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Fabrizio de André
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= singable lyrics / testo cantabile / laulettava teksti

From: Juha Rämö
To: webmaster@viadelcampo.com
Sent: Saturday, June 05, 2010 1:45 PM
Subject: Faber in Finnish
Dear Madam / Sir,
A few years ago, my friends from Genova acquainted me with the music of Fabrizio de André, and from the
first moment I was touched, fascinated, and hooked. Unfortunately, I'm not able to understand Italian, not
to mention Genoese or Gallurian. Therefore, in order to understand the message and content of his songs, I
could only rely on German and English translations of them.
The more I heard and searched the more I wanted to know. The next step, therefore, was to start
translating his songs into my mother tongue Finnish. I decided to do this not only for myself but also
because for some reason hard to understand de André seems to be completely unknown in Finland.
So far, I have translated 9 of his songs into Finnish and 2 into English. I'm attaching my translations in the
hope that they would find their way to your excellent webpage.
All my texts are based on German translations by Michi and Herbert Killian
(http://www.cantautori.at/main/fabrizio-de-andre) with the exception of La guerra di Piero (Pieron sota)
which is inspired by Christian Rafelsberger's work
(http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=5&lang=en#agg11806). That of La guerra di Piero is also
one of the singable ( ) translations I've made.
Yours sincerely
Juha Rämö
Rantasalmi
Finland

Sankarin balladi
© Juha Rämö, 2009
Hän oli lähtenyt sotaan
auttaakseen maataan.
Ne antoivat hänelle kauluslaatat ja tähtiä
ja neuvon olla myymättä nahkaansa halvalla.
Ja kun ne komensivat hänet rynnäkköön
hän eteni liian kauas etsimään totuutta.
Nyt kun hän on kuollut, isänmaa saa jälleen ylistää
uuden sankarin muistoa.
Mutta se, joka häntä rakasti, odotti palaavaksi
elävää sotilasta - mitäpä hän kuolleella sankarilla,
kun vierelle vuoteeseen jäi vain
kunniamitalin muisto

La ballata dell’eroe

Pieron sota

La guerra di Piero

© Juha Rämö, 2009
Tähkien alla sä mullassa makaat
tulppaanit, ruusut ei kummullas kasva
hautojen varjossa punainen hehku
unikkomeren sun untasi valvoo
Kirkkailla rannoilla joen on uida
virtojen pyörteissä lipua vitkaan
parempi hopeisten haukien vainen
kuin sodassa kuolleiden sotilaiden
Tämän sä sanoit ja sotaan vei tiesi
joukossa muiden sä paikkasi tiesit
kauhuihin taistelun, talveen ja jäähän
läksit sä tiettömäin taivalten päähän
Pysähdy, sotilas, vielä on aikaa
kuunnella tuulta mi etäältä kantaa
kuolleiden ääniä kentiltä taiston
veren ja kunniaristien loiston
Et kuunnellut tuulta vaan matkasi jatkui
talvi kuin tanssien kevääksi taittui
vieraalle maalle sun marssisi johti
uusia sankaritekoja kohti
Rohkehin mielin kun marssit sä siellä
sotilaan toisen sä kohtasit tiellä
sotilaan itsesi kaltaisen kyllä
vaan vaatetus vihollisarmeijan yllä
Ammu jo, sotilas, ammu jo joutuin
niin että kuolleena nurmelle kaatuu
niin että verissään vereensä vaipuu
vihollissotilas, kuolohon taipuu
Rintaan tai otsaan jos luotisi sattuu
hänellä aikaan vain kuolema mahtuu
vaan sinulla aikaa on muutakin tehdä
sammuvan ihmisen silmien nähdä
Viel tätä mietit kun peloissaan kääntyy
mies, aseen nostaa, ei epäröi, ampuu
palkaksi kiitävän elämän hetken
luotinsa päättää sun kunniaretken

Maahan sä tuuperrut ääneti, hiljaa
mielessäs ajatus sammuva hyytää
aikaa ei korjata elämän viljaa
kaikkia syntejään anteeksi pyytää
Maahan sä tuuperrut ääneti, hiljaa
mielessäs ajatus sammuva hiipuu
tänään se päivä kun elämä loppuu
tänään se päivä kun päättyvi kaipuu
Rakkaani, toukokuun kunnaille kuolla
vaikeempaa on kuin ois elämä tuolla
mieluummin helvetin portille oisin
talvella tullut, jos valita voisin
Tähkäpää pellon ei ääntäsi kuullut
nähnyt ei kätesi harovan rintaa
sanojen kylmien tarttuvan kurkkuun
tiennyt ei aurinko taivahan laella
Tähkien alla sä mullassa makaat
tulppaanit, ruusut ei kummullas kasva
hautojen varjossa punainen hehku
unikkomeren sun untasi valvoo

Sidon
© Juha Rämö, 2009
Lapseni, lapseni,
täyteläiset huulet auringossa
kuin hunajaa, kuin hunajaa,
äitisi kohdun
ihana hyvänlaatuinen kasvain
kesän tukahduttavan
kuumuuden syleilyssä
Ja nyt pelkkä möhkäle verta
ja korvia ja maitohampaita
Ja sotilaat kuin raivotautiset koirat,
vaahto suunpielistä valuen,
vaanivat ihmisiä kuin riistaa,
kunnes tuoreen veren haju
saa heidät hekuman valtaan
Ja sitten kiväärinpiippu niskassa, vankilan raudat,
ja haavoissa karkotuksen myrkyllinen siemen,
jotta tässä maassamme tasangolta meren rantaan
yksikään puu, yksikään viljankorsi, yksikään poika
ei voisi enää kasvaa
Hyvästi, lapseni,
perintö on kätketty
tähän kaupunkiin,
joka palaa, joka palaa
suurena liekkimerenä
sinun pienelle kuolemallesi

Sidún

Sand Creek
© Juha Rämö, 2009
Ne panivat sydämemme tumman peitteen alle
Pienen, kuolleen kuun alla me nukuimme vailla pelkoa
Se oli kenraali, kahdenkymmenen,
tummansiniset silmät ja samanvärinen takki
Se oli kenraali, kahdenkymmenen,
rajuilman poika
Sand Creekin pohjassa on hopeadollari
Soturimme, liian kaukana, puhvelien jäljillä
ja sen etäisen musiikin kumu muuttui yhä kovemmaksi
Suljin silmäni kolmesti
ja olin jälleen siellä
Kysyin isoisältä, oliko se unta
ja isoisä sanoi, että oli
Joskus kalat laulavat Sand Creekin pohjassa
Näin unta niin todellista, että nenästäni valui verta
Salama toisessa korvassa, toisessa paratiisi
Pienimmät kyyneleet
suurimmat kyyneleet
kun lumipuussa
kukkivat punaiset tähdet
Nyt lapset nukkuvat Sand Creekin uomassa
Kun aurinko nosti päänsä yön hartioilta
oli jäljellä vain koiria ja savua ja maahan
tallattuja telttoja
Ammuin nuolen taivaalle
jotta se voisi hengittää
Ammuin nuolen tuuleen
verta vuotamaan
Kolmatta nuolta sinun pitää etsiä Sand Creekin pohjasta
Ne panivat sydämemme tumman peitteen alle
Pienen, kuolleen kuun alla me nukuimme vailla pelkoa
Se oli kenraali, kahdenkymmenen,
tummansiniset silmät ja samanvärinen takki
Se oli kenraali, kahdenkymmenen,
rajuilman poika
Nyt lapset nukkuvat Sand Creekin pohjassa

Fiume Sand Creek

Piirileikki

Girotondo

© Juha Rämö, 2009
Jos sota tulee, tillerin tallerin
Jos sota tulee, tillerin tallerin
Merelle ja maalle, tillerin tallerin taa
Merelle ja maalle, kuka meidät pelastaa?
Meidät pelastaa sotilas, joka ei halua sotaa
Meidät pelastaa sotilas, joka ei suostu sotimaan
Sota on jo täällä, tillerin tallerin taa
Sota on jo täällä, kuka meidät pelastaa?
Hyvä Jumala meitä auttaa, tillerin tallerin taa
Hyvä Jumala meitä auttaa, Hän meidät pelastaa
Hyvä Jumala on jo lentänyt pois ties minne
Hyvä Jumala on poissa ja palaa ties milloin
Lentokone lentää, tillerin tallerin
Lentokone lentää, tillerin tallerin
Jos se pudottaa pommin, tillerin tallerin taa
Jos se pudottaa pommin, kuka meidät pelastaa?
Meidät pelastaa lentäjä, joka ei tee sitä
Meidät pelastaa lentäjä, joka ei anna pommin
pudota
Pommi on jo ilmassa, tillerin tallerin taa
Pommi on jo ilmassa, kuka sen sieltä kiinni saa?
Kaikki pommia kiinni ottamaan, tillerin tallerin
Niin kauniit kuin rumatkin, tillerin tallerin
Niin pienet kuin suuretkin pommi tuhoaa
Niin viisaat kuin tyhmätkin se alleen murskaa
Liian paljon aukkoja, tillerin tallerin taa
Liian paljon aukkoja, kuka ne kaikki varmistaa?
On aika leikki lopettaa, tillerin tallerin
On aika leikki lopettaa, tillerin tallerin
Ja te jotka haluatte jatkaa, taakse poistukaa
Leikkimään sinne, missä ei ole sotaa
Sota on kaikkialla, tillerin tallerin taa
Ja maailma yhtä surua, kuka sitä lohduttaa?

Ihmiset ja eläimet ja kukat siltä lohduttavat
Metsät ja vuodenajat tuhansin värein sille lohdun
antavat
Poissa ovat ihmiset, eläimet, kukat ja puut
Jäljellä vain me, kuolleet kaikki muut
Maailma on yksin meidän, tillerin tallerin
Me teemme siitä suuren karusellin, tillerin tallerin
Meidän on koko maailma, tillerin tallerin
Leikkikäämme siis sotaa, tillerin tallerin

Toukokuun laulu
© Juha Rämö, 2009
Vaikka toukokuumme
jäi rohkeuttanne vaille
vaikka pelko katsoa totuutta silmiin
sai teidät painamaan päänne
vaikka tuli
säästikin teidän autonne
olette kuitenkin osallisia
Ja vaikka uskottelitte itsellenne
ettei mitään tapahdu
että tehtaiden portit avautuvat jälleen
että ne panevat pari opiskelijaa telkien taakse
vakuuttuneina, että se oli leikkiä
että me vain vähän leikimme
vaikka kuinka tunnette itsenne viattomiksi
olette kuitenkin osallisia
Ja vaikka suljitte
ovenne nenämme edestä
sinä yönä, kun pantteri
iski kyntensä selkäämme
annoitte hyväuskoisina
veremme virrata jalkakäytäville
vaikka se on nyt teille yhdentekevää
olitte mukana sinä yönä
Ja vaikka teidän kaupunginosissanne
kaikki on kuten ennenkin
ilman barrikadeja,
loukkaantuneita, kranaatteja
vaikka piditte oikeana
television totuutta
vaikka silloin vakuutitte syyttömyyttänne
olette kuitenkin osallisia
Ja vaikka nyt kuvittelette
että kaikki on ennallaan
koska olette jälleen valinneet
turvallisuuden ja kurin
varmoina, että
näin karkotatte muutoksen pelon
me palaamme ovillenne
ja huutomme on äänekkäämpi kuin koskaan
ja vaikka kuinka vakuutatte viattomuuttanne
olette osallisia - nyt ja aina

Canzone del maggio

Polku merelle
© Juha Rämö, 2008
Kasvojen varjoja, merimiesten kasvoja,
mistä tulette, minne olette menossa?
Sieltä, missä kuu on alaston
ja missä yö on veitsenä kurkullamme
ja minne vain Jumala on jäänyt ratsastamaan aasilla;
paholainen on taivaassa ja on tehnyt sinne itselleen pesän;
lähtekäämme mereltä kuivattelemaan luitamme Andrean luona
kyyhkysten kaivolla, kivisessä talossa.
Ja keitä on siinä kivisessä talossa,
sen Andrean talossa, joka ei ole merimies?
Luganon väkeä, taskuvarkaiden kasvoja,
niitä, joiden kaloillakin on siivet,
hyvältä tuoksuvia perhetyttöjä,
joita voi katsella ilman kondomia.
Ja mitä hän tarjoaa näiden tyhjien vatsojen täytteeksi?
Jotain juotavaa, jotain syötävää,
friteerattua kalaa, Portofinon valkoviiniä,
lampaanaivoja siinä samassa viinissä,
lasagnea neljän kastikkeen kera,
ja hapanimelää kattojänispasteijaa.
Ja viinilaivassa me seilaamme päin kalliota,
naurun emigrantit, nauloja silmissämme,
kunnes aamu valkenee, jotta voimme tarrata siihen kiinni,
tuo neilikoiden ja tyttöjen veli,
veden ja suolan pilaaman köyden herra,
köyden, joka sitoo meidät yhteen ja johtaa meidät polulle kohti merta.

Creuza de mä

Tammikuun rukous

Preghiera in gennaio

© Juha Rämö, 2009
Suo, että kukkien peittämä
on hänen tiensä, Herra,
kun hänen on aika luovuttaa
sinulle sielunsa ja maailmalle ruumiinsa,
kun hän saapuu taivaaseesi,
sinne, missä päivän valkeudessakin
tähdet loistavat.
Kun hänen tiensä käy
yli viimeisen, vanhan sillan,
itsemurhan tekijöitä
hän suutelee otsalle ja sanoo:
Tulkaa paratiisiin,
sinne, mihin minäkin menen,
sillä helvettiä ei ole
hyvän Jumalan maailmassa.
Suokaa hänen tulla luoksenne
väsyneine luineen
seurassaan tuhansittain
noita kalpeita kasvoja.
Suokaa hänen palata tykönne,
torjuttujen kuolleiden joukkoon,
niiden, jotka taivaalle ja maalle
ovat osoittaneet rohkeutensa.
Oikeamieliset herrat,
toivottavasti ette pahastu,
kun taivaassa pyhiensä keskellä
Jumala huomassaan
tukahduttaa huokaukset niiden kalvailta huulilta,
jotka vihan ja tietämättömyyden asemesta
valitsivat kuoleman.
Armelias Jumala,
kauniin paratiisisi
sinä olet tehnyt pääasiassa
niille, joilta hymy puuttuu,
niille, jotka ovat eläneet
omatunto puhtaana;
helvetti on vain
niille, jotka sitä pelkäävät.

Paremmin kuin hän ei kukaan toinen
voi sinulle koskaan osoittaa
niitä rikkeitä, joita teemme kaikki me,
jotka sinä voit ja haluat pelastaa.
Kuule hänen ääntään,
joka tuulessa laulaa.
Armelias Jumala,
olet näkevä, että näin on hyvä.

Marinellan laulu
© Juha Rämö, 2010
Tämä on tositarina Marinellasta
joka lipui jokeen keväällä
mutta jonka tuuli nähtyään hänen kauneutensa
kantoi joen virrasta tähdelle
Yksin vailla muistojen tuskaa
ja unelmaa rakkaudesta sinä elit elämääsi
kunnes kuningas ilman kruunua ja saattuetta
koputti kolmasti ovellesi
Valkoinen kuin kuu hänen hattunsa
kuin rakkaus punainen hänen takkinsa
ja sinä seurasit häntä ilman syytä
kuin lapsi leijaansa jota lennättää
Ja auringonpaisteessa silmissäsi oli kauneus
kun hän suuteli huuliasi ja hiuksiasi
kuun loisteessa silmissäsi oli väsymys
kun hän laski kätensä lanteillesi
Suutelevia huulia, hymyileviä kasvoja
ja sitten vain ruiskukkia
jotka tähtien silmin näkivät
ihosi värisevän tuulen ja suudelmien myötä
Ja kun sitten palasit kotiin, niin kerrotaan,
jouduit ties miten joen virtaan
ja hän joka ei halunnut uskoa sinun kuolleen
koputti ovellasi vielä sata vuotta
Tämä on sinun laulusi, Marinella
sinun, joka lensit taivaaseen tähdellä
ja niin kuin kaikki kauneimmat asiat
sinäkin elit ruusun lailla vain päivän
ja niin kuin kaikki kauneimmat asiat
sinäkin elit ruusun lailla vain päivän

La canzone di Marinella

Suloisenmusta
© Juha Rämö, 2015
Katso, se tulee, katso, millainen se on
Katso, se tulee, katso, se on hän, se on hän
Katso, se tulee, katso, millainen se on
Katso, se tulee, katso, se on hän, se on hän
Niin musta, että se vie kadun mennessään,
mustempi kuin mikään ennen nähty,
niin suloisenmusta,
niin musta, että se iskee lujaa ja repii ovet sijoiltaan
Tämä ei ole raukeuden vettä,
vaan vettä, joka panee sulkemaan ovet ja ikkunat
Musta kuin epäonni, joka tappaa ja jatkaa matkaansa
Musta kuin kohtalo
luolassaan, jonne kuu ei luo valoaan,
musta kuin maan uumenten vesi, joka virtaa läpi hautojen
Mitään muuta sillä ei ole ottaa
ei mitään muuta
Mutta Anselmon vaimo ei saa tietää
tulleensa minun takiani, kun hän saapui tunti sitten
Ja rakkauden ainut peruste on rakkaus,
ja taivas on valinnut raivolleen väärän hetken
Vesi, odottamaton, vailla kaikkea siunausta,
epäonnen vesi, joka kipuaa portaita,
suolaton nouseva vesi,
vesi, joka halkaisee vuoret ja nielee alleen sillat ja maat
Se ei ole sadekuuron vettä,
vaan suuri sekasorto
Mutta Anselmon vaimo uneksii merestä,
kuinka se huuhtoo rannan onkaloita, vetäytyy ja palaa jälleen,
ja lakana paisuu aalloksi
ja kamppailusta tulee märkä ja syvä
Katso, se tulee, katso, millainen se on
Katso, se tulee, katso, se on hän, se on hän
Vesi niin kuin rankkasade, joka ryöppyää taivaalta ja valuu pitkin seiniä
Valokuvien vesi, joka etsii kätyreitään kirotakseen ne
Vesi, joka puristaa lanteita, ohikulkijoiden tonnikalaverkko
Mitään muuta hänellä ei ole
kantaa olkapäillään

Dolcenera

Lasimuurien takana elämä herää henkiin
ja tarttuu kamppailun laannuttua itseään kädestä
kuin tämä rakkaus, jolle menettämisen pelko
toi täyttymyksen yhden ainoan päivän ajaksi
Vesi, joka muutti päivän yöksi, palaa taas uomiinsa
virraten ihmisten jaloissa viattomana
kuin mitään ei olisi tapahtunut
kylmänä kuin tuska, suloisen mustana, sydämettömänä
Mitään muuta sillä ei ole temmata mukaansa
ei mitään muuta
Ja Anselmon vaimo tuntee veden valuvan
pitkin vaatteitaan, jotka ovat liimautuneet ihoon
virtana, vailla kaikkea etäisyyttä
tässä hetkessä, joka hänellä on jäljellä
Tällainen oli rakkaus, jolla ei ole loppua
niin loistava ja niin pettävän tosi
Katso, se tulee, katso, millainen se on
Katso, se tulee, katso, se on hän, se on hän
Katso, se tulee, katso, millainen se on
Katso, se tulee, katso, se on hän, se on hän

Kunnia ihmiselle

Laudate hominem

© Juha Rämö, 2015
Hurskaat, kerjäläiset:
»Se valta, joka luotasi mieliämme,
kun se tappoi
Jumalan nimeen,
Jumalan nimeen
tappoi ihmisen,
saman Jumalan nimeen
se julisti itsensä syyttömäksi.
Ja sitten, sitten Jumala antoi,
sitten Jumala antoi
sille tämän ihmisen nimen
ja tämän ihmisen nimeen,
uuteen nimeen
se tappoi lisää ihmisiä,
yhä enemmän ja enemmän ihmisiä.«
En halua ajatella sinua Jumalan poikana
vaan ihmisen poikana, joka olet minunkin veljeni.
Kunnia Herralle
Kunnia Herralle
Ja vielä kerran
me turvaamme uskoon,
joka opettaa, että meillä
on oikeus
saada anteeksi, saada anteeksi
tekemämme paha
sen Jumalan nimeen,
joka ei halunnut sitä pahaa, ei halunnut sitä pahaa
niin kauan kuin hän vielä oli ihminen, oli ihminen.
En halua ajatella sinua Jumalan poikana
vaan ihmisen poikana, joka olet minunkin veljeni.

Joku,
joku
yritti jäljitellä häntä
ja kun hän ei siinä onnistunut,
hän sai anteeksiannon,
hänkin sai
anteeksiannon,
koska Jumalaa ei jäljitellä,
vaan Jumalaa pelätään ja ylistetään,
ylistetään.
Kunnia Herralle
Ei, en halua ajatella sinua Jumalan poikana
vaan ihmisen poikana, joka olet minunkin veljeni,
ihmisen poikana, joka olet minunkin veljeni.
Kunnia ihmiselle.

Michèn balladi

La ballata del Michè

© Juha Rämö, 2015
Kun sellin ovi avattiin
oli liian myöhäistä, sillä
kylmänä jo roikkui Michèn ruumis
köysi kaulallaan.
Joka kerta, kun kuulen kukon
laulavan, ajattelen
sitä yötä vankilassa,
kun Michè hirtti itsensä.
Viime yönä Michè
ripusti itsensä naulaan, koska
ei olisi kestänyt kahtakymmentä vuotta vankilassa
erossa sinusta.
Yön pimeyteen Michè lähti tietäen, ettei koskaan
olisi voinut kertoa sinulle tappaneensa,
koska rakasti sinua.
Tiedän, että Michè
halusi kuolla säilyttääkseen muiston
niistä syvistä tunteista,
joita hänellä oli sinua kohtaan.
Kaksikymmentä vuotta vankisellissä,
niin oli oikeus päättänyt,
koska hän eräänä päivänä oli ottanut hengiltä sen,
joka aikoi viedä häneltä Marìn.
Siksi ne olivat tuominneet hänet
mätänemään vankilassa kaksikymmentä vuotta.
Mutta nyt, kun hän on hirttänyt itsensä,
niiden on avattava hänelle sellin ovi.
Ja vaikka Michè
ei kirjoittanut kertoakseen, miksi
hän halusi lähteä tästä maailmasta,
sinä tiedät, että hän teki sen vain sinun vuoksesi.
Huomenna kolmelta
hänet lasketaan joukkohautaan
ilman pappia ja siunauksia,
sillä itsemurhan tekijöille ei armoa suoda.

Huomenna kolmelta
hänen ruumiinsa lepää kosteassa mullassa,
ja joku pistää häneen ristin,
jossa on hänen nimensä ja kuolinpäivänsä.

Andrea
© Juha Rämö, 2015
Andrea on eksyksissä, eksyksissä, eikä tiedä kuinka palata
Andrea on eksyksissä, eksyksissä, eikä tiedä kuinka palata
Andrealla oli rakas ja rakkaalla mustat kiharat
Andrealla oli tuska ja tuskalla mustat kiharat
Kirjeessä luki, että hän oli kuollut lippunsa puolesta
Niin siinä luki kultaisin kirjaimin, kuninkaan kirjaimin
Kaatunut Trentinon vuorilla, konekivääritulessa
Kaatunut Trentinon vuorilla, konekivääritulessa
Metsänvihreät silmät, kuninkaan maatyöläinen, ranskalaiset piirteet
Metsänvihreät silmät, kuninkaan sotilas, ranskalaiset piirteet
Ja nyt hän on poissa, poissa rakkain, kallisarvoisin helmi
Ja jäljellä vain tuska, rinnassa tuska kuin mustin helmi
Andrea poimi, poimi orvokkeja kaivolla
Andrea heitti mustat kiharat kaivon veteen
Ja ämpäri sanoi, sanoi hänelle: »Herra, kaivo on syvä
paljon syvempi kuin silmien syvyys itkettyjen öiden jälkeen.«
Hän sanoi: »Minulle riittää, riittää, että se on mittaani syvempi.«
Hän sanoi: »Minulle riittää, riittää, että se on mittaani syvempi.«

Kaidalla tiellä

La cattiva strada

© Juha Rämö, 2015
Sotilasparaatissa
mies sylki syyttömän kasvoille
ja kun tämä kysyi, miksi,
hän vastasi: »Ei se mitään,
ja nyt minun on aika mennä.«
Ja syytön seurasi häntä,
jätti aseensa ja seurasi häntä
hänen kaidalla tiellään.
Aseman takana kulkevalla kadulla
hän ryösti ilotytöltä tämän rahat
ja kun tämä kysyi, minkä vuoksi,
hän vastasi: »Ehkä on parempi,
että on niin kuin ennen.«
Ehkä minun on aika mennä.
Ja ilotyttö seurasi häntä,
murhemielin seurasi häntä
hänen kaidalla tiellään.
Ja kuuttomana yönä
hän sekoitti lentäjän tähtitaivaan
ja kun kone putosi
hän sanoi: Se on niiden syy jotka kuolevat
ja olipa miten vain, on parempi, että menen.
Ja lentäjä seurasi häntä
ilman tähtiä seurasi häntä
hänen kaidalla tiellään.
Kahdeksantoista vanhalle alkoholistille
hän antoi tilkan lisää juotavaa
ja kun tämä tuijotti häntä
hän sanoi: Ystäväni, lyön vetoa, että haluat sanoa,
että minun on aika mennä.
Alkoholisti ymmärsi
ja mitään sanomatta seurasi häntä
hänen kaidalla tiellään.

Rakkauden oikeudenkäynnissä
hän suuteli valamiehiä suulle
ja näiden hämmentyneisiin katseisiin
hän vastasi: näin on normaalimpaa,
näin on parempi, näin on oikein,
oikein, on oikein,
että menen.
Ja valamiehet seurasivat häntä
suut auki seurasivat häntä
hänen kaidalla tiellään.
Ja kadottuaan sitten tyystin
niille, jotka pitivät häntä pahana,
niille, jotka pitivät häntä hyvänä,
hän suositteli: teidän ei kannata
seurata minua, minne ikinä menenkin,
mutta jokaiselle on hiven rakkautta
ja jokaisella on rakkaansa
tällä kaidalla tiellä,
tällä kaidalla tiellä.

Kahdeksansataa

Ottocento
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Laula minulle tästä ajasta,
laula niiden tyytymättömyydestä,
jotka seisovat tuulen yläpuolella
mieluummin kuin haistelevat
sen moottorin käryä,
joka vie meidät,
melkein kaikki
miehet, naiset ja laulajat
kultaisella matolla
taivaan sineen.
Tyttäreni,
sinä ihmeistä suurin
jo kypsä mutta niin viaton
kuin isän kasvimaan vihannekset.
Komea, urhea poikani,
kallisarvoinen pronssiveistokseni,
joka aina olet valmis
keinottelemaan pörssissä,
raiskaamaan juostessasi.
Ja sinä, vaimoni, hepenien, lihan ilojen
ja vanhan tavaran asiantuntija,
sinulle minä annan hopearasioita.
Kahdeksansataa,
yhdeksänsataa,
tuhatviisisataa hienoa hopearasiaa,
seitsemänsataa minä sinulle lahjoitan.
Niin paljon varaosia,
niin ihmeellisiä,
niin monta vaihtokauppaa,
niin monta kaunista naista naitavaksi,
niin paljon venttiilejä ja mäntiä,
maksoja ja keuhkoja,
niin paljon kauniita kuulia pyöriteltäviksi,
niin paljon kauniita kaloja pyydettäviksi.

Poika, poikani, poikaparkani,
kaunis, vaalea, loistava jalokiveni,
mikä sattumus hukkasi sinut laivojen uumeniin?
Poika, poikani, ainut hairahdukseni,
aaltojen valtakuntaan ajautuneena
kuin minua loukataksesi,
puukottaaksesi minua selkään kunniasi nimeen.
Minua, minua,
joka kohtelin sinua kuin poikaani,
Voi, minua,
huomenna on paremmin.
Sarvikotiloita,
metsäetanoita,
yrttejä ja mansikoita,
pasteijoita päällä kirnuvoita,
suolasilakkaa
ei voita mikään mahti,
unen tuokoon sahti
aamun uuden valssin tahti
ja Alka-Selzer päivän taas
saa aloittaa.
Niin paljon varaosia,
niin ihmeellisiä,
niin monta vaihtokauppaa,
niin monta kaunista naista naitavaksi,
niin paljon venttiilejä ja mäntiä,
maksoja ja keuhkoja,
niin paljon kauniita kuulia pyöriteltäviksi,
niin paljon kauniita kaloja pyydettäviksi.

Mitä mull' ei oo
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Mitä mull' ei oo, on tärkkikauluspaita.
Mitä mull' ei oo, on kadun toinen laita.
Mitä mull' ei oo, ne on sun pistoolisi,
joilla taivaan mä saisin, auringon valloittaisin.
Mitä mull' ei oo, on taito luikkia pakoon.
Mitä mull' ei oo, se myös jäädä saakoon.
Mitä mull' ei oo, ne on sun puheenlahjas',
joilla taivaan mä saisin, auringon valloittaisin.
Mitä mull' ei oo, on kello edistävä
ett' voisin nopeammin teistä etäälle päästä.
Mitä mull' ei oo, on ruosteen syömä juna
joka takaperin veisi mut sinne mistä lähdin.
Mitä mull' ei oo, ne on sun kultahampaas'.
Mitä mull' ei oo, ne on sun pitkät lounaas'.
Mitä mull' ei oo, on lakeus vailla rantaa,
niin että voisin juosta alakuloa pakoon.
Mitä mull' ei oo, on tuless' kaikki raudat.
Mitä mull' ei oo, on faaraoiden haudat.
Mitä mull' ei oo, oot sä mun rinnallani,
että voisin sut panna korttipelissä pottiin.
Mitä mull' ei oo, on tärkkikauluspaita.
Mitä mull' ei oo, on taito luikkia pakoon.
Mitä mull' ei oo, ne on sun pistoolisi,
joilla taivaan mä saisin, auringon valloittaisin.

Quello che non ho

Tituksen testamentti

Il testamento di Tito
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Älköön sinulla olko muita jumalia minun rinnallani.
Tämä on usein saanut minut ajattelemaan
muukalaisia, jotka tulevat idästä
ja sanovat, että heillä on aivan samoin.
Vaikka he uskovatkin eri jumalaan,
mitään pahaa he eivät ole minulle tehneet,
vaikka he uskovatkin eri jumalaan,
mitään pahaa he eivät ole minulle tehneet.
Älä lausu turhaan Herran,
sinun Jumalasi nimeä.
Kun tikari lävisti kylkeni,
tuskaani ja sinun nimeäsi minä huusin.
Mutta Herra oli kai kiireinen tai väsynyt
eikä kuullut tuskaani,
mutta Herra oli kai niin kaukana ja väsynyt,
että turhaan minä lausuin Hänen nimensä.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi
ja heidän vitsaansa
ja suutele kättä, joka mursi nenäsi,
kun pyysit saada syödäksesi.
Kun isäni sydän lakkasi lyömästä,
en tuntenut surua,
kun isäni sydän lakkasi lyömästä,
en tuntenut surua.
Muista pyhittää lepopäiväsi.
Helppoa on minunlaiseni maantierosvon
ollut astua temppeleihin joissa kaikuvat
orjien ja heidän isäntiensä virret.
Koskaan en silti ole ollut alttarilla kahlehdittuna
kuin teurastettava eläin,
koskaan en silti ole ollut alttarilla kahlehdittuna
kuin teurastettava eläin.
Viides käsky: Älä varasta.
Tätä käskyä olen totisesti noudattanut silloinkin,
kun olen vaivihkaa tyhjentänyt taskut ja kukkaron
niin monelta varkaalta.
Mutta minä, pahainen rosvo, olen varastanut
omiin nimiini ja he Jumalan nimeen,
mutta minä, pahainen rosvo, olen varastanut
omiin nimiini ja he Jumalan nimeen.

Älä tee huorin,
se on: älä tuhlaa siementäsi.
Hedelmöitä naisesi aina, kun rakastat häntä,
ja olet uskossasi vahva.
Mutta kun intohimo hiipuu, jäljelle jää lapsi,
ja niin moni lapsi kuolee nälkään.
Olen saattanut luulla nautintoa rakkaudeksi,
mutta tuskaa en ole silloinkaan tuottanut.
Seitsemäs käsky: Älä tapa,
jos haluat olla taivaan valtakunnan arvoinen.
Katso siis, kuinka tämä Jumalan pyhä käsky
naulattiin kolmesti puiselle ristille.
Katso, kuinka tuo nasaretilainen päätti päivänsä,
kärsi ryövärin kuoleman,
katso, kuinka tuo nasaretilainen päätti päivänsä,
kärsi ryövärin kuoleman.
Älä todista väärin toisia ihmisiä vastaan,
ja autat heitä tappamaan jonkun.
He kyllä osaavat ulkoa Jumalan lait,
mutta unohtavat aina anteeksiannon.
Olen antanut väärän valan Jumalan ja kunniani kautta,
enkä totisesti tunne siitä tuskaa,
olen antanut väärän valan Jumalan ja kunniani kautta,
enkä totisesti tunne siitä tuskaa.
Älä tavoittele lähimmäisesi omaa,
äläkä himoitse hänen vaimoaan.
Kerro se niille, kysy niiltä harvoilta,
joilla on vaimo ja jotain omaa:
toisten vuoteissa, rakkauden jo lämmittämissä,
en ole tuntenut katumusta.
Eilisen kateus ei ole vielä ohi:
tänä iltana kadehdin sinun elämääsi.
Mutta nyt kun ilta lähestyy ja pimeys
vie tuskan silmistäni,
kun aurinko lipuu dyynien suojaan
rikkomaan toisten öiden rauhaa,
katson tätä kuolevaa miestä, äiti,
ja tunnen tuskaa.
Tämä myötätunto, jossa ei ole sijaa katkeruudelle,
on opettanut minulle rakkautta, äiti.

Maria puusepän verstaassa

Maria nella bottega di
un falegname
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Maria:
Puuseppä, miksi vasarasi
noin paukkuu?
Miksi höyläsi laudalla
noin suihkaa?
Kainalosauvojako teet
sille, joka lähti sotaan
ja Nubiasta käsillään
palasi kotiin?

Puuseppä:
Näitä puita, jotka he ovat tuoneet,
jotta hielläni
muuttaisin ne kuvaksi
kolminkertaisesta tuskasta,
ovat Dymachuksen ja Tituksen *
kyyneleet kostuttava,
ja se suurin, jota katsot,
on ottava syliinsä sinun poikasi.

Puuseppä:
Vasarani ei pauku
eikä höyläni suihkaa
veistääkseni uusia jalkoja
niille, jotkan uhrasivat itsensä taistelulle,
vaan kolmea ristiä, kahta niille,
jotka karkasivat rintamalta varastaakseen
kalleimman hänen puolestaan, joka opetti
karkaamaan rintamalta.

Ihmisjoukko:
Kaduilta, jotka vievät vuorille
kuuluu sinun vasarasi pauke,
ja jokainen laakso Jordanin maassa
oppii erottamaan höyläsi suihkeen.
Jotkut tuskansa vallassa
liikehtivät rauhattomasti,
toiset odottavat antaakseen
janoaville juotavaksi etikkamaljan.

Ihmisjoukko:
Uinuvissa unissa
tämän kaupungin
pamppailee vasaran sydän.
Milloin se loppuu?
Puuseppä, montako iskua
vielä tähän puuhun,
paljonko höyläsi
vielä sitä leikkaa?
Maria:
Näistä haavoista, näistä vammoista,
jotka olet puuhun tehnyt,
puuseppä, näistä viilloista
puuttuu enää veri,
jotta ne voisivat kertoa,
omilla äänillään,
keiden kasvot ovat kalpeneva
ristiesi yllä.

* Voltaire kertoo teoksessaan Évangile de l'enfance (Lapsuuden evankeliumi) kahdesta ryöväristä nimeltä Titus ja Dumachus, jotka
pyhä perhe kohtaa matkallaan Egyptissä. Dumachus aikoo ryöstää matkalaiset, mutta Titus pyytää häntä jättämään nämä rauhaan
ja lupaa maksaa tästä hyvästä hänelle neljäkymmentä drakmaa. Myöhemmin Jeesus sanoo Marialle: »Kun juutalaiset kolmenkymmenen vuoden kuluttua ristiinnaulitsevat minut Jerusalemissa, nämä kaksi ovat riippuva kanssani ristillä, Titus oikealla ja Dumachus
vasemmalla puolellani, ja sen päivän jälkeen Titus on astuva minun edelläni paratiisiin.«

Kalastaja
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Auringonlaskun varjojen mailla
kalastaja unessaan huolta vailla
kasvoillaan arpi leuasta otsaan
kuin hymy outo kivisen patsaan.
Murhamies saapuu rannalle juosten
silmin niin suurin kuin silmät lasten
silmät niin täynnä pelkoa syvää
kuin elämässään ei mitään hyvää.
Ja vanhukselta hän leipää näin anoo
nälkä on kova, hän kiireissään sanoo
ja tilkan viiniä pyytää viel' ties'
hädissään janoinen murhamies.
Vanhus jo havahtuu unestansa
ja tuskin vilkaisee vierastansa
kun leivän murtaa ja viinin antaa
nälkäisen, janoisen eteen kantaa.
Lämpöä tuota kestää vain hetki
kun jatkuu jo murhaajan pakoretki
edessään yön ja päivän on raja
ja takanaan vanhus, kalastaja.
Ja takanaan vanhus, kalastaja
ja koetun tuskan ja murheen maja
muistot nuo keväisen päivän harmaan
pihan ja leikkipaikan niin armaan.
Saapuivat santarmit ratsuinensa
korskeina tulivat aseinensa
vanhuksen tietoja urkkimaan
murhaajan liikkeistä päällä maan.
Auringonlaskun varjojen mailla
kalastaja unessaan huolta vailla
kasvoillaan arpi leuasta otsaan
kuin hymy outo kivisen patsaan.
kasvoillaan arpi leuasta otsaan
kuin hymy outo kivisen patsaan.

Il pescatore

Hirtettyjen balladi
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Kovan kuoleman me kuolimme,
viimeiset sanamme niellen,
jalat ilmassa sätkien,
kun valo silmissämme hiipui.
Huutomme hukutti auringon,
ilma puristui ympärillemme,
sanamme muuttuivat kristalliksi
viimeisen kirouksemme myötä.
Ennen kuin kaikki oli loppu
olimme merkki eloonjääville,
että elämä oli hinta
yhden tunnin pahuudesta.
Sitten luisuimme kylmyyteen,
kuolemaan ilman hyvästejä,
huulilamme ikivanha uskontunnustus
niiden, jotka anteeksiannotta kuolevat.
Se joka pilkkasi tappiotamme,
sen tapaa ja ääretöntä häpeää,
kuolkoon samaan hirttoköyteen,
tuntekoon kaulallaan saman solmun.
Se joka heitti multaa luillemme
ja vailla huolta matkaansa jatkoi,
kasvot irveessä hautansa kohdatkoon
varhaisen aamun autereessa.
Se nainen joka kätki hymyn taakse
haluttomuutensa muistaa meitä,
nähköön joka yö kasvoillaan
ajan hampaan armottomat jäljet.
Jokaista kohtaan me tunnemme vihaa,
jossa on vuodatetun veren haju.
Se mitä silloin kutsuimme tuskaksi,
on vain kesken jäänyt keskustelu.

Ballata degli impiccati

Päivänkehrääjä
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Satavuotisessa sodassa kuolemansa kohtasi herra von Vly,
sankarinako, sitä ei vielä tiedetä, mikä lieneekään syy.
Mutta leskeksi jäänyt vaimo, yksin kuolontuskissaan
tuhat vuotta ja taas tuhat on sureva hänen kohtaloaan.
Kehrää villoja, kehrää päiviä hänen paluunsa unelmalle
rakkauden kultaisten unien kirjan sivuille painetulle.
Miehet sodast' palaavat jo sadoin ja tuhansin
koteihinsa, linnoihinsa, lasten luokse takaisin.
Vaan nainen vaille rakkaintaan hän yksiksensä jää,
ei sydämensä tuskaa voi ees tuli lämmittää.
Kehrää villoja, kehrää päiviä hänen paluunsa unelmalle
rakkauden kultaisten unien kirjan sivuille painetulle.
Ritarit te urheat, taistelujen karaisemat,
olkoot haarniskanne, panssarinne vahvat
ja iskunne lujat, kun päälle käy vihollinen,
mi lakkaamatta vartoo takana muurien.
Kehrää villoja, kehrää päiviä hänen paluunsa unelmalle
rakkauden kultaisten unien kirjan sivuille painetulle.

Fila la lana

Kuolleiden sunnuntai

La domenica delle salme
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Raitiovaunulla hän yritti
paeta aamukuudelta
mantelimaidosta
jossa Milano kelluu.
Ei ollut vaikea seurata tätä
vanhainkodin 1 runoilijaa,
jonka hehkuva sielu
loi valoa lampun lailla.
Hänen vuoteensa
pantiin palamaan
Trienteen johtavalla tiellä.
Partakarvan mitalla hän onnistui pelastautumaan
kuin taisteluun valmis punarinta.
Puolalaiset eivät kuolleet heti,
vaan viimeisiin liikennevaloihin 2 polvistuneina
meikkasivat vallanpitäjien huoria.
Saippuan kaupustelijat
käänsivät napansa itään 3.
Se joka vuonna 90 otti pestin,
sai vapautuksen seuraavana.
Neljännen valtakunnan apinat 4
tanssivat polkkaa Berliinin muurilla
ja kavutessaan ylös
ne paljastivat perseensä.
Kheopsin pyramidi
halusi tänä juhlapäivänä tulla rakennetuksi uudelleen
kivi kiveltä,
orja orjalta,
kommunisti kommunistilta.
Kuolleiden sunnuntaina
ei kuulunut kiväärien ammuntaa,
vaan ilokaasu
valtasi kadut.
Kuolleiden sunnuntai
vei kaikki ajatukset mennessään,
ja kuningattaret jotka tiesivät vain »sinun vikasi«
täyttivät kauneussalongit ääriään myöten.
Kotiseutuvankilan auringonpaisteessa
toinen vanginvartija
puhui ensimmäiselle, Taliparraksi sanotulle:
»Huomenna, aamun koittaessa, se tapahtuu.«
Ja viestinviejiä lähetettiin matkaan,
jalkasotilaita, hevosia, koiria ja yksi aasi,
levittämään tietoa jalan amputoimisesta
siltä jonka nimi oli Renato Curcio 5,
miilunpolttajalta 6.

Tämä Fabrizio de Andrén laulu vuodelta 1990 kuvaa
Italian ja Länsi-Euroopan oloja 80-luvun lopulla.
1 viittaa Milanossa sijaitsevaan vuodesta 1768
toimineeseen vanhusten hoitolaitokseen nimeltä Pio
Albergo Trivulzio. Sieltä sai alkunsa Tangentopolina
tunnettu laaja poliittinen lahjusskandaali, joka
ravisteli Italiaa 90-luvun alussa.
2

viittaa laittomiin maahanmuuttajiin, jotka yrittivät
ansaita elantonsa puhdistamalla liikennevaloissa
seisovien autojen tuulilaseja ja kauppaamalla
tupakansytyttimiä, paperinenäliinoja ja omaa
ruumistaan.
3 köyhistä köyhimpiä olivat ne, jotka »käänsivät
napansa itään« eli myivät saippuaa niiden lukuun,
jotka rikastuivat Berliinin muurin kaatumisella.
4

viittaa Saksan ja muun Euroopaan uusnatseihin.
5

Italiassa 70-luvulta aina nykypäiviin toimineen
terroristijärjestö Punaisten prikaatien perustaja ja
entinen johtaja. Curcio tuomittiin vuonna 1976
vankeuteen, ja hänet vapautettiin vuonna 1998.
6

Carbonari, Miilunpolttajat, oli Napolissa vuonna
1807 perustettu salaseura, jona päämääränä oli
vapauttaa Italia ulkomaiden vaikutusvallasta ja
yhdistää maa.

Säiden ministeri,
pasuunoiden soidessa,
toivoi demokraatiaa
kädet munillaan pöytäliinan kätköissä.
»Haluaisin elää kaupungissa,
jossa ennen aperitiivia ei vuodateta verta eikä pesuainetta.«
Myöhään illalla minä ja maineikas serkkuni de Andrade 7
olimme ainoat vapaat kansalaiset
tässä kuuluisassa, sivistyneessä kaupungissa,
koska meillä oli kanuuna takapihalla,
kanuuna takapihalla.
Kuolleiden sunnuntaina
kukaan ei loukkaantunut,
vaan kaikki olivat saattamassa hautaan
kuollutta esikuvaa.
Kuolleiden sunnuntaina
kaikui laulu:
»Niin kaunis on nuoruus,
kukapa siis haluaisi olla vanha.«
Viimeiset vaeltajat
palasivat katakombeihinsa,
avasivat television, katsoivat lauluamme
puolisen tuntia
ja toivottivat meidät helvettiin.
Te jotka lauloitte puujaloilla seisten ja polvillanne,
harmoni harteilla, Pinokkioksi puettuina,
te jotka lauloitte langobardeille 8 ja sentralisteille,
Amazonin sademetsille ja rahasta,
suuryritysten mukaan nimetyillä areenoilla ja maristiveljille 9,
teidän äänenne olivat mahtavat
ja kielenne koulutetut vaikka rumpua päristämään,
niin mahtavat olivat teidän äänenne
ja niin ruskeat teidän kielenne.
Kuolleiden sunnuntaina
ne joiden vastuulla oli nostalgia
saattoivat huilujen soidessa hautaan
utopian elottoman ruumiin 10
ja se kuolleiden sunnuntai
oli kuin monet kaltaisensa
ja seuraavana päivänä oli nähtävissä merkkejä
kauhistuttavasta rauhasta
kun samaan aikaan Italian sydän
Palermosta Aostaan
vavisten paisui
vastalauseiden kuoroksi.

7

brasilialainen kirjailija Oswald de Andrade (1890 1954).

8

viittaa oikeistolaisen Pohjoisen liiton (Lega Nord)
kannattajiin.
9

10

1816 perustettu katolinen sääntökunta.

viittaa vapauden ja anarkismin ihanteisiin, jotka
saivat tuulta siipiensä alle erityisesti vuoden 1968
levottomuuksista.

Hänen nimensä oli Jeesus
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Pitkien taivalten takaa
hän tuli käännyttämään eläimiä ja ihmisiä.
Turhaksi sitä ei voi mainita,
sillä hän tarttui maailmaa kädestä.
Hän oli vaatetettu hiekkaan ja valkeaan.
Jotkut kutsuivat häntä pyhimykseksi,
toisille hänen hyveensä olivat vähäisemmät.
Hänen nimensä oli Jeesus.
En aio laulaa ylistystä sille
enkä anoa armoa ja anteeksiantoa siltä,
joka minulle oli vain ihminen,
jumalana historian lehdille siirtynyt.
Mutta enemmän kuin ihmisestä on iäti hänen rakkautensa
niitä kohtaan, joiden viime henkäykset ovat vailla vihaa,
ja hänen viimeisten sanojensa anteeksianto
niille, jotka tuomitsevat hänet ristinkuolemaan.
Ja niille, jotka olivat häntä vihanneet,
hän itki jäähyväisiksi Getsemanessa,
samoin kuin niille, jotka palvoivat häntä jumalana
sanoen »Ikuisesti pyhitetty olkoon nimesi«
ja niille, jotka lopun lähestyessä tulivat hänen luokseen
lahjanaan kyyneliä tai orjantappurakruunu,
ja viimeisenä tervehdyksenä hän otti tyynesti vastaan
niin rukoukset kuin pilkan ja halveksunnankin.
Ja hän kuoli niin kuin me kaikki kuolemme,
kasvoillaan kuolonkalpeus niin kuin meillä kaikilla.
Ei voi sanoa, että siitä oli juurikaan hyötyä,
sillä pahuus jäi elämään maan päälle.
Ehkäpä hän oli liian hyvä,
ihminen, jolla oli kasvot ja jonka nimi oli Jeesus.
Häntä sanottiin Marian pojaksi,
ristillä hän kuihtui kuin lilja.

Si chiamava Gesù

Kolmas välisoitto
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Pölyä, verta, kärpäsiä, löyhkää
kaduilla, pelloilla kuolevia ihmisiä,
ja sitä sinä, sitä sinä kutsut sodaksi tietämättä, mitä se on.
Ja sitä sinä, sitä sinä kutsut sodaksi ymmärtämättä, miksi.
Silmissä syksy, sydämessä kesä,
antamisen himo, ottamisen vietti,
ja sitä sinä, sitä sinä kutsut rakkaudeksi tietämättä, mitä se on.
Ja sitä sinä, sitä sinä kutsut rakkaudeksi ymmärtämättä, miksi.

Terzo intermezzo

Hauras ystävä
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Punaiseen pilveen haihtuneena
öisten ampuma-aukkojen kätköissä
huomiota ja rakkautta janoten
liian monien »jos välität minusta, niin itke« ympäröimänä
jotta niihin olisi voinut saada vastausta
oli vaivan arvoista viihdyttä teitä kesäisinä iltoina
sanomalla yksinkertaisesti »Kyllä minä muistan«
ja katsella, kuinka vuokrasitte kilon ruohoa
eläkkeellä oleville maanviljelijöille ja heidän vaimoilleen
ja kuinka lahjoititte sylintäyden valtameriä
ja toisen aaltoja vuorossa oleville merimiehille
kunnes löysin teidän piilopaikkanne yhden toisensa perään
hyväuskoisuuttani menettämättä
koska jo ensimmäisestä juoksuhaudasta alkaen
olin uteliaampi kuin te
paljon uteliaampi kuin te.
Ja leijuessani teidän »Mitä kuuluu?« -kysymysten keskellä
hämmentyneenä ei-niin-yleisistä mutta sitäkin julmemmista paikoista
kuten »Miltä sinusta tuntuu, ystävä, hauras ystäväni?
Jos haluat, voin uhrata sinulle tunnin kuukaudessa.«
»Tiedättekö, olen menettänyt kaksi lasta.«
»Rouva, te olette hajamielinen nainen.«
Ja kohteliaisuuksienne murhaamana
hetkellä, jolloin yksi unelmistani
toisen rivin balleriina
ties minkälaista tulevaisuutta tavoitellen
esitteli jättimäisiä rintojaan
ja tuoretta keisarinleikkausarpeaan
ajattelin, että olisi mukavaa, jos siitä mihin sormeni loppuvat
alkaisi jonkinlainen kitara
Ja istuessani keskellä hyvästejänne
tunsin itseni vähemmän väsyneeksi kuin te
olin paljon vähemmän väsynyt kuin te.
Olisin voinut repiä tuntemattomalta naiselta housut jalasta
jotta olisin nähnyt hänen suunsa avautuvan ammolleen.
Olisin voinut vaatia jokaista lastani
jatkamaan kovaan ääneen pahan puhumista minusta.
Olisin voinut vaihtaa kitarani ja sen kotelon
puiseen rasiaan, josta kuuluu ääni: me häviämme.
Olisin voinut kysyä teiltä, mikä on koiranne nimi.
Minulla on jo jonkin aikaa ollut koira, jonka nimi on Libero.

Amico fragile

Olisin voinut palkata kannibaalin päivässä
näyttämään itselleni tietä tähtiin.
Olisin voinut sukeltaa halki loputtomien korallien
löytääkseni paikan nimeltä Näkemiin.
Eikä mieleeni olisi koskaan juolahtanut
että olisin enemmän humalassa kuin te
paljon enemmän humalassa kuin te.

De André kirjoitti tämän laulun, jonka teksti on hänen tuotantonsa vaikeaselkoisimpia, yhdessä yössä suuren masennuksen vallassa,
humalassa ja syvästi pettyneenä siihen, kuinka välinpitämättömästi ihmiset suhtautuivat sen ajan Italian poliittiseen ja
yhteiskunnalliseen tilanteeseen.
Hän sai usein kutsuja yhteiskunnan merkkihenkilöiden juhliin. Niissä häntä kohdeltiin kuitenkin pelkkänä kitaraa soittavana
viihdyttäjänä, jonka odotettiin huolehtivan siitä, että vieraat eivät pääseet pitkästymään.

Kolme äitiä
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Tituksen äiti:
»Titus, sinä et ole Jumalan poika,
mutta rinnallasi joku kuolee hyvästejä jättäessään.«
Dymachuksen äiti:
»Dymachus, älä mieti isääsi,
sillä enemmän kuin sinä on äitisi kuoleva.«
Kaksi äitiä:
»Liian monia kyyneleitä sinä vuodatat, Maria,
pelkälle kuoleman tuskalle,
sillä totisesti sinä tiedät, että kolmantena päivänä
poikasi on jälleen palaava elämään.
Itkekäämme hieman kovemmin
niitä, jotka eivät palaa kuolleista.«
Jeesuksen äiti:
»Itken hänen vuokseen, joka on minulta viety,
heiveröisten käsivarsien, otsan, kasvojen vuoksi,
jokaisen elämän vuoksi, jota hän vielä elää
ja jonka näen hiipuvan tunti tunnilta.
Vereni poika, sydämeni poika,
kuka tahansa sinua kutsuukin 'meidän Herraksemme'
etsii kasvojesi riutuvasta hymystä
paratiisin hitusta.
Minulle sinä olet poika, kuoleva elämä,
jota kohtuni kantoi sokeana.
Niin kuin silloin niin myös nyt ristinpuulla
minun ääneni kutsuu sinua rakkaudeksi.
Ellet olisi ollut Jumalan poika,
voisin vielä pitää sinut poikanani.«

Tre madri

Vanhakaupunki
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Kortteleissa, minne hyvän Jumalan aurinko ei luo säteitään,
koska sillä on kyllin tekemistä pitääkseen muiden kaupunginosien
ihmiset lämpiminä,
nuori tyttö laulaa katunaisten ikivanhaa laulua:
sen, mitä et vielä tiedä, voit oppia vain minun sylissäni.
Ja sen, minkä hänen iässään häviää pätevyydessä,
saavuttaa tuota pikaa kokemuksen kautta.
Minne, kautta Junon, ovat menneet ne ajat,
kun ammattiin tarvittiin myös hieman kutsumusta?
Yksi jalka siellä, toinen täällä, kasvot viinin turvottamina
neljä eläkeläistä istuu myrkyissään pienen pöydän ääressä
satoi tai paistoi, kesät talvet,
juopottelemassa ja puhumassa vuolaasti pahaa naisista, säästä ja
hallituksesta.
Siellä he etsivät tyydytystä viinilasista
unohtaakseen, että heitä on huijattu.
Vahva viini tuo kuolinkamppailuunkin iloa,
ja kuoleman käsivarsilla heidän kasvoillaan viipyy hymyn varjo.
Mitä etsit tämän portin äärellä, vanha professori?
Sitäkö kenties, jonka vain hän voi sinulle opettaa,
hän, jota päivisin kutsut halveksien maksulliseksi naiseksi
ja joka öisin määrää halujesi hinnan?
Häntä sinä etsit ja häntä anelet yöstä toiseen,
nouset uupuneena ja siirrät kaiken 27. päivään,
jolloin nostat eläkkeesi ja heität puolet siitä taivaan tuuliin,
kymmenentuhatta liiraa, kuullaksesi itseäsi kutsuttavan mussukaksi.
Ja syvemmällä satamakujien sokkeloissa,
missä ilma on sakeaa ja suolan ja hajujen kyllästämää,
voit törmätä varkaisiin, murhaajiin ja siihen outolintuun,
joka myi äitinsä kääpiölle kolmellatuhannella liiralla.
Jos ajattelet ja punnitset asiaa kunnon kansalaisena,
tuomitset heidät 5000 vuodeksi vankeuteen ja maksamaan kulut.
Mutta jos ymmärrät asian, tutkailet sitä juurta jaksain,
niin huomaat, että vaikka he eivät ole viattomia,
he ovat kuitenkin aina tämän maailman lapsia ja uhreja.

La città vecchia

Pommittaja

Il bombarolo
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Se joka levittää tietoa,
että vihaan työtäni,
ei tunne sen rakkauden määrää,
jolla omistaudun trotyylille.
Se on lähes omillaan
vielä muutaman tunnin,
kunnes annan sille äänen,
sytyttimen.
Hauras Pinokkioni,
käsin tehty ja sukua
laitteille, joita valmistuu
tehtaiden tuotantolinjoilta,
ei koskaan tee minusta
työn sankaria.
Minä olen toista rotua,
minä olen pommittaja.
Portaita laskeutuessani
minun on oltava tarkkana,
sillä olisi anteeksiantamatonta,
jos teloittaisin itseni kotiovellani
juuri sinä päivänä,
kun minulla on valta tehdä päätös
kuolemaantuomion
ja armahduksen välillä.
Kadulla kulkee monia,
joiden kasvojen väri ei ole terve.
Se, joka ei tee täällä terroritekoja,
on sairaana terrorismista.
Jotkut odottavat sadetta,
jotta heidän ei tarvitsisi itkeä yksin.
Minä ole toista maata,
minä olen pommittaja.
Tämän päivän älyköt,
huomisen idiootit,
suokaa minulle riittävästi järkeä
kätteni tehdä työnsä.
Vallankumouksen
taiturimaiset profeetat,
tänään tulen toimeen omillani
vailla neuvoja ja opastusta.
Minä jäljitän teidän vihollisenne,
jotka ovat teille niin kaukana,
ja kun olen tappanut heidät,
minun on paettava.
Mutta niin kauan kuin etsin heitä,
heidän on paettava.
Minä olen valinnut toisenlaisen tien,
minä olen pommittaja.

Valta, sinä, joka liian usein
tulet siirretyksi toisten käsiin,
josta luovutaan ja joka palautuu meille
sinun lentokoneistasi,
olen tullut antaakseni sinulle takaisin
hivenen sinun terroriasi,
sinun sekasortoasi,
sinun rauhattomuuttasi.
Näin mietti kuumeisesti
epätoivoinen kolmikymmenvuotias,
ei ehkä aivan oikeassa
mutta ei niin väärässäkään,
etsiessään oikeaa paikkaa,
sopivaa paikkaa trotyylilleen,
kyllin arvokasta paikkaa
pommittajalle.
Joku näki hänen nauravan
parlamentin edessä
odottamassa räjähdystä,
joka todistaisi hänen taitonsa.
Joku näki hänen itkevän,
vokaalien pursuavan hänen suustaan,
kun hän näki räjähdyksen
tuhoavan lehtikioskin.
Mutta se, mikä loukkasi
eniten hänen ylpeyttään,
oli naisen kuva,
joka iski silmään jokaisesta lehdestä,
kuva, joka oli kaukana siitä naurettavuudesta,
jolla nainen oli jättänyt hänet yksin,
mutta joka oli päässyt etusivulle
yhdessä pommittajan kanssa.

Joulun legenda
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Sinä puhuit kuulle ja leikit kukkien kanssa,
olit siinä iässä, joka ei tunne suruja.
Ja tuuli oli velho, sumu jumalatar
jokaisen ajatuksesi lumotussa metsässä,
jokaisen ajatuksesi lumotussa metsässä.
Tuli talvi, joka tappoi värin
ja joulupukki, joka puhui rakkaudesta.
Ja lahjoissa oli kullan ja hopean kimallus,
mutta hänen katseensa oli kylmä ja paha,
mutta hänen katseensa oli kylmä ja paha.
Hän verhosi hartiasi hopealla ja villalla,
kutoi nahasta ja smaragdeista kaulakorun.
Ja lumoutuneena sinä jäit katsomaan häntä,
joka halusi peittää sinut suudelmilla,
joka halusi peittää sinut suudelmilla.
Ja nyt, kun toiset kutsuvat sinua jumalattareksi,
lumous on haihtunut jokaisesta ajatuksestasi.
Mutta siltikin haluaisit kertoa kuulle
tarinan joulun kuihtuneesta kukasta,
tarinan joulun kuihtuneesta kukasta.

Leggenda di Natale

Savoijin vuorilta
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Sinä päivänä, kun Savoijin vuorille
jätän kyynelsilmin jäähyväiset,
ei enää ole iloa,
ei enää ole iloa
jäljellä sydämessäni,
jäljellä sydämessäni.
Uskollinen kumppanini matkoillani
vieraiden ihmisten vuorilla ja laaksoissa
on ainoastaan
tämä posetiivi,
tämä posetiivi,
joka antaa minulle leivän.
Soittimeni uumenten kätköissä
on kaksi laulua.
Toinen niistä on villi
kuin tuuli,
kuin tuuli
rotkojeni syvyyksissä.
Toinen laulu kuiskii
kätkettyä iloa ja salaisia murheita.
Se on kuin Lenan laulu,
minun Lenani,
minun Lenani,
joka oli kahdenkymmenen kuollessaan.
Nananaina...

Dai monti della Savoia

Ohikulkijat

Le passanti
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Omistan tämän laulun
jokaiselle naiselle, jota on rakastettu
yhden lyhyen vapauden hetken ajan,
hänelle, jonka tuskin ehdin tuntea,
koska aikaa ei ollut juuri silloin, kun sitä olisi pitänyt
olla tuhlattavaksi kokonainen vuosisata.
Hänelle, jonka joutuu miltei kuvittelemaan,
sillä niin nopeasti hän katosi silmistäsi
parvekkeelta jonnekin kaukaiseen salaisuuteen,
ja niin mielelläsi sinä muistelet sitä hymyä,
jota hän ei sinulle suonut ja jonka sinä olit päättänyt
hänen puolestaan onnesi tyhjyydessä.
Matkakumppanille,
jonka silmien ihana maisema
saa matkan tuntumaan lyhyemmältä,
ja vaikka olet kenties ainoa, joka ymmärtää häntä,
sinä päästät hänen menemään seuraamatta häntä
ilman että olisit edes koskettanut hänen kättään.
Niille, jotka ovat jo varattuja
ja jotka kokiessaan pettymyksen hetkiä
miehen kanssa, joka on jo muuttunut aivan liikaa,
jättävät sinut, tarpeettomaksi käyneen hulluuden,
rypemään toivottoman tulevaisuuden
melankolisissa syövereissä.
Ohikiitävien hetkien kallisarvoisia muistikuvia,
jotka katoavat pian kaukaisuuteen
uusien muistojen tieltä,
ja jos onni palaakin lyhyen hetken ajaksi,
vain aniharvoin voi muistaa,
mitä matkan varrella on tapahtunut.
Mutta jos elämästä ei enää ole apua,
sinun on vaikeaa vain unohtaa
näitä lyhyitä onnen pilkaduksia,
suudelmia, joita et uskaltanut antaa,
tilaisuuksia, joihin jätit tarttumatta,
silmiä, joita et koskaan enää nähnyt.

Niinä yksinäisyyden hetkinä,
kun katumuksesta on tullut tapa
elää yhdessä, muistelet kaivaten
kaikkien niiden kauniiden ohikulkijoiden
suudelmaa vaille jääneitä huulia,
joita et pystynyt pitämään luonasi.

He nukkuvat kummun alla

Dormono sulla collina
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Minne meni Elmer,
joka kuoli kuumeeseen?
Missä on Herman, joka paloi kaivoksessa?
Missä ovat Bert ja Tom,
hän, joka menetti henkensä tappelussa
ja hän, joka oli jo kuollut päästessään vankilasta?
Ja entä Charlie, joka töitä tehdessään putosi
ja lensi sillalta, lensi sillalta katuun?
He nukkuvat, nukkuvat kummun alla,
he nukkuvat, nukkuvat kummun alla.
Missä ovat Ella ja Kate,
jotka molemmat kuolivat vahingossa,
toinen aborttiin ja toinen rakkauteen?
Ja Maggie, joka kuoli bordellissa
jouduttuaan raakalaisen käsittelyyn?
Ja Edith, jonka outo sairaus näännytti?
Ja Lizzie, joka kulki elämän perässä
kauas ja joka sai täältä palan maata,
kun hänet oli tuotu takaisin Englannista?
He nukkuvat, nukkuvat kummun alla,
he nukkuvat, nukkuvat kummun alla.
Missä ovat kenraalit,
joilla oli taistelujen jäljiltä rinnassaan
ristejä kuin hautausmaalla konsanaan?
Missä ovat sodan lapset,
jotka lähtivät taisteluun ihanteen,
valheen, sammuneen rakkauden vuoksi?
Heidän ruumiinsa lähetettiin kotiin
lippuihin käärittyinä, tiukasti,
jotta ne olisivat näyttäneet kokonaisilta.
He nukkuvat, nukkuvat kummun alla,
he nukkuvat, nukkuvat kummun alla.

Missä on viuluniekka Jones,
joka yhdeksästäkymmenestä ikävuodestaan yllättyneenä
olisi edelleen halunnut leikkiä elämällä?
Hän, joka antoi kasvonsa tuulelle
ja kurkkunsa viinille uhraamatta koskaan ajatustakaan
rahalle, rakkaudelle tai taivaalle?
Tuntuu kuin voisi vieläkin kuulla hänen
jankuttavan kaikesta siitä sonnasta,
jota hän sai niellä kulkiessaan kaduilla väärään aikaan,
kuin voisi vieläkin kuulla hänen
sanovan viinakauppiaalle:
»Ostaisitko itsellesi sitä, mitä myyt muille?«

Soittoniekka Jones
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Siinä missä pölypyörre
oli muille kuivuuden merkki,
minua se muistutti
Jennyn mekosta
tanssilattialla kauan sitten.
Tunsin maani
värisevän sävelten myötä.
Se maa oli sydämeni –
miksi siis muokata sitä enempää,
jotta se olisi ajatuksissa entistä parempi?
Näin vapauden uinuvan
viljapelloilla,
taivaan ja rahan,
taivaan ja rakkauden vainioilla,
joita piikkilangat suojelivat.
Näin vapauden heräävän
aina, kun soitin
neitosille
tanssin pyöteissä,
juopuneelle seurueelle.
Ja jos ihmiset tietävät,
ja he tietävät, että osaat soittaa,
silloin saat soittaa
koko loppuelämäsi
ja suot kernaasti heidän kuuntelevan.
Ja lopulta oli vain kesantopeltoja,
särkynyt huilu,
käheä nauru
ja paljon muistoja
vailla katumuksen häivää.

Il suonatore Jones

Rienaaja
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Koskaan en enää kumartunut edes kukkaa poimiessani
enkä liioin punastunut rakkautta anastaessani
sen jälkeen, kun talvi vakuutti minut, ettei Jumalakaan
punastuisi viedessään minulta rakkauteni.
Eräänä päivänä minut pidätettiin naisten ja viinin takia.
Rienaajan rankaisemiseksi ei ollut lakeja.
Kuolema ei minua korjannut vaan kaksi kateellista vartijaa,
jotka tutkailivat sieluani iskujensa voimalla.
Sillä olin sanonut, että Jumala huijasi ensimmäistä ihmistä
ja pakotti hänet elämään narrin elämää.
Lumotussa puutarhassa Jumala pakotti hänet näkemään unia
ja sulkemaan silmänsä niin hyvältä kuin pahaltakin.
Kun Hän näki, että ihminen oli ojentanut kätensä
varastaakseen kielletyn hedelmän salaisuuden,
Hän - pelätessään menettävänsä valtansa pysäytti ihmisen kuolemalla ja loi vuodenajat.
...He tutkailivat sieluani iskujensa voimalla.
Ja vaikka kaksi vartijaa kuinka riistäisi henkeni,
niin kielletty hedelmä on täällä maan päällä,
eikä se ole Jumala, vaan joku, joka keksi hänet,
joka pakottaa meidät näkemään unia lumotussa puutarhassa,
joka pakottaa meidät näkemään unia lumotussa puutarhassa.

Un blasfemo

Lääkäri
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Lapsena halusin parantaa kirsikkapuita,
jotka hedelmistä punaisina olivat mielestäni sairaita.
Ajattelin, että terveys oli lähtenyt niistä
lumenvalkoisten kukkien myötä.
Unta se oli, pelkkää unta, mutta ei aikaakaan,
kun oli päättänyt vakaasti ruveta lääkäriksi
enkä vain jumalan tai huvin vuoksi vaan siksi,
että kirsikkapuut puhkeaisivat jälleen kukkaan,
että kirsikkapuut puhkeaisivat jälleen kukkaan.
Ja kun minusta lopulta oli tullut lääkäri,
en halunnut heittää lasta pesuveden mukana.
Ja tuli monia, jotka kutsuivat itseään »ihmisiksi«,
sairaita kirsikkapuita kaikkina vuodenaikoina.
Ja kollegani, jotka yksissä tuumin ja tyytyväisinä
olivat lukeneet sydämeni kirjasta haluni rakastaa,
lähettivät minulle parhaat asiakkaansa,
joiden kasvoilla näkyi aina sama diagnoosi:
sairas nälästä, kyvytön maksamaan.
Silloin oivalsin sen, mikä oli pakko ymmärtää:
että lääkärinä toimiminen on vain työtä,
että tiedettä ei voi ojentaa ihmisille hopealautasella,
ellei halua sairastua samaan tautiin kuin he,
ellei halua joutua järjestelmän näännyttämäksi.
Ja voit uskoa, että järjestelmä kyllä näännyttää sinut
lastesi kautta ja vaimosi kautta, jotka nyt halveksivat sinua.
Niinpä suljin nuo lumenvalkoiset kukat pulloon,
jonka etiketissä luki: nuoruuden eliksiiriä.
Ja tuomari, tuomari, jolla oli ihmisen kasvot,
passitti minut vankilaan tutkailemaan auringonlaskuja,
hyödyttömänä maailmalle ja sormilleni,
otsassani huijarin ja konnan polttomerkki –
tohtori, professori, huijari, konna.

Un medico

Tuomari
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Millaista on olla puolitoistametrinen?
Katseet sen paljastavat ja ihmisten pilkka
tai sen nuoren tytön julkea uteliaisuus,
joka lähestyy sinua vain häpeämätön epäily mielessään:
onko totta se mitä kääpiöistä sanotaan,
että heidät on varustettu hyveellä, joka on vähiten ilmeinen
ja kaikkien hyveiden joukossa säädyttömin?
Vuodet vierivät ja kuukaudet, ja jos niitä laskee minuutilleen,
on surullista huomata olevansa aikuinen ja silti keskenkasvuinen.
Pahat puheet jatkuvat, pahat kielet lyövät rumpua,
kunnes ne sanovat, että kääpiön täytyy olla sika,
koska hänen sydämensä on niin lähellä peräaukkoa.
Unettomina öinä, kun mielipahan valo piti minut valveilla,
pänttäsin tentteihin valmistuakseni asianajajaksi,
kääntyäkseni sille tielle, joka johtaa kirkonpenkiltä
sakastiin, sitten oikeussalin pöytien ääreen
ja lopulta tuomariksi jakamaan oikeutta hyvän ja pahan maahan.
Siinä vaiheessa pituuteni ei enää herättänyt hilpeyttä
niissä, jotka astuivat eteeni ja sanoivat minulle »teidän korkeutenne«.
Ja heidän lähettämisensä pyövelin luo oli minulle suuri ilo,
kun he jäähyväisten hetkellä painoivat päänsä edessäni
tietämättä tuon taivaallista Jumalan pituudesta.

Un giudice

Mielipuoli
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Yrität rakentaa sydämeesi maailman
etkä pysty pukemaan sitä sanoiksi,
ja päivänvalo jakaa toriaukion kahtia,
toisella puolella naurava kylä, toisella sinä, ohikulkeva hullu.
Eikä edes yö jätä sinua rauhaan:
muut näkevät unia itsestään, sinä heistä.
Ja toki sinäkin rupeaisit etsimään
sanoja, joita muut eivät voisi olla kuulematta:
satukirjassakin riittäisi hämmästeltävää puoleksi tunniksi.
Yritin opetella ensyklopedian ulkoa,
ja »maisterin«, »Majakovskin« ja »metronomin« jälkeen
muut jatkoivat ja löysivät minut kohdasta »mielipuoli«.
Ja tietämättä, kenelle olin elämäni velkaa,
vein sen takaisin hullujenhuoneelle.
Täällä, kummun alla, lepään tahtomattani,
vaikka ajatuksiini on tullutkin valoa.
Täällä, puolihämärässä, keksin nyt sanoja,
vaikka kaipaankin valoa, auringon valoa.
Luuni antavat vieläkin voimaa elämälle,
ne antavat vieläkin voimaa kukkivalle nurmelle.
Mutta elämä sammui niiden tukadutettuihin ääniin,
jotka mielipuoli jätti suremaan kumpunsa ääreen
ja jotka edelleen kuiskivat samoja ironisia sanoja:
»Armelias kuolema riisti hänet hulluuden kourista.«

Un matto

