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Door een traan op je gezicht

Heb ik veel dingen begrepen

Na vele, vele maanden weet ik nu

Wat ik voor je beteken

Een blik en een glimlach

Hebben me jouw geheim onthuld

Dat je verliefd was op mij

En dat nog steeds bent

Ik heb het nooit begrepen

Ik wist niet dat jij

Dat jij, dat jij, dat jij van me hield, maar

Net als ik vond jij nooit

De moed om het te zeggen, maar toen

Die traan op je gezicht

Is een mirakel van de liefde

Dat op dit moment gebeurt voor mij

Die enkel houdt van jou!

Ik heb het nooit begrepen

Ik wist niet dat jij

Dat jij, dat jij, dat jij van me hield, maar

Net als ik vond jij nooit

De moed om het te zeggen, maar toen

Die traan op je gezicht

Is een mirakel van de liefde

Dat op dit moment gebeurt voor mij

Die enkel houdt van jou!
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Da una lacrima sul viso

Ho è capito molte cose

Dopo tanti tanti mesi ora so

Cosa sono per te

Uno sguardo ed un sorriso

M’han svelato il tuo segreto

Che sei stata innamorata di me

Ed ancora lo sei

Non ho mai capito

Non sapevo che

Che tu, che tu, tu mi amavi ma

Come me non trovavi mai

Il coraggio di dirlo ma poi

Quella lacrima sul viso

È un miracolo d’amore

Che si avvera in questo istante per me

Che non amo che te

Non ho mai capito

Non sapevo che

Che tu, che tu, tu mi amavi ma

Come me non trovavi mai

Il coraggio di dirlo ma poi

Quella lacrima sul viso

È un miracolo d’amore

Che si avvera in questo istante per me

Che non amo che te
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