245 Take me home
I remember the face of my father,
As we walk’d back home from the mine,
He’d laugh and he’d say:
“That’s one more day and it’s good
to feel the sun shine.”

Ik herinner me het gezicht van mijn vader,
Als we van de mijn terug naar huis liepen,
Hij zou lachen en zou zeggen:
“Dat is weer een dag en het is goed
de zon te voelen schijnen.”

I remember my mother was smiling
As I set out to make my own way.
She seemed to know that I had to go,
But I’d come back home one day.

Ik herinner me dat mijn moeder glimlachte
Toen ik vertrok om mijn eigen weg te gaan.
Ze scheen te weten dat ik weg moest,
Maar dat ik op een dag weer thuis zou komen.

Take me home to my family,
Take me home to my friends,
Take me home where my hart lies,
And let me, let me sing again.

Breng me thuis, naar mijn familie,
Breng me thuis, naar mijn vrienden,
Breng me thuis ,waar mijn hart ligt,
En laat me, laat me weer zingen.

Now the years have rolled by around me,
I(‘ve seen the sunshine and rain.
It’s been so long since I heard that song
And I dream of home once again.

Nu de jaren aan me voorbij zijn gegleden

I remember the face of my father
As we walked back home from the mine.
He’d laugh and he’d say:
“that’s one more day and it’s good
To feel the sunshine.”

Ik herinner me het gezicht van mijn vader,
Als we van de mijn terug naar huis liepen,
Hij zou llachen en zou zeggen:
“Dat is weer een dag en het is goed
de zon te voelen schijnen.”

Take me home to my family,
Take me home to my friends,
Take me home where my heart lies
And let me, let me sing again.

Breng me thuis, naar mijn familie,
Breng me thuis naar mijn vrienden
Breng me thuis waar mijn hart ligt.
En laat, laat me weer zingen.
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home, let me sing again ,
home, let me sing again,
home, let me sing again,
home.

Het is zo lang geleden dat ik dat lied gehoord heb
Dat ik weer over thuis begin te dromen.
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thuis, laat me weer zingen,
thuis, laat me weer zingen
thuis, laat me weer zingen
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