
2022-11-24 
PP Yesterday I heard the Rain : Goal: I want you back 
Na het applaus van You Belong to me, zoek je plaats op de risers. Leef je ondertussen  in dat je grote 
liefde niet is teruggekomen van zijn reis……Hoop maakt plaats voor verdriet en gemis. De regen staat 
symbool voor tranen van verdriet, maar ook van troost 

maat Originele tekst Vrije vertaling Werkwoord Gevoel 
vanuit/met je: 

1 

 

VERSE                                                    
You’ve gone away from 
me,                       

 
Jij bent niet meer bij 
mij,  
 

To Remember/Herinneren               
 
 
 
 
 

 

 

2 but still your face I see 
upon each darkened 
windowpane                           

Maar ik zie nog steeds 
jouw gezicht 
weerspiegeld in elke 
donkere etalageruit 

To 
Visualize/Visualiseren/Zie 
het voor je 

 

5 There on the street I’m 
lonely, hearing only your 
name     

Ik ben eenzaam op 
straat en ik hoor steeds 
jouw naam in mijn 
hoofd 

To Discover/Ontdekken Head/Hoofd      
Heart/Hart 

8 

 

CHORUS                                                
Yesterday  I heard the 
rain whispering your 
name.  Asking where 
you’d gone  

Gisteren hoorde ik de 
regen jouw naam 
fluisterden, en vraag 
me af waar jij bent 
gebleven.  
 

To Remember/Herinneren  

12 

 

It fell softly from the 
clouds on the silent 
crowds, as I wandered 
on. 

De regen viel zacht 
naar beneden op de 
zwijgende menigte, 
terwijl ik verdwaasd 
rondliep.          

Keep Remembering  

16/24 

 

Out of doorways black 
umbrella’s came to 
pursue me                           

                                        
Faceless people as they 
passed (as they passed) 
were looking through 
me  

Uit deuropeningen 
kwamen zwarte 
paraplu’s die me 
achtervolgden 
                                                                 
Anonieme mensen 
liepen voorbij, zonder 
me op te merken 
 

To Retreat/Je 
Terugtrekken 

 
Guts/Onderbuik 

24 No one knew me (you 
see) 

Niemand kende mij To Disbelieve/Ongeloof  

24/30 

 

CHORUS                                            
Yesterday I shut my 
eyes, 

 face up to the skies. 
Drinking in the rain (the 
falling 
rain)                                                            
But your image was still 
there, floating on the air                        

Gisteren sloot ik mijn 
ogen,  
                                               
mijn gezicht omhoog, 
alsof ik de regen wilde 
absorberen.                  . 
Maar jouw beeld bleef 
me continu 
achtervolgen 
                                                                       

To Hope/Hopen 
 
 
 
 
 
More Hope 

 
 
 
Heart/Hart 
 
 
Guts/Onderbuik 



31 

 

brighter than a flame, a 
flame. 

feller dan een 
vlam.                                                    

To Exite/Spanning voelend 
 

 

32  CHORUS                                              
Yesterday I saw a city 
full of shadows                      
without  pity. 

Gisteren zag ik nog 
steeds die stad vol 
schaduwen  
 
zonder medeleven.  

To Describe/Omschrijven 
 
Descride/Omschrijven 

 
 
 
Heart/Hart 

36 

 

And I heard the falling 
rain (I heard it),                              
whispering your name. 

En ik hoorde de regen , 
                                                                 
jouw naam fluisteren. 

To Declare/ 
Verklaren/ Uitleggen 
 
More Declare 

 

40 TAG                                                              
But still I linger on, so 
lonely, since you’ve 
gone (ooooooooooo) 

En ik blijf maar in mijn 
eenzaamheid hangen 
sinds je weg bent, 
verlangend naar de 
regen die steeds 
opnieuw jouw naam  
fluistert. 

To Suffer/Lijden  

44 Just lo-ong-ing-ing for 
another rain…. 

Verlangend naar de 
regen 

To Beg/ Smeken Guts/Onderbuik 

47 

49 

I’ll hear your name 
eachtime…….                                            
It rains 

Ik hoor nog steeds 
jouw naam  
 
Gefluisterd door de 
regen 

To Accept/Je er bij 
neerleggen 
 
And I love You 

Heart/Hart 
 
Groins/Lendenen 
 

 

 


