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Reflection     Spiegelbeeld                               

Gezongen door Christina Aguilera 

 

Look at me      Kijk naar mij 

You may think you see    Je denkt misschien dat je ziet 

Who I really am     Wie ik werkelijk ben 

But you'll never know me    Maar je zult me nooit kennen 

Every day      Elke dag 

It's as if I play a part    Is het alsof ik een rol speel 

Now I see      Nu zie ik 

If I wear a mask     Dat als ik een masker draag 

I can fool the world     Ik de wereld voor de gek kan houden 

But I cannot fool my heart    Maar ik kan mijn hart niet voor de gek houden 

Who is that girl I see    Wie is dat meisje wat ik zie 

Staring straight back at me?   Terugkijkend naar mij? 

When will my reflection show   Wanneer zal mijn spiegelbeeld laten zien 

Who I am inside?     Wie ik vanbinnen ben? 

 

I am now      Ik ben nu 

In a world where I     In een wereld waar ik 

Have to hide my heart    Mijn hart moet verstoppen 

And what I believe in    En hetgeen waar ik in geloof 

But somehow     Maar op een of ander manier 

I will show the world    Zal ik de wereld laten zien 

What's inside my heart    Wat er in mijn hart ligt 

And be loved for who I am    En zal ik geliefd zijn om WIE ik ben! 

 

Who is that girl I see    Wie is dat meisje wat ik zie 

Staring straight back at me?   Terugkijkend naar mij? 

Why is my reflection    Waarom is mijn spiegelbeeld 

Someone I don't know?    Iemand die ik niet ken? 

Must I pretend that I'm    Moet ik dan eeuwig doen alsof ik 

Someone else for all time?    Iemand anders ben? 

When will my reflection show   Wanneer zal mijn spiegelbeeld laten zien 

Who I am inside?     Wie ik vanbinnen ben? 

 

There's a heart that must be   Er is een hart wat vrij wilt zijn  

Free to fly      Om te vliegen 

That burns with a need to know   Met een brandend verlangen om het  

The reason why     waarom te weten 

 

Why must we all conceal    Waarom moeten we allemaal verbergen  

What we think, how we feel?   Wat we denken, hoe we ons voelen? 

Must there be a secret me    Moet er een geheime ik zijn 

I'm forced to hide?     Ik word gedwongen om mezelf te verstoppen 

I won't pretend that I'm    Ik wil niet eeuwig doen alsof ik 

Someone else for all time    iemand anders ben 

When will my reflection show   Wanneer zal mijn spiegelbeeld laten zien 

Who I am inside?     Wie ik vanbinnen ben? 

When will my reflection show   Wanneer zal mijn spiegelbeeld laten zien 

Who I am inside?    Wie ik vanbinnen ben? 
 


