Ik droom een huis
Ik droom een huis van zoveel namen
die daar zijn in- en uitgegaan,
ik droom een huis waar zoveel mensen,
elkander hebben goed gedaan
Ik droom een tuin waar duizend rozen,
geduldig stil de dag doorstaan,
ik droom een stad waar duizend namen,
vasthoudend om elkander gaan.
Ik droom een huis met hoge bomen,
van ver gevluchten komen aan.
de bomen staan rondom te waken
zien hoe zij veilig binnengaan.
Ik droom een tuin waar elke morgen
de tuinman roos voor roos verbindt
ik droom een stad waar wie weet jij nog
dag in dag uit aan troost begint.
Ik droom ‘n huis waar eenvoud’s mensen
niet meer zo eenzaam hoeven zijn
proberen dag en lach te delen
en zo een beetje sterker zijn.
Ik droom dat nu een mens de moed heeft
nog deze nacht op zoek te gaan
ik droom dat nu een mens zal wijzen
naar die het ons heeft voorgedaan
om tuinstad en haar rozennamen
moet ik die mens wel zijn misschien
als ik vannacht nog thuis zal keren
ik droom dat ik mezelf zal zien.
Naar: Herman Verbeek
in de bundel ‘Getijden’ (lied 70 + 169)

Lied van dromen en vergezichten
Wij mensen blijven dromen dromen
en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen,
te vinden al misschien.
Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten,
daar ’t recht van liefde leeft.
Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
jijzelf zal bij mij zijn.
Wie in de dromen durft geloven
voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.
En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzet’lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.
Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk’lijkheid,
daar is de toekomst al begonnen
in onze levenstijd.
Marijke de Bruijne
in de bundel ‘Eva’s lied’ (lied 40)

