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Bruce Springsteen rangschikt zijn mooie live-opnames naar thema: Songs of Summer, Songs of Love, Songs of Hope,
Songs of Friendship en nog een paar. Het nummer ‘Girls in their summer clothes’ van het thema Songs of Summer zat
kennelijk in mijn algoritme want Spotify stuurde het als onderdeel van mijn persoonlijke Release Radar. Raak! Ik kende
het nummer niet maar was meteen verkocht. En nu snapte ik ineens weer al die mensen die erop uittrokken met dat
mooie weer van Hemelvaart en de naderende tweede fase van de exitstrategie. ‘Girls in their summer clothes’ zingt
Bruce, ‘in the cool of the evening light’. Ik zie het voor me, ik wil ook naar het terras. Er zullen er ook zijn die ‘Boys in
their summer clothes’ willen zingen. Dat maakt niet uit. Op de live-opname zingt het publiek solo het eerste refrein en
op een andere versie van het nummer eindigt Bruce met een massaal meegebruld ‘lala lalalala lala’. Heerlijk om na een
paar biertjes in een massa mensen begeesterd met een mooi nummer mee te mogen zingen (helaas zonder beeld:
https://www.youtube.com/watch?v=j5hkkAMr-_o).
Nog sterker kreeg ik het gevoel weer in zo’n menigte te willen staan bij een nummer van de Songs of Friendship. Het
gaat om ‘If I should fall behind’. Niet om de uitvoering op de lijst van Bruce; die is erg goed, geen twijfel mogelijk. Maar
er is een versie die nog veel beter is. Het is in een ander ritme, ik denk een wals, en Bruce zingt het als duet met zijn
prachtige Patty Scialfa. Hartverwarmend zoals die twee dat duet uitvoeren. Het thema begint rustig op piano, het wordt
overgenomen door twee violisten en dan begint Bruce te zingen. Na een kort intermezzo van de twee violisten zingt
Patty. Dan weer de violisten maar nu samen met een serie blazers die het heel vet laten walsen en het publiek deint en
lalala’t mee uit volle borst. Het derde couplet doen ze samen, koppen dicht bij elkaar bij een microfoon, en daarna valt
het hele feestorkest weer in. Ik kan er geen genoeg van krijgen. (https://www.youtube.com/watch?v=FYlZcFuAXmI) En
dan de tekst. Het gaat over een tocht, maar misschien ook over het leven zelf: ‘I’ll wait for you, And if I should fall
behind, Will you wait for me?
Ik zou bijna zeggen: weg met de lockdown; op naar een mooi feestje met goeie muziek waar je elkaar vast kunt houden.
(en niet alleen voor de jeugd).
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