja, ja, ja, we vieren feest, daar in dat Spaanse café 
En nemen dan ook onze sombrero mee 
 
Ja, ja, ja, leve de lol, zingen we met z`n allen 
Tot diep in de nacht, blijven wij daar toch lekker lallen 
Ja, ja, ja, we vieren feest, daar in dat Spaanse café 
En nemen dan ook onze sombrero mee, 
En nemen dan ook onze sombrero mee, 
En nemen dan ook onze sombrero mee 
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