
203

Het lied in het pastoraat
Een praktijkgerichte bijdrage

  

Er is een bijzondere beeldspraak die we gebruiken voor het leven: levensreis, 
levensweg, levenspad. Het zijn stuk voor stuk oeroude beelden, waarmee we 
tot uitdrukking brengen hoe we ons leven ervaren. In het alledaagse leven 
van mensen en in de geloofstraditie wordt tegen deze achtergrond het leven 
vaak beschreven als een onderweg zijn, een op weg zijn of ook wel als een 
pelgrimsreis.1 

Dat is begrijpelijk, want zo begint het leven van ieder mens: met op weg 
gaan. Het geboortekanaal door, naar buiten toe, een nieuwe wereld in. Met je 
geboorte ben je op weg gegaan. Dat blij� zo, je leven lang. Steeds ga je ergens 
uit, laat je het oude achter je om een nieuwe fase, een nieuwe situatie binnen 
te komen. Voor alle mensen geldt dat ze onderweg zijn in het leven. We 
kunnen niet anders. Het gaat van baby naar peuter, naar kleuter, naar kind, 

1 Gebruikte literatuur: Bradley, Ian: Pilgrimage. A Spiritual and Cultural Journey, 
Oxford, Lion, 2009., Fictoor, Chris: Spiritualiteit en muziek, in: Bouwman, Kitty – 
Bras, Kick (red.): Werken met spiritualiteit, Baarn, Ten Have, 2001. 326–337., Firet, J.: 
Spreken als een leerling. Praktisch-theologische opstellen, Kampen, Kok, 1987. 151–175. 
(itt: 172)., Jansen, Hans: Relato Refero. Verzamelde artikelen over liturgie en kerkmuzi-
ek, Zoetermeer, Boekencentrum, 1997. 189–194., de Lange, Jaap J.: Geloofsinhoud en 
geloofsoverdracht, in: Analecta Bruxellensia. Jaarboek van de Universitaire Faculteit voor 
Protestantse Godgeleerdheid (4), Brussel, 1999. 7–22., de Lange, Jaap J.: Spiritualiteit en 
godsdienstonderwijs. Aandachtspunten en mogelijkheden, in: Analecta Bruxellensia. 
Jaarboek van de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid (13), Brussel, 
2008. 172–186., de Lange, Jaap J.: (red.), Spiritualiteit voor onderweg. Het lied in het 
pastoraat, Utrecht, 2013., Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk, ‘s Gravenhage/
Zoetermeer, 2013., Meulen, H. C. van der: Om het geheim van het leven. Over spirituali-
teit en geestelijke begeleiding, Zoetermeer, Boekencentrum, 2013., Vroom, H. M.: Religies 
en de waarheid, Kampen, Kok, 1988. 247. kk.
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naar … En ook al maken we allemaal dezelfde reis, voor niemand verloopt 
die hetzelfde.

Die beelden van levensreis, levensweg en pelgrimage zijn zo vertrouwd, 
dat we daarmee heel gemakkelijk de ontwikkelingen in ons leven vanaf ons 
kind-zijn kunnen duiden. Wat overkwam mij op mijn weg door het leven 
tot nu toe aan mooie en aan schokkende dingen? Wat kwam er op mijn le-
venspad? En zeker ook, wie? Welke kruispunten waren er? Hoe en waarom 
koos ik op dát moment nou juist die richting? Wat of wie was het die mij tot 
stilstand bracht? Wie liet ik onderweg achter me? Of wie ging er juist van 
mij weg, een andere kant op? Wat verloor ik onderweg of juist wat vond ik, 
onverwacht? Wie liep steeds weer met me mee? Wie kwam erbij? Wat ins-
pireerde toen ik ervoor koos om …?

De vragen zijn vanuit de begrippen levensreis en levensweg moeiteloos 
uit te breiden en te speci�ceren. Ze geven een manier van kijken naar ons 
leven aan. In alle tijden en in vele culturen zien wij mensen onszelf vaak als 
mensen die onderweg zijn.

Liederen

Die beeldspraak is ook in liederen terecht gekomen. Zo bezingen we het 
leven. Dat is niet verwonderlijk, want in die beeldspraak brengen liederen 
allerlei aspecten, existentiële vragen en ervaringen van ons leven tot uiting. 
Daarmee appelleren ze aan thema’s, die wij onderweg in ons leven hebben 
opgedaan en aan gevoelens die aan bepaalde momenten in ons leven kleven. 
Dat maakt dat een lied ons zo maar kan raken. Dat kan met een seculier lied 
net zo goed als met een religieus en een godsdienstig lied. In alle drie kunnen 
mensen hun gevoelens herkennen, uiten en kanaliseren. 

Godsdienstige liederen hebben daarbij iets eigens. Ze he�en gevoelens 
met de symbooltaal van het geloof op tot binnen de ruimte van een gel-
oofstraditie of een geloofsgemeenschap. Dat biedt vaak op een directe wijze 
een extra dimensie, die in seculiere liederen meestal meer verhuld ook naar 
voren kan komen. Je vraag, je ervaring, je gevoel wordt verwoord ten overs-
taan van de Eeuwige. De traditie waarin je opgroeide, waarmee je vertrouwd 
bent, biedt je daarvoor woorden aan. Soms gebeurt dat in situaties, waarin 
het jezelf aan woorden ontbreekt.

Uiteraard is dat niet voor iedereen op dezelfde wijze zo. Mensen verschil-
len en het ene lied is het andere niet. Het gaat om het zó herkennen van jóuw 
gevoelens in een lied, dat je je er door aangesproken, door geráákt voelt. 
Daarin spelen veel factoren een rol. Het hee� bijvoorbeeld te maken met 
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de levenssituatie waarin je het lied voor het eerst hoorde, met jouw wijze 
van leven en geloven, met de (geloofs-)ontwikkeling, die je doormaakte, met 
taalgevoel. Kortom, voor iedereen hee� dit een volstrekt eigen achtergrond.

Het leven als een pelgrimsreis

Liederen bij het zoeken van de weg in het leven vinden we ook in de Bijbel, 
in het bijzonder in het boek van de Psalmen. Ook speci�eke pelgrimsliede-
ren kom je daar tegen. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 84. In de tijd van de 
Bijbel ondernamen mensen dan ook concrete pelgrimsreizen. Heel bekend 
is in dit verband een verhaal uit het Nieuwe Testament. In Lukas 2: 31 e.v. 
trekt de jonge Jezus met Jozef en Maria voor het paasfeest naar Jeruzalem. 
Ze doen dat volgens een gewoonte die terug gaat tot op voorschri�en uit het 
Oude Testament (Ex 23 en 34). Vandaag de dag zingen we pelgrimsliederen 
ook in overdrachtelijke zin, als liederen voor en over onze levensreis. Van 
een letterlijke naar een �guurlijke pelgrimsreis. Ook daar zijn in de Bijbel al 
sporen van terug te vinden (Heb 11: 13-16). 

Toch moeten we voor een goed begrip wel eerst een onderscheid maken. 
Want we kunnen tussen onze levensreis en een pelgrimage niet zomaar een 
‘is gelijk teken’ zetten. Aan een pelgrimsreis begin je bewust. Je breekt uit 
het dagelijkse leven en je gaat op weg, op zoek naar verdieping, naar wel-
bevinden, naar een geestelijke impuls misschien. In die zin scharniert een 
pelgrimsreis heel concreet om vier momenten. Dat is allereerst het afscheid 
nemen van het dagelijks bestaan. Bewust laat je de dagelijkse gang van zaken, 
alles wat tot dan toe je leven uitmaakte, achter je. Je gaat op reis. Sommige 
mensen gaan letterlijk op stap: ze gaan lopen. Met elke stap laten ze hun 
thuissituatie verder achter zich en richten ze zich op wat komen gaat. Maar 
het einddoel is nog achter de horizon. Onderweg ben je en je weet niet wat of 
wie de dag jou zal brengen. Je hebt een lange weg te gaan. Als je over de hel� 
bent, gaat het tintelen, het verlangen er werkelijk te komen. En op een dag 
is het zover. Het derde kernmoment, de aankomst op je plaats van bestem-
ming. Je hebt het gehaald. Onderweg heb je allerlei ervaringen en gedachten 
opgedaan. Op deze plaats, die je als einddoel koos, kijk je daarop terug. Voor 
anderen vóór jou is dit misschien een plaats van inspiratie geweest, een pla-
ats van devotie, van aanbidding. Misschien kan, na de lange reis, deze plaats 
ook voor jou een bron worden van nieuwe gedachten en inzichten, waarmee 
je terug kunt gaan. Terug naar huis, want dat is het vierde moment van een 
pelgrimage. Je keert weer terug naar je thuissituatie, waar je je ervaringen 
integreert in je dagelijkse leven. Ook dat is een essentieel onderdeel van de 
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pelgrimage. Wat hee� deze reis je gebracht met het oog op je levensreis? Wat 
heb je geleerd over jezelf, voor jezelf? Hoe ga je nu verder? Zo zijn mensen 
alle eeuwen door letterlijk op weg gegaan. Zo ook reizen mensen vandaag de 
dag naar Taizé, naar Rome, naar Iona, naar Santiago de Compostella of, zoals 
eens de dichter van Psalm 84, naar Jeruzalem. Nog altijd zijn er mensen te 
vinden op de pelgrimroutes in onze wereld. 

Zo vertegenwoordigen pelgrimsliederen dus een eigen genre. Het gaat 
om liederen die gemaakt zijn tijdens of voor een concrete reis. Natuurlijk 
overkomt een mens ook op zo’n reis van alles, maar de inzet van het lied 
wordt bepaald doordat het om een bewust aangegane tocht gaat. In die zin 
zijn het bij uitstek liederen voor onderweg.

Tegen deze achtergrond kennen wij de pelgrimsreis als een beeld voor 
onze levensreis. Daarbij is het wel belangrijk dat we aan de kenmerken van 
de pelgrimage niet zo maar voorbij gaan. Want het léven verstaan als pelg-
rimsreis veronderstelt in dit verband een meer eschatologische gerichtheid. 
Ook nu vraagt het bewust zijn of bewust worden van de keuzes, die je maakt 
over zaken als: je roeping als mens; wat het is, waardoor je je wilt laten leiden 
in het leven en waarop je je wilt richten; wat je jezelf ten doel stelt; hoe je daar 
nu al op probeert in te spelen; en natuurlijk betekent het ook nadenken over 
welke keuzes je maakt op de kruispunten van het leven. Voor wie zo terug-
kijkt op haar of zijn leven, blijkt onze levensreis net als een echte pelgrimsreis 
er een van lopen in de zon tot �uiten in het donker, van vrolijk voortgaan 
tot verdwalen, van een snelle etappe vooruit tot bij de pakken neerzitten en 
wachten ... wachten tot het zware weer over getrokken is. Psalm 121, ook zo’n 
pelgrimslied uit de Bijbel, zegt: ‘Hij waakt over je gaan en je komen van nu 
aan tot in eeuwigheid’ (vs. 8). Let in deze zin op de volgorde: gaan, de deur 
achter je dicht doen, erop uittrekken en vervolgens: komen, aankomen. Zo 
is ook de gang van het leven, steeds opnieuw: ergens uitgaan, weg trekken en 
ergens binnenkomen, een deur gaat open naar een nieuwe ruimte. 

Spiritualiteit

Als we zo spreken over het zoeken van zin in ons leven, over zingeving en zin-
verlening, dan betreden we daarmee het veld van de spiritualiteit. Innerlijk 
leven of vroomheid zijn woorden, die daar in de kerkelijke traditie ook bij 
horen. Het gaat in al deze begrippen om de gerichtheid op het innerlijke, 
geestelijke leven. Om misverstanden te voorkomen, dat betekent niet dat het 
niet meer over het concrete leven zou gaan. Dat zou een onjuiste tegenstel-
ling veronderstellen tussen ons geestelijke en ons concrete, materiële leven. 
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Die twee horen bij elkaar. Elke binnenkant hee� ook een buitenkant en an-
dersom. Wat ons innerlijk beroert, komt er op de één of andere manier uit 
en wat ons in het leven raakt materieel of lijfelijk, raakt ons ook van binnen. 
Dat merken we tot diep in ons hart.

Daarom is het belangrijk spiritualiteit goed te omschrijven. Hier denken 
we vooral aan een bewust persoonlijk (of gemeenschappelijk) zoeken naar 
wat een religieuze of godsdienstige oriëntatie op het leven kan geven. We 
hebben of we zoeken naar een geestelijk centrum in ons leven met levende 
kennis, die we proberen te verdiepen en te verrijken. Van daaruit gaan we 
het leven aan en proberen we ons te verhouden tot wat er op ons aÒomt. 
Voor christenen speelt in die levensoriëntatie het zoeken naar de betekenis 
van Jezus, als geschenk van God, een grote rol. Natuurlijk zijn ook hier per-
soonlijke verschillen. Die komen bijvoorbeeld voort uit verschillen in ach-
tergronden van mensen, hun karakter en hun levenservaringen. Geen mens 
is gelijk. Elk mens kent in die zin ook zijn of haar eigen spirituele motieven, 
ook binnen één en dezelfde kerkelijke denominatie. Het is belangrijk om dat 
te benadrukken. Ingekaderd in het pastoraat is respect voor het eigene van 
de spiritualiteit van de ander voorwaarde. 

In veel liederen worden onze gevoelens en ervaringen met het leven ge-
koppeld aan woorden en gedachten van troost, belo�e en appel, die vanuit 
het geloof aan mensen geboden worden. Zo gezien kunnen liederen een gro-
te rol spelen in ons spirituele leven; ze kunnen die voeden, versterken en ons 
zo helpen in ons leven onderweg.

Muziek

In de zeggingskracht van een lied speelt uiteraard ook de muziek, de toon-
soort en de melodie een rol en niet alléén het woord. In de spirituele zegg-
ingskracht van een lied gaat het dan ook om de ervaren eenheid daartussen. 
De tekst van een lied, dat als gedicht allereerst door het horen en lezen bij 
ons binnen komt, wordt door de muziek aan klanken verbonden, die de be-
tekenis zullen versterken of zelfs geheel nieuwe gevoelslagen aan de woorden 
kunnen toevoegen. Juist op muziek gezet raken woorden eens te meer aan 
ons gevoel en kunnen ze zich verankeren in ons geheugen. Muziek en emo-
tionaliteit gaan immers samen.

Het bijzondere is dat mensen door te zingen of door het inwendig me-
ezingen, zelf aan de woorden klank en kleur geven en daarmee hun woor-
den als gevoelens kunnen uiten. Als een klacht, als een gebed, als uitroep 
van vreugde. Op een heel eigen manier kunnen woorden zo resoneren in 
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de klank en de kleur van de muziek. Zo kunnen mensen zich uiten in het 
zingen, maar zo kunnen woorden ook bij je binnenkomen in het horen van 
de muziek. Dan ga je ze wegen en overwegen. Niet alleen wat zeggen ze me, 
maar vooral ook wat doen ze met me.

Liederen voor onderweg

Het is waardevol om soms een lied te zingen of te lezen voor jezelf. Bij een 
bepaalde tijd in het kerkelijk jaar, een bepaald levensthema of zo maar ... 
Liederen voor onderweg zijn op meerdere plekken te vinden. In kerkelijke 
bundels, zeker. Het liedboek dat in 2013 in Nederland in de protestantse ker-
ken werd geïntroduceerd is op dat punt rijk voorzien. Met name de gezangen 
790 tot en met 861 worden daar als liederen voor de levensreis genoemd. 
Ongetwijfeld zijn zulke liederen ook te vinden in het Hongaarse gezangen-
boek. In het boek van de Psalmen staan vanouds een aantal pelgrimsliederen 
bij elkaar: Psalm 120 tot en met Psalm 134. 

Naast de liederen uit de kerkelijke liedboeken zijn er ook andere gezan-
gen, die mensen inspireren bij hun leven en geloven. Iemand is naar Taizé 
geweest, een ander naar Iona. In de spiritualiteit van beide gemeenschappen 
speelt het lied een belangrijke rol. Goed om daar open voor te staan en be-
langstellend op door te vragen. Waar staat die tekst? Hoe komt u daaraan? 
Wat belee� u daaraan? En waarom ervaart u dat zó? 

Bij een pastorale ontmoeting

Tijdens een gesprek kan het helpend zijn om te vragen naar een lied, een 
psalm of gezang dat in het leven belangrijk is of een lied dat in deze situatie 
naar boven komt. Mogelijke vragen daarbij: Is er een lied dat u graag hoort 
of zingt of waar u vaak aan denkt? Is er in deze situatie een lied dat u voo-
ral aanspreekt? In welke situatie hoorde u het lied voor het eerst? Is er een 
zin die er het meest uitspringt? Waarom is dat? Liggen er eigen ervaringen, 
vragen, gedachten achter dit lied? Waarin helpt dit lied u? In welke situaties 
denkt u eraan of zingt u het? Wat doet het dan met u?

Bedenk daarbij dat iemand ook een niet-religieus lied kan noemen, maar 
een lied van een meer populair genre kiest. Misschien kent u het niet. Laat u 
uitleggen waar het voor staat en waarom het uw gesprekspartner zo aanspre-
ekt. Vraag naar de tekst, de muziek of de titel en zoek thuis op internet naar 
een uitvoering, bijvoorbeeld op YouTube. Het helpt u om uw gesprekspartner 
beter te begrijpen en bij een mogelijk vervolggesprek kunt u erop terugkomen.
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Welk lied ook naar voren komt, de kans is groot, dat de gedachten die 
erbij genoemd worden te verbinden zijn aan verschillende levenservaringen. 
Dat kan gaan om ervaringen van zowel gebrokenheid en ongerijmdheid, als 
ook van geluk dat toevalt. Het is op die momenten, dat pastoraat de func-
tie kan hebben om mensen te helpen staande te blijven, hun gevoelens te 
duiden, te plaatsen, te hanteren misschien. Het is daarom belangrijk na te 
gaan welke ervaringen worden opgeroepen. In dit verband is het interessant 
dat Vroom op basis van godsdienstwetenschappelijk onderzoek spreekt over 
vijf basiservaringen, die ten grondslag liggen aan alle grote godsdiensten. 
Het gaat daarin om existentiële levenservaringen waar mensen gedachten, 
verhalen en inzichten bij zoeken. Door hier attent op te zijn openen we de 
mogelijkheid om in het gesprek tot een zo ruim mogelijk verstaanskader van 
de ander te komen. Deze vijf basiservaringen hebben betrekking op:

1) de ervaringen met en de vragen over de eindigheid van het leven; 
2) de menselijke verantwoordelijkheid en het menselijk falen; het niet 

voldoen aan verwachtingen van jezelf en/of van anderen;
3) de beleving van het goede, van geluk, vrede, liefde, welvaart en zin; 
4) het ontvangen van inzicht, van een wijze, inspirerende gedachte ten 

aanzien (van een aspect) van het leven;
5) het kwaad en het lijden.

Als in een lied één van deze existentiële momenten de sfeer bepaalt, is het 
misschien mogelijk het gesprek in die richting te verdiepen of beter te pla-
atsen in de biogra�e van uw gesprekspartner. Op welke van deze basiserva-
ringen haakt het lied in? Wat wil uw gesprekspartner daarmee naar voren 
brengen? Op welke basale inzichten van geloven kan hier mogelijk teruggeg-
repen worden? En wat betekent dat voor uw gesprekspartner? Welke vragen 
om verdere verkenning?

Zingen

Niet iedereen kan even goed verwoorden, waarom een lied aanspreekt. Het 
kan lastig zijn goede woorden te vinden. Misschien is het dan juist �jn om 
er samen naar te luisteren of het samen te zingen tijdens het gesprek of aan 
het einde ervan.

Juist liederen kunnen zich in ons geheugen verankeren. Dat geldt ook 
voor mensen die meer in zichzelf gekeerd zijn en moeilijk kunnen commu-
niceren. Soms ligt dat in hun aard, soms ligt de oorzaak in blokkerende erva-
ringen met andere mensen, soms ook in een ziekte of beperking. Met hen of 
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voor hen zingen, kan dan soms openheid bewerken, nabijheid doen ervaren 
of een herinnering oproepen. Soms zijn een paar woorden daarna ook gen-
oeg en kan een uitvoerig gesprek daarover makkelijk aÔreuk doen aan het 
bijzondere van het moment.

Bidden

Soms hee� een lied iets van een gebed. Is het te verbinden met: dragen, 
klagen, wagen of vragen. Soms is een lied ook in de vorm van een gebed te 
formuleren. Psalm 23 is bijvoorbeeld is zo’n psalm, ‘De Heer is mijn herder’. 
De onberijmde psalm of een deel daarvan (bijvoorbeeld vers 1 tot en met 4) 
is ook in vraagvorm te verwoorden en kan dan als gebed het gesprek verdie-
pen. Goed kan het dan zijn om de tekst uit te printen en achter te laten. 

Psalmen

Achter de berijmde psalmen liggen de psalmen uit de Bijbel. Om een psal-
mlied inhoudelijk te verkennen kan het belangrijk zijn terug te gaan naar de 
onberijmde psalm. Soms kan een andere, meer hedendaagse vertaling daar 
heel goed bij helpen. Waardevol kan het zijn om de gesprekspartner te vra-
gen bij de betre�ende psalm zelf een parafrase te maken, waarin dan de eigen 
gedachten en accenten meer aan bod kunnen komen. Zo kan een psalm een 
kader bieden om in de lijn van de geloofstraditie een eigen, actuele levenssi-
tuatie te duiden. Zoiets kan ook gezamenlijk gedaan worden. Hieronder een 
voorbeeld van zo’n eigen parafrase bij Psalm 42:

God, wat verlang ik naar de tinteling van het leven …

Zoals een hert aan het einde van een warme dag
in de avondschemering een beek zoekt
zo verlang ik naar de luwte, koele verfrissing, ont-spanning
-eindelijk kunnen opademen-
 God, wat is dat lang geleden
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Het leven is een last
het drukt op me 
ik huil wat af
dag en nacht
en ik denk
God, waar ben je?!
ik zie de mensen denken …
ze beklagen me … 

Maar ik laat me niet klein krijgen
ik werk me er wel boven uit
en ik roep weer in herinnering
hoe het was
toen
eens
samen met de anderen,
dat ik mee deed
dat ik zong
dat er muziek was en feest,
en dat we dansten … 
sprankelend was het leven

God, wat ben ik toch onrustig
wat is er toch met me
ik moet het mezelf voorhouden
-veel meer heb ik ook niet-
ik moet tegen mezelf zeggen:
Blijf hopen,
eens wordt het anders,
eens zal ik weer zingen!

Een negatieve ervaring

Soms roept de vraag naar een bekend lied een onverwachte reactie op. Er valt 
uw gesprekspartner een negatief ervaren lied in, waar zij of hij maar niet van 
kan loskomen. Het wordt verbonden met een vervelende situatie, een nare 
ervaring of met een beklemmende geloofsopvatting. ‘Dat lied... vreselijk!’ 
Ook dan is het belangrijk goed te luisteren en door te vragen. Misschien is 
het vervolgens mogelijk om vanuit het negatieve te komen tot het positieve: 
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‘Als dát het voor u niet is, waaraan zou een lied dan wel moeten voldoen 
om tegemoet te komen aan uw manier van geloven, of aan hoe u zich voelt? 
Welke gedachte zou daarin naar voren moeten komen?’ Kent u misschien 
ook zo’n lied, dat in de plaats kan komen van deze blokkerende gedachten? 

Mediteren

Er zijn verschillende manieren om bij een lied te mediteren en op door te 
denken. We noemen afrondend nog twee andere mogelijkheden.

Beeldmeditatie in een groep(je): We lezen of luisteren naar een bepaald 
lied. Uit een stapel foto’s met hedendaagse situaties kiest ieder daar één of 
twee foto’s bij. Je laat de foto’s aan elkaar zien. Wat is er concreet te zien? Wat 
verbeelden ze? Wat voegen deze beelden voor u toe aan het lied? Tot slot 
lezen of luisteren we nog een keer naar het lied. Mogelijk kunnen we het ook 
zingen.

Persoonlijke meditatie: Een lied kan verinnerlijkt worden door het in 
lettergrepen op de ademhaling te reciteren. Liefst meerdere keren achter el-
kaar. Dat kan voor jezelf, in jezelf. Je moet je concentreren op de tekst en 
tegelijkertijd brengt het bewuste ritme van ‘adem-in, adem-uit’ rust en ont-
spanning. Met een lied van de Nederlandse dichter Huub Oosterhuis dat een 
mens op deze manier kan ontspannen en haar of hem toekomstgericht open 
stelt voor de wereld rondom, besluiten we2:

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

In het Hongaars:

Gyengédségemet ébreszd fel bennem.
A gyermeki szemeket add vissza nékem.
Hogy láthassam ami van.
És átadhassam magam.
És ne utáljam a fényt.

2  Met dank aan Kovács Gyöngyi voor de Hongaarse vertaling van het lied.




