
Daarom zijn wij vrij (Stef Bos) 
 
omdat er ooit een man was 
die een luchtkasteel wou bouwen 
in een land waar het verboden was te dromen 
en toch voorbij de wolken is gevlogen 
en terugkwam en vertelde 
dat hij de vrijheid had gezien 
en toen voor wat hij zei 
werd opgepakt en opgesloten 
  
omdat er ooit een vrouw was 
die de wereld om zich heen zag 
in een tijd van oorlog en van waanzin 
en haar ogen niet kon sluiten 
voor geweld en onderdrukking 
en opstond tegen onrecht 
en haar leven heeft gegeven 
in een ongelijk gevecht 
  
daarom zijn wij vrij 
vrij om te bewegen 
vrij om zelf te kiezen 
waarvoor wij willen leven 
vrij om weg te gaan 
vrij om hier te blijven 
vrij om wat dan ook 
te zeggen of te schrijven 
  
omdat er ooit een tijd was 
in dit land waarin wij wonen 
waarin een kind door naam en kleur en ras 
zijn leven niet meer zeker was 
en omdat er mensen waren 
die op gevaar van eigen leven 
voor de vrijheid en de vrede 
belsoten om de wapens op te nemen 
  
daarom zijn wij vrij 
vrij om te bewegen 
vrij om zelf te kiezen 
waarvoor wij willen leven 
vrij om weg te gaan 
vrij om hier te blijven 
vrij om wat dan ook 
te zeggen of te schrijven 
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de soldaten op het strand 
vn Juno, Gold en Utah 
door mensen zoals zij 
  
daarom zijn wij vrij 
vrij om te bewegen 
vrij om zelf te kiezen 
waarvoor wij willen leven 
vrij om weg te gaan 
vrij om hier te blijven 
vrij om wat dan ook 
te zeggen of te schrijven 
  
vrij om weg te dromen 
naar kastelen in de lucht 
waar de vrijheid van de een 
niet de ander onderdrukt 
vrij om te geloven 
vrij om te vertrouwen 
dt je ooit op de ruines weer 
een nieuwe stad kunt bouwen 
  
daarom zijn wij vrij 
door mensen zoals zij 
 


