
Huiswaarts 

 

Als vandaag niet een eindeloze weg was 

En vannacht een zee van maneschijn  

Als morgen niet eindeloos ver weg was  

Zou de eenzaamheid wellicht te dragen zijn 

 

En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten  

En ik weer zacht haar hart kon horen slaan  

Zoals zij naast mij neerlag in de nachten  

Elleen dan zou ik huiswaarts gaan 

 

Een vreemd gezicht weerspiegelt in het water  

Waar een vreemde stem geen woord spreekt van verdriet  

Herken ik evenmin de echo van mijn voetstap  

En herinner mij de klank van mijn naam niet 

 

En alleen maar als mijn lief op mij zou wachten  

En ik weer zacht haar hart kon horen slaan  

Zoals zij naast mij neerlag in de nachten  

Alleen dan zou ik huiswaarts gaan 

 

Er is schoonheid in het zilverstromend water 

In de gouden stralen van de morgenstond  

Maar niets ter wereld heeft mij ooit meer bewogen  

Dan de schoonheid die ik in haar ogen vond 

 

Ja alleen maar als mijn lief op mij zou wachten  

En ik weer zacht haar hart kon horen slaan  

Zoals zij naast mij neerlag in de nachten  

Alleen dan zou ik huiswaarts gaan 

 

Tomorrow Is A Long Time 

 

If today was not an endless highway 

If tonight was not a crooked trail 

If tomorrow wasn’t such a long time 

Then lonesome would mean nothing to you at all 

 

Yes, and only if my own true love was waitin’ 
Yes, and if I could hear her heart a-softly poundin’ 
Only if she was lyin’ by me 

Then I’d lie in my bed once again 

 

I can’t see my reflection in the waters 

I can’t speak the sounds that show no pain 

I can’t hear the echo of my footsteps 

Or can’t remember the sound of my own name 

 

Yes, and only if my own true love was waitin’ 
Yes, and if I could hear her heart a-softly poundin’ 
Only if she was lyin’ by me 

Then I’d lie in my bed once again 

 

There’s beauty in the silver, singin’ river 

There’s beauty in the sunrise in the sky 

But none of these and nothing else can touch the beauty 

That I remember in my true love’s eyes 

 

Yes, and only if my own true love was waitin’ 
Yes, and if I could hear her heart a-softly poundin’ 
Only if she was lyin’ by me 

Then I’d lie in my bed once again 

 

 


