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Quel ch’Amor mi dettò casto e sincero 

D’un lauro verde, ne’ miei più freschi anni, 

Cantai colmo di gioia, e senza inganni, 

Se non leggiadro, almen felice e vero. 
 

Benedetto Varchi, Rime. 

 

 

Tu sei l’ape e sei la rosa. 
 

Elsa Morante, Alibi. 

 

 

Pasolini is me,  

«Accattone» you’ll be. 
 

Morrissey, You Have Killed Me. 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

Voorwoord 

 

 

 

 

 

 

 Met veel enthousiasme heb ik het voorstel geaccepteerd om dit tweede 

deel van de reeks «i quaderni di poesia», dat gewijd is aan het thema van de homo-

erotiek binnen de Italiaanse hedendaagse dichtkunst, te ondersteunen. 

Ook vorig jaar was het mij een genoegen een bijdrage te kunnen leveren aan de 

publicatie van het eerste deel, toen in het kader van de dertiende editie van de 

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo en gewijd aan de vrouwelijke dicht-

kunst.  

Net als vorig jaar heb ik met veel plezier deze Italiaanse dichters ontdekt en 

herontdekt, aangezien ik velen van hen, weliswaar niet als ‘homoseksuelen’, reeds 

kende. Hierbij denk ik in het bijzonder aan Saba en Palazzeschi. 

 Ik vind het mooi en belangrijk dat de redacteur, dr. Gandolfo Cascio, 

zulke essentiële en tegelijkertijd, althans in bepaalde opzichten, controversiële 

thema’s aansnijdt in met prachtige inleidingen en vertalingen verrijkte boeken die 

de Nederlandse lezers uitnodigen tot vergelijking met de wijze waarop soort-

gelijke thema’s in hun land aan bod komen. 

 Het is een eer voor het Istituto Italiano di Cultura om, samen met de 

Universiteit Utrecht, een bijdrage te blijven leveren aan deze publicaties. Deze 

eerste twee delen bieden talrijke literaire, sociologische en taalkundige prikkels 

en ik hoop dat onze vriend Gandolfo zijn werk op het gebied van de genderstudies 

voortzet. Dit boek zal ons helpen om een heden ten dage zo moeilijk en complex 

geworden cultureel scenario te interpreteren. 

 

Rita Venturelli 

directrice van het Italiaans Cultureel Instituut in Amsterdam  
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Inleiding 

 

 

 

 

 

 

I 

De beste jeugd wil het Nederlandse publiek kennis laten maken met de 

overvloed aan stemmen die de Italiaanse homo-erotische poëzie van de twintigste 

eeuw typeert. Het Belpaese kan zich namelijk beroemen op een dichttraditie die 

zich ontvouwt vanaf het begin van de eeuw tot aan het heden en verschillende 

historische en culturele fasen doormaakt en uitdraagt. Naast de klassieken Saba, 

Palazzeschi, Penna en Pasolini – namen die niet mogen ontbreken in een 

bloemlezing van moderne Italiaanse poëzie – bevat onze selectie teksten van 

Wilcock, Testori, Bona, Naldini, Pecora, Bellezza en Buffoni, auteurs die minder 

bekend zijn in het buitenland, maar die tot de meest gerenommeerde en 

gewaardeerde van hun generatie behoren. Als geheel is deze productie een 

belangrijk en veelzijdig literair fenomeen, dat nog erkend en onderzocht moet 

worden. 

Buiten Italië wordt duidelijk dat deze rijkdom zeker niet vanzelfsprekend 

is. Hoewel de Franse poëzie eind negentiende eeuw door de rol van Rimbaud en 

Verlaine ook fundamenteel is bij de vorming van het canon voor de homo-

erotische literatuur, komt homoseksualiteit pas halverwege de twintigste eeuw, 

met Genet, centraal te staan. Iets soortgelijks is waarneembaar in Duitsland en 

Spanje, waar dichters na de ervaringen van Von Platen en George, op Lorca en 

Cernuda na, tientallen jaren wachten voordat ze openlijk spreken over hun passie 

voor andere mannen. Van de andere grote literaturen is de Anglo-Amerikaanse de 

enige die getuigt van een alomtegenwoordige en voortdurende homoseksuele 

dichttraditie die begint bij het tijdperk van Whitman – toen het concept ‘moderne’ 

homoseksualiteit zijn intrede deed in het Westerse bewustzijn – en eindigt bij 

Thom Gunn en het aidstijdperk1. 

Om het belang van dit verschijnsel te benadrukken: in het twintigste-

eeuwse Italiaanse proza wordt homoseksualiteit pas veel later en meer fragmenta-

risch een thema dan in de literatuur van andere Europese landen. Er zijn geen 

schrijvers zoals Wilde, Proust, Gide of Mann, die tussen het einde van de 

negentiende eeuw en de jaren dertig van de twintigste eeuw het thema in het proza 

                                                           
1 Over de studie naar homoseksualiteit in Anglo-Amerikaanse poëzie is de laatste veertig jaar 

buitengewoon veel geschreven. Ik volsta met het noemen van de eerste studie waarin een homo-

erotische traditie op dit gebied wordt beschreven: Robert K. Martin, The Homosexual Tradition 

in American Poetry, Austin-London, University of Texas Press, 1979. 
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inluiden. In Italië zijn de eerste significante stappen op dit gebied pas in de jaren 

Zestig van de vorige eeuw gezet2. 

Hoewel de hoofdreden van dit werk te vinden is in een literatuurgeschiedenis die 

nog niet in een context is geplaatst en nog niet in al zijn facetten is geanalyseerd, 

zal niemand het geëngageerde aspect ontkennen waardoor het in stand gehouden 

en bezield wordt. Tegenwoordig is de sterke aanwezigheid van homo-erotiek in 

de twintigste-eeuwse poëzie een aspect dat door de critici vooral wordt genegeerd 

en kundig voor de gemiddelde lezer wordt verborgen. Ook in de meest verlichte 

sectoren van de culturele wereld heerst de forma mentis dat homoseksualiteit in 

literatuur afdoet aan het esthetische. Dit wordt veroorzaakt door het ideologische 

aspect te benadrukken in plaats van een objectieve analyse te geven van iets wat 

bestaat en het cultuurlandschap kenmerkt. 

Om dit bewezen te zien, hoeft men maar een blik te werpen op de populaire 

thematische bloemlezingen (erotische, romantische of liefdesgedichten) die vaak 

bepalend zijn voor het idee dat de gemiddelde lezer vormt van de dichttraditie.  

Een van de bekendste is de pocketreeks Poesie d’amore del ’9003, een 

omvangrijke bundel die meerdere keren is herdrukt en een overzicht biedt van 

Italiaanse en anderstalige poëzie. Hoewel Saba, Penna en Pasolini zich onder de 

opgenomen auteurs bevinden, wordt met de gekozen teksten de homoseksualiteit 

van de dichters ontweken: van Saba wordt «A mia moglie» opgenomen en geen 

enkel gedicht over de jongemannen, en van Penna en Pasolini zijn teksten 

uitgekozen waarin het object van de liefde op geen enkele wijze wordt 

gedefinieerd.  

In Che cos’è l’amore. Poesie per chi si ama4 heeft de redacteur van Saba opnieuw 

«A mia moglie» en «Bocca» gekozen, gedichten waarvan het liefdesobject 

algemeen is; en van Penna is er slechts één waarin de homo-erotiek kort wordt 

aangeroerd. Ofschoon in de bloemlezing gedurfd hedendaagse auteurs als Cucchi 

en Conte zijn opgenomen, valt nogal op dat Pasolini en Bellezza zijn weggelaten, 

waardoor de lezer na eenzijdige selecties en overduidelijke weglatingen, het boek 

sluit met de indruk dat «chi si ama» altijd en alleen een man en een vrouw zijn.   

In Poeti innamorati. Da Guittone a Raboni5 komt nog sterker een heteronormatief 

kader naar voren: het boek bevat geen enkele homo-erotische tekst volgens de 

middeleeuwse of renaissancetraditie; en Penna, Pasolini en Bellezza ontbreken 

merkwaardig genoeg tussen de twintigste-eeuwse schrijvers. 

Kortom, met uitzondering van Penna – die altijd aanwezig is met zijn zuiverste 

teksten – sluiten de meeste bloemlezingen a priori uit dat een erotische tekst over 

twee mannen tussen de liefdesgedichten kan staan. Liefde lijkt zo alleen 

weggelegd voor heteroseksuelen.  

                                                           
2 Francesco Gnerre, L’eroe negato. Omosessualità e letteratura nel Novecento italiano, Milaan, 

Baldini&Castoldi, 2000, p. 20. 
3 P. Dècima Lombardi (red.), Poesie d’amore del ’900, Milaan, Mondadori, 1992. 
4 F. Massimini (red.), Che cos’è l’amore. Poesie per chi si ama, Turijn, Einaudi, 2011. 
5 P. Valduga (red.), Poeti innamorati. Da Guittone a Raboni, Novara, Interlinea, 2011. 
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Hoofddoelen van De beste jeugd zijn: de dubbelzinnigheid van de 

machtssymboliek van de bovengenoemde bloemlezingen onderuithalen; de 

ondoorzichtigheid en gewelddadigheid ervan aantonen; een completere en meer 

uitgebalanceerde visie geven. 

Ik moet in dit verband denken aan het werk van Pierre Bourdieu die vanuit een 

theoretisch oogpunt veel heeft bijgedragen aan de analyse van de mechanismen 

en het onvermogen om zich te verhouden met de ander. De Franse geleerde acht 

het noodzakelijk om «de strategieën van de universalistische hypocrisie te 

ontmaskeren»6.  

 

II 

Na de redenen te hebben toegelicht, wil ik nu de inhoud van het boek in 

grote lijnen doornemen en de lezers enkele aanknopingspunten geven waarmee 

ze de verschillende dichters in een kader kunnen plaatsen. 

De hedendaagse Italiaanse homo-erotische dichttraditie begint bij Umberto Saba, 

geboren in Triëst toen de stad nog deel uitmaakte van Oostenrijk-Hongarije. Het 

vroegtijdige besef dat hij biseksueel is – de dichter trouwt en draagt een paar van 

zijn beroemdste gedichten op aan zijn vrouw – is verbonden aan een reeks 

bijzonderheden in de Midden-Europese culturele vorming van de schrijver. 

Evident daarin is zijn interesse voor het onderbewustzijn en in het bijzonder voor 

de psychoanalyse, waarvan hij één van de eerste vurige aanhangers in Italië was. 

In zijn jonge jaren publiceerde hij al talrijke gedichten met in de hoofdrol 

jongemannen uit zijn stad, die zich in lichte en speelse sensuele situaties 

bevonden.  

Andere verzen memoreren intense jeugdvriendschappen. De homo-erotiek klinkt 

daarin door, hoewel de dichter het niet expliciet benoemt. Later begint hij met zijn 

homo-erotische driften te experimenteren en treden deze steeds meer op de 

voorgrond. In de jaren veertig, in de bundel Ultime cose, Mediterranee e Epigrafe, 

bezingt hij zijn lange liefdevolle relatie met de jonge dichter en zijn volgeling 

Federico Almansi: 

 

 Wanneer het leven naar zijn kim neigt, de straal 

te vinden 

die het als eerste vulde: een vriend. Dat is het goede 

dat mij gegeven is. 

Net als ik en anders, rebels 

en dociel. De blik 

vlak bij me ademen als 

een zoon die zonder hoop is geboren 

tedere moeder.  
                                                           
6 Pierre Bourdieu, «Alcune osservazioni sul movimento gay e lesbico», appendix bij Il dominio 

maschile, Milaan, Feltrinelli, 2009, p. 142. 
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Saba’s huwelijk heeft ervoor gezorgd dat hij tot op de dag van vandaag bekend-

staat als een heteroseksuele dichter en dat zijn teksten over de jongemannen, of 

die over Almansi, niet worden opgenomen in bloemlezingen of onjuist worden 

uitgelegd. 

Sandro Penna – zijn eerste bundel verschijnt in 1939, wanneer het fascisme 

hoogtij viert – manifesteert zich daarentegen wel meteen als een homo-erotische 

dichter, die niet alleen geen geheim maakt van zijn passies, maar ze zelfs tot 

exclusief thema maakt:  

 

Altijd knapen in mijn gedichten! 

Maar ik kan het nergens anders over hebben. 

De rest is allemaal zo saai. 

Ik kan jullie geen Vrome Werken bezingen. 

 

In tegenstelling tot Saba’s beelden die helder zijn, maar ook neigen naar 

narrativiteit en psychologisme, zijn die van Penna wonderbaarlijk kort en treffend. 

Op het eerste gezicht lijken zijn gedichten zich af te spelen in een wereld vol 

Griekse liefde, geheel wars van de twintigste-eeuwse problematiek. Toch is er bij 

Penna wel degelijk sprake van een historisch bepaalde antropologische en 

contemporaine bodem: de homoseksueel is genoodzaakt tot vluchtige romances, 

toevallige ontmoetingen in een wachtkamer of bioscoop die genegenheid en een 

langdurige relatie onmogelijk maken. Zoals Garboli, een van de belangrijkste 

critici, juist heeft gesteld: «Penna kent geen affectiviteit, alleen verlangen»7. 

Naast de bijzondere uitdrukkingsvormen van Penna kunnen we gedichten lezen 

waarin de manifestatie van de erotische en sentimentele verwachtingen wortelen 

in het Italië van voor de industrialisatie.  

Gian Piero Bona, die eind jaren vijftig zijn debuut maakte, bezingt vanaf 

het begin het boerse en ‘heidense’ Italië. In zijn gedichten lijkt de alom aanwezige 

biseksualiteit van de man, met de daaruit voortvloeiende bereidheid om militairen, 

matrozen en knechten te ontmoeten, een dimensie te garanderen die doet denken 

aan een erotisch paradijs: 

 

Maar ken je de amoureuze wereld  

van Italië op zomeravonden? 

Bij de zang der krekels gaan 

carabinieri uit en rond de latrinen 

vliegen vuurvliegjes. Jongens doen 

hun ceintuur af en dalen weerklinken. 

[...] 

 

                                                           
7 Cesare Garboli, «Postilla conclusiva», in Id., Penna Papers, Milaan, Garzanti, 19962, p. 129. 
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Deze mythe van het erotische landschap van voor de economische boom bleek 

moeilijk onderuit te halen, ook na de jaren zeventig, toen de homobeweging vaste 

voet aan de grond kreeg, wat leidde tot een drastisch andere benadering van de 

kwestie. Zowel in zijn verzen over de ouderdom, gebundeld in Canzonette priapee 

(2005), als in openbare verklaringen, blijft Bona een fervent verdediger van het 

beeld dat men voor de emancipatie van homoseksualiteit had en bespot hij de 

sociale ‘vooruitgang’ van de laatste veertig jaar. 

Hetzelfde geldt voor Nico Naldini, de neef van Pasolini, die zijn carrière 

aan het eind van de jaren veertig begint met tedere en weekmoedige gedichten in 

het Friulaans, maar zich later identificeert met een typisch ‘mediterrane’ manier 

van denken over homoseksualiteit, waarbij de homoseksueel niet verlangt naar 

iemand zoals hijzelf, maar naar een ‘man’, een man die zich uit nieuwsgierigheid 

of nut overgeeft aan een ontmoeting met een andere man. Ook in dit geval worden 

de veranderingen in de Italiaanse maatschappij als schokkend beschouwd en niet 

als een mogelijkheid tot evolutie. In zijn bundel over de ouderdom, polemisch 

Meglio gli antichi castighi (1997) genoemd, verdedigt Naldini een wereld die 

inmiddels is verdwenen, maar die echter en vrijer aanvoelt dan het regime van 

valse tolerantie dat met de burgerlijke orde wordt geïdentificeerd: 

 

In het bed dat nog warm is van Rijad 

ga ik slapen. 

Ik zal slapen en dromen 

bovenal over Rijads warmte 

de afdruk van zijn lichaam 

zijn verspreide ledematen 

met het oude verlangen 

te verdwijnen in hun greep. 

[…] 

 

Testori – wiens homo-erotische gedichten tussen het einde van de jaren 

zestig en het begin van de jaren zeventig zijn geschreven – wordt daarentegen 

beïnvloed door zijn streng christelijke geloof. Zijn opvattingen leiden tot een 

beeld waarin uitzonderlijkheid en afkeuring samengaan. Zijn gedichten lijken in 

hun vurige puurheid en afgemat conflict afgeleid van de sfeer van de contrare-

formatorische en barokke schilderkunst, waarin Testori een deskundige was. Het 

gevoel van zonde bestaat naast een vleselijke verbintenis met de figuur van 

Christus, zo sterk dat de relatie tussen Jezus en Johannes de Evangelist wordt 

beschouwd en verheerlijkt als de oervorm van de homoseksuele passie:  

 

[…] 

Het was niet slechts genegenheid, 

het was gruwelijke, vleselijke, 

zondige toegewijdheid. 
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De naam die natuurlijk al deze elementen samenvat is die van Pasolini, 

wiens bekendheid ervoor heeft gezorgd dat de gemiddelde Italiaan decennialang 

homoseksualiteit aan zijn persoon verbond. Na zijn debuut in het Friulaans, 

waarin nog sprake is van symbolistische sferen doordrenkt van erbarmelijk 

narcisme, komt het eros van Pasolini met de wereld van ‘de jongens van het leven’ 

in 1949 naar voren, als hij in Rome aankomt. Deze jongemannen uit de 

onderklasse van de Romeinse voorsteden worden de hoofdrolspelers in de 

verhalende gedichtjes in La religione del mio tempo (1961), Poesie in forma di 

rosa (1964) en Trasumanar e organizzar (1971). De schrijver was zich bewust 

van de eigenaardigheden van zijn psyche: hij koesterde liefde voor de 

moederfiguur en onderhield seksuele relaties met mannen:  

 

[…] Mijn liefde 

is alleen voor de vrouw: kind en moeder. 

Alleen aan haar verpand ik heel mijn hart. 

 […] 

 

Zijn dichtkunst is een model, versterkt door de omstandigheden waarin de auteur 

is gestorven, dat voor een enorme weerklank heeft gezorgd, dat al met al leidend 

bleek te zijn en aanzienlijk veel jongere auteurs bleek aan te trekken die niet in 

deze bloemlezing staan. Zoals Walter Siti benadrukte: «Pasolini was niet homo»8, 

dat wil zeggen dat zijn visie op erotiek tussen mannen in een culturele context 

wortelt die nog niet is beïnvloed door de ideologische en maatschappelijke 

veranderingen ten aanzien van homoseksualiteit. 

Hoewel er tussen de jaren veertig en zeventig geen tekort aan anders-

luidende stemmen was, is het heersende beeld van de mediterrane homo-

seksualiteit, soms doordrenkt van katholicisme, dat van een gewelddadige en 

wanhopige eros. Deze visie verheerlijkt jongemannen als symbool van de 

onbereikbare mannelijkheid.  

Palazzeschi, die over het algemeen niet bekend staat om zijn moed – hij 

heeft maar weinig homo-erotische gedichten geschreven en in proza is het thema 

bijna overal aan zelfcensuur onderworpen – krijgt het echter voor elkaar met zijn 

gedichten die lichtheid en dat fabelachtige gevoel over te brengen die zo typerend 

zijn voor zijn andere werk. Qua vorm heeft hij een voorliefde voor lange ballades 

met een bijna kinderlijk metrum, waarin de mannelijke eros tonen van vervreemde 

tederheid aanneemt. In mijn ogen is juist Palazzeschi  bepalend geweest voor de 

Argentijnse auteur Rodolfo Wilcock, de beschermeling van Borges, die zodra hij 

verhuisd is naar Rome in het Italiaans begint te schrijven. In het prachtige 

Italienisches Liederbuch (1974) weet Wilcock op wonderbaarlijke wijze een 

stromende en stapelende structuur, neigend naar Barok, met een grappige en 

                                                           
8 Walter Siti, Postfazione in forma di lettera, in S. Casi (red.), Desiderio di Pasolini, Turijn, 

Sonda, 1999, p. 186. 
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scherpe toon te verbinden, die vooral wat het register betreft onder invloed staat 

van de vernieuwingen van de ‘nieuwe poëzie’ van de jaren zeventig. Het zijn 

teksten waarin Rome wordt bezongen, evenals een geliefde jongensfiguur, die de 

stad als in triomf lijkt te doorkruisen, in een nieuw soort mengeling van verheven 

stijl en pop, alsof Bernini’s rondfladderende engelen met lang haar en jeans op 

straat neerstrijken onder het bewonderend oog van omstanders. 

Ook het werk van Elio Pecora wordt in de jaren zeventig en tachtig 

geplaatst. Pecora doet – hoewel hij woonachtig is in Rome en persoonlijk 

verbonden aan Penna, Pasolini en Bellezza (maar ook aan Wilcock) – een 

eenzaam onderzoek, dat niet wordt beïnvloed door deze modellen. Zijn teksten, 

niet lang maar ook niet buitensporig geconcentreerd, beschrijven de dagelijkse 

intimiteit tussen twee mannen, het lief en leed in een langdurige en gelijkwaardige 

relatie. Met zijn heldere, bijna sobere taalgebruik doet hij verslag van een 

onderzoek in een wereld van affectie en wederzijdse bescherming:  

 

 Ik praat tegen je, je bent de vriend 

die begrijpt, vergezelt.  

[…] 

 

Pecora schreef ook de tot op heden enige biografie die over Sandro Penna is 

verschenen en redigeerde de gedichten van Dario Bellezza. 

Terug naar de centrale figuur van onze canon. We mogen ook de grote 

tegenstellingen in het werk van Pasolini niet verwaarlozen. In 2004 nam onze 

kennis over Pasolini’s lyrische œuvre met sprongen toe dankzij de publicatie van 

al zijn gedichten, waaronder teksten die nooit eerder waren uitgegeven. Hieronder 

bevond zich ook een verzameling van meer dan honderd sonnetten getiteld 

L’hobby del sonetto. Deze bundel was samengesteld tussen 1971 en 1973 en was 

ontsproten uit de breuk tussen de dichter en Ninetto Davoli9, die had besloten te 

trouwen en een gezin te stichten. Het gaat om een bundel van cruciaal belang, 

waar critici zich nog nauwelijks mee hebben beziggehouden10. De relatie tussen 

Pasolini en Ninetto was er niet een tussen een man en een prostitué: het betrof een 

verbintenis van acht jaar die Pasolini uiteindelijk beschouwde als een huwelijk. 

De liefde en de wanhoop die op de breuk volgden, worden gedeeltelijk gescheiden 

(en geparodieerd) door de regelmatige structuur van het metrum en door het 

                                                           
9 Ninetto Davoli is een Romeinse acteur die in 1963 door Pasolini is ontdekt en die hij liet 

spelen in films als Il vangelo secondo Matteo (1964), Uccellacci e uccellini (1965) en Il fiore 

delle Mille e una Notte (1973). 
10 Zie Carlo A. Petruzzi, Introduzione a «L’hobby del sonetto» di Pier Paolo Pasolini, Venetië, 

Damocle, 2011. In Frankrijk heeft de bundel veel interesse gewekt en is hij al twee keer 

vertaald: Le dada du sonnet, samengesteld en vertaald door H. Joubert-Laurencin, Besançon, 

Les Solitaires Intempestifs, 2005; Sonnets, samengesteld en vertaald door R. de Ceccaty, Parijs, 

Gallimard 2012. 
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nieuwe stijlachtige gebruik van de ‘voi-vorm’. Tegelijkertijd wordt deze situatie 

op een minachtende woedende toon beschreven die veel weg heeft van beledigend 

en obsceen taalgebruik. Door de bijzondere passie die hij had gevoeld voor Davoli 

spreekt Pasolini zichzelf in deze dichtbundel tegen, ontkent hij dat hij 

jongemannen alleen als lustobject ziet en is hij zijn tijd tientallen jaren vooruit 

met zijn vraag om wettelijke erkenning van relaties tussen mensen van hetzelfde 

geslacht: 

 

 […] In naam der genegenheid 

kan je niets pretenderen: 

en iets pretenderen is het enige wat rest 

aan wie is verlaten, hoe kleinzerig het ook is.  

 […] 

 

Nu komen we, chronologisch gezien, bij de laatste twee dichters van onze 

selectie. Het zijn bijna leeftijdsgenoten: Dario Bellezza is geboren in 1944 en 

Franco Buffoni in 1948. In het duidelijke contrast tussen de twee komen we weer 

veel van de verschillen en tegenstrijdigheden tegen die het homopanorama in 

Italië in de hele vorige eeuw karakteriseren. Bellezza verschijnt met veel 

bombarie begin jaren zeventig op het poëtische toneel en wordt begroet als de 

erfgenaam van Pasolini en Jean Genet, maar ook als het Italiaanse equivalent van 

Beat poetry. Aan deels gedateerde homoseksualiteit – de jongens van het leven 

zijn vervangen door ‘randfiguren’ en anderen, ook is het katholieke schuldgevoel 

aanwezig – voegt hij een oneerbiedig uitdagende toon jegens de burgerlijke orde 

toe. Of het nu om lange verhullende of om korte en bondige gedichten gaat, 

Bellezza weet een knap en wankel evenwicht te bewaren tussen sierlijkheid en 

slordigheid, ironie en wanhoop, en tussen hoge traditie en pop. Zijn ‘pasolinisme’ 

verdoezelt verder niet zijn vroege betrokkenheid bij activiteiten van de 

homobeweging en zijn moedige en strijdlustige gedrag jegens de media nadat hij 

had gehoord seropositief te zijn: 

 

De dierlijke jeugdigheid van jouw lichaam 

dat je langzaam laat binnendringen, 

 

in de nieuwe Liefdesingang 

houd ik kalm stil en ik vraag me 

in verwarde toestand af 

 

of ik je laat lijden. […] 

 

Buffoni, van oorsprong Lombardijns, is anglicist en vertaler en is daardoor 

vertrouwder met andere culturen dan andere letterkundigen van zijn leeftijd. Deze 

achtergrond verklaart zijn ‘noordelijke’ visie op homoseksualiteit en dus ook zijn 



XIX 

 

kennis van de culturele instrumenten die nodig zijn in de strijd tegen homofobie. 

Buffoni’s werk sprong vooral rond het jaar 2000 in het oog, eenstemmig met dat 

van veel jongere auteurs, geboren in de jaren zeventig en daarna. Hij opereert op 

twee vlakken: enerzijds met zijn maatschappelijk betrokken poëzie, die de strijd 

van de homobeweging omarmt; anderzijds probeert hij er kritisch voor te zorgen 

dat Gay Studies een kans krijgen in Italië.   

Het Italië van Buffoni is niet meer het heidense, erotische paradijs dat met 

verschillende accenten in het werk van Penna, Pasolini, Bona en Naldini schittert, 

maar een natie die ten aanzien van homorechten achterloopt ten opzichte van 

andere Europese landen: 

  

 […] 

 Keurige bedeesde en stralende jongens 

Kaarsrecht op hun stoel met het menu bladerden ze 

En wisselden meningen uit 

Discreet.  

[…] 

 

III 

Ik heb de kenmerken noodzakelijkerwijs zeer kort aangestipt, maar ik hoop 

de lezers toch enkele sleutels te hebben gegeven om de verschillende ‘kamers’ in 

deze bundel binnen te treden. Ik eindig met twee allesomvattende opmerkingen 

die op een andere manier betrekking hebben op alle opgenomen auteurs.  

Italië, zoals bekend, is altijd een policentrisch land geweest zonder een hoofdstad 

die, zoals Londen en Parijs, onbetwistbaar bepalend is geweest voor het culturele 

leven van het land. Wat het thema van De beste jeugd betreft, speelt de stad Rome 

echter wel een belangrijke rol, omdat het overgrote deel van de dichters er geboren 

of woonachtig is en omdat de stad generatie op generatie de absolute hoofdrol 

heeft gespeeld in de verbeeldingswereld van de homo-erotische poëzie. 

Penna, geboren in Perugia, vestigde zich al aan het eind van de jaren twintig 

in Rome. Saba bracht er na het einde van de Tweede Wereldoorlog een periode 

door toen hij aan Mediterranee werkte, een van zijn meest geslaagde homo-

erotische dichtbundels. Na een seksueel schandaal ging ook Pasolini vanuit Friuli 

naar Rome toe, spoedig gevolgd door zijn neef Naldini. Beiden schetsen Rome 

steeds vaker in hun ‘lopende’ gedichten: beschrijvende en vertellende verzen 

waarin op realistische wijze het erotische landschap van de hoofdstad wordt 

weergegeven. Zoals we hebben gezien verhuist ook Wilcock naar Rome en laat 

hij de stad een hoofdrol in zijn gedichten spelen; evenals Pecora, geboren in 

Campanië. De Romeinse traditie bereikt een hoogtepunt in het werk van Bellezza 

(de enige die in de Urbe is geboren) en klinkt eveneens door in dat van Buffoni 

die, ondanks te zijn geboren in Lombardije, naar de hoofdstad verhuist en de stad 

als inspiratiebron gebruikt voor een van zijn bundels. De enige auteur die buiten 

dit kader valt is Testori, die zijn hele leven in Milaan blijft. Andere steden die een 
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rol hebben gespeeld in het homoseksuele culturele leven, zoals Napels, Florence 

en Turijn, zijn vanuit poëtisch oogpunt van weinig belang geweest. 

Een ander aansluitend element is een zekere expressieve code, ook wel 

ethische keuze genoemd. Laat helder zijn dat ik het niet heb over een vast concept 

van homo-erotische poëzie waarvoor een noodzakelijk en eenduidig verband 

wordt vastgesteld tussen homoseksualiteit en de manier waarop deze poëtisch 

wordt uitgedrukt. Het zal de lezer duidelijk zijn dat de opgenomen dichters zeer 

verschillende manieren van uitdrukken belichamen, niet te herleiden tot één 

noemer, namelijk tot hun seksualiteit.  

Ook moet worden benadrukt dat allen duidelijke en expliciete uitdruk-

kingsstrategieën kiezen. Ik onderstreep dit omdat homoseksualiteit in ongunstige 

culturele tijden in de literatuur ook met zinspelingen en codes tot uitdrukking 

kwam. Het werk van de Amerikaanse dichter Hart Crane is daar een voorbeeld 

van. Hoewel homoseksualiteit daarin zeer aanwezig is, moet het worden 

ontcijferd, evenals in delen uit het werk van Auden, waarin gekunstelde 

zinspelingen overheersen. 

Dit soort keuzes is volledig afwezig in de Italiaanse poëzie. De dichters die hebben 

besloten over hun geaardheid te schrijven, hebben dit vanaf het begin openlijk 

gedaan en hebben daarmee de symbolistische dichtcultuur genegeerd. Zij hebben 

zich zo verlaten op een methode waarin de ervaring, het beschrijvende en 

verhalende element van fundamenteel belang zijn.  

De bladzijden die jullie gaan lezen, hoeven dus niet te worden becommentarieerd 

of verklaard. Het gevoel, de eros, de vreugde van de zelfbevestiging, de wond van 

de nederlaag en de onderdrukking zullen uiterst helder en zonder voorwendselen 

naar voren komen. 

Deze bundel is een unieke getuigenis van het pad dat de homo-erotiek heeft 

moeten afleggen om te worden bevestigd in de poëzie, en een medium dat op bete- 

kenisvolle wijze onze perceptie van de Italiaanse dichtkunst van de twintigste 

eeuw verruimt en verrijkt. 

 

 

Luca Baldoni 
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Umberto Saba (pseud. van Umberto Poli; Triëst, 1883 – Gorizia, 1957) wordt 

geboren als zoon van een christelijke vader en een joodse moeder, en wordt 

opgevoed door een Sloveense min. Na zijn middelbare school niet af te hebben 

gemaakt, brengt hij periodes door in Pisa, Florence, Bologna en Milaan om 

vervolgens terug te keren naar Triëst waar hij een antiquarische boekhandel 

overneemt. In 1910 neemt hij het pseudoniem Saba aan en publiceert hij zijn 

eerste boek, Poesie. In 1919 neemt de Canzoniere vaste vorm aan, het werk 

waarin al zijn gedichten zijn gebundeld;  nieuwe edities verschijnen in 1921 en 

1945. Tussen 1929 en 1931 is hij een van de eerste Italianen om zich freudiaans 

te laten analyseren. Na 8 september 1943 vlucht hij naar Florence vanwege de 

rassenvervolging. Na de tweede wereldoorlog teruggekeerd in Triëst publiceert 

hij de prozastukken Scorciatoie (1946); de zelf-exegese Storia e cronistoria del 

Canzoniere (1947) en Ricordi-Racconti (1956). In 1946 wordt hem de Premio 

Viareggio toegekend, en het jaar daarna de Premio dell’Accademia dei Lincei en 

de Premio Taormina. In 1953 begint hij de roman Ernesto te schrijven, die in 

1975 postuum verschijnt. 

 

De geselecteerde gedichten komen uit de volgende bundels: 

Con i miei occhi, Firenze, Libreria della Voce, 1912. 

Poesie dell’adolescenza e giovanili, in Il Canzoniere 1900-1921, Trieste, 

Libreria Antica e Moderna, 1921. 

Autobiografia, in Figure e canti, Milano, Treves, 1924. 

Parole, Milano, Carabba, 1934. 

Ultime cose, Lugano, Collana di Lugano, 1944. 

Mediterranee, Milano, Mondadori, 1947. 

Epigrafe – Ultime prose, Milano, Il Saggiatore, 1959. 
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Da Con i miei occhi  
 

 

Il giovanetto 
 

A mezza estate su noi si riversa 

la bora, e soffia nell’aperto prato 

dove giochi, ed il florido incarnato 

del viso e le tue nude gambe sferza. 
 

Tu stai sul prato come un dio in esiglio 

sta sulla terra. E, chi ti ammiri, l’occhio 

non abbassi, lo guardi con fierezza, 

come un nemico, in volto; 

mentre al compagno nella finta guerra 

parli sommesso e ridere t’ascolto. 

La guerra è intorno ad una palla enorme, 

che si lancia col piede; 

ed il rado passante, ecco, ti vede 

svolgere in essa le tue snelle forme. 

Scende intanto la sera, e tinge in rosa 

le nubi, e a quanto del tuo corpo è ignudo 

fugacemente intona il suo colore. 
 

La sua bellezza con la tua si sposa; 

e una malinconia quasi amorosa 

mi distilla nel cuore. 
 

* 
 

Il fanciullo 
 

Coi miei occhi non mai sazi di luce, 

tutto, nel letto, il lungo estivo giorno 

rivivo; e d’un fanciullo oggi è il ricordo 

che a non chiuderli ancora mi seduce. 
 

Come d’un balzo arrovesciata preda, 

nell’ora che più l’uomo affretta il passo, 

di sé ingombrava un angolo di via. 

Non cercava al suo gioco compagnia; 

ed il suo gioco era trarre dal sasso 

schegge e scintille a colpi di scalpello. 

Io pensavo Alcibiade monello, 

che in altro tempo e più gentil contrada, 

non guarda se di lì altri lo scacci,
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Uit Met mijn ogen 
 

 

De jonge knaap 
 

Halverwege de zomer stort 

de bora over ons uit, en blaast op het open veld 

waar je speelt, en geselt je blozende 

gezicht en je naakte benen. 
 

Jij staat op het veld als een verbannen god 

op aarde. En wie jou bewondert mag zijn blik   

niet neerslaan, hem kijk je trots, 

als een vijand, in het gezicht; 

terwijl je tegen je makker in het oorlogsspel 

zachtjes praat en ik je hoor lachen. 

De oorlog draait rond een enorme bal, 

die met de voet wordt gespeeld; 

en de schaarse passant, ja, die ziet je 

daarin je slanke vormen ontplooien. 

Onderwijl daalt de avond neer en kleurt de wolken 

roze, en stemt zijn kleur vluchtig af 

op wat van jouw lichaam naakt is. 
 

Zijn schoonheid huwt de jouwe; 

en een schier verliefde zwaarmoedigheid 

brouwt in mijn hart. 
 

* 
 

De jongen 
 

Met mijn van licht nooit verzadigde ogen 

beleef ik, in bed, geheel de lange zomerdag 

opnieuw; en heden herinner ik me een jongen 

die ze niet sluit en mij weer zo verleidt. 
 

Als een door een sprong gevloerde prooi 

op het uur dat de mens zijn pas het meest verhaast, 

met zijn lijf een straathoek in beslag neemt. 

Hij zocht geen makkers voor zijn spel; 

en het spel was aan een steen 

splinters en vonken onttrekken met beitelslagen. 

Ik dacht een Alcibiades als kwajongen, 

die in een andere tijd en nobeler buurt, 

niet kijkt of iemand hem verjaagt,
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non teme il carrettiere con la frusta 

alzata contro i suoi nudi polpacci; 

ma si getta bocconi nella strada, 

e ride, ed i cavalli fa impennare. 

Senza un grido la folla il suo daffare 

lascia, e par solo quel periglio veda. 

Il bel fanciullo la sua gloria gusta. 
 

Nel chiaro giorno, se ho vagato assai, 

poco rinvenni più fraterno e grato 

d’un fanciullo, nei cui gesti ho ascoltato 

i miei pensieri reconditi e gai. 
 

 

Da Poesie dell’adolescenza e giovanili 
 

 

Glauco 
 

Glauco, un fanciullo dalla chioma bionda, 

dal bel vestito di marinaretto, 

e dall’occhio sereno, con gioconda 

voce mi disse, nel natio dialetto: 
 

Umberto, ma perché senza un diletto 

tu consumi la vita, e par nasconda 

un dolore o un mistero ogni tuo detto? 

Perché non vieni con me sulla sponda 
 

del mare, che in sue azzurre onde c’invita? 

Qual è il pensiero che non dici, ascoso, 

e che da noi, così a un tratto, t’invola? 
 

Tu non sai come sia dolce la vita 

agli amici che fuggi, e come vola 

a me il mio tempo, allegro e immaginoso. 
 

 

Da Autobiografia  
 
 

6 
 

Ebbi allora un amico; a lui scrivevo 

lunghe lettere come ad una sposa. 

Per esse appresi che una grazia avevo, 

e a tutti ancor, fuor che a noi due, nascosa.
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niet bang is voor de voerman met zijn zweep 

verheven tegen zijn blote kuiten; 

maar zich voorover stort op straat, 

en lacht, en paarden steig’ren doet. 

Zonder een kreet keren omstanders zich om, 

lijken slechts oog te hebben voor dat gevaar. 

De mooie knaap geniet zijn glorie. 
 

Op de heldere dag, als ik genoeg gedwaald heb, 

vind ik weinig zo broederlijk en dankbaar 

als een jongen in wiens gebaren ik kon luisteren 

naar mijn verborgen en blije gedachten. 
 

 

Uit Gedichten uit mijn jeugd 
 

 

Glauco 
 

Glauco, jongetje met blonde lokken, 

in een mooi matrozenpak, 

en heldere blik, zei me met vrolijke 

stem, in dialect: 
 

Umberto, waarom laat je je leven 

voorbijgaan zonder vreugd, en lijkt alles 

wat je zegt verdriet of geheim te verbergen? 

Waarom kom je niet mee naar de oever 
 

der zee, die ons in blauwe golven noodt?  

Wat is de verborgen gedachte die je niet uit 

en die je ons zo plotseling wegrukt ? 
 

Jij weet niet hoe mooi het leven is 

voor de vrienden die je ontvlucht, en hoe 

mijn tijd vliegt, vrolijk en vol beelden. 
 

 

Uit Autobiografie  
 

 

6 
 

Ik kreeg toen een vriend; hem schreef ik 

lange brieven als aan een bruid.     

Daaruit leerde ik dat ik een charme had, 

die allen behalve ons twee was verborgen. 
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Dolci e saggi consigli io gli porgevo, 

e doni a tanta amicizia amorosa. 

Sulle sue gote di fanciul vedevo 

l’aurora in cielo dipinta di rosa. 
 

Su quelle care chiome avrei voluto 

por di mia mano l’alloro una sera 

di gloria, e dir: Questo è l’amico mio. 
 

Fede il destino a lui non ha tenuto, 

o forse quale mi apparve non era. 

Egli era bello e lieto come un dio. 
 
 

Da Parole  
 

 

«Frutta erbaggi» 
 

Erbe, frutta, colori della bella 

stagione. Poche ceste ove alla sete 

si rivelano dolci polpe crude. 
 

Entra un fanciullo colle gambe nude, 

imperioso, fugge via. 

    S’oscura 

l’umile botteguccia, invecchia come 

una madre. 

       Di fuori egli nel sole 

si allontana, con l’ombra sua, leggero. 
 
 

Da Ultime cose  
 
 

Amico 
 

Trovare, 

quando la vita è al suo declino, il raggio 

che primo la beò: un amico. È il bene 

che mi fu dato. 
 

Simile a me e dissimile, ribelle 

e docile. Lo guardo 

a me vicino respirare come 

un figlio fuor d’ogni speranza nato 

tenera madre.
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Lieve, wijze raad gaf ik hem, 

en gaven voor die liefdevolle vriendschap. 

Op zijn jongenswangen zag ik 

de rose-getinte dageraad aan de hemel. 
 

Op die geliefde lokken had ik eigenhandig 

het lauwer willen leggen op een avond 

van glorie, zeggende: Dit is mijn vriend. 
 

Trouw is het lot hem niet gebleven, 

of hij was niet zoals hij mij verscheen. 

Schoon was hij, blij gelijk een god. 
 
 

Uit Woorden 
 

 

«Groenten en fruit» 
 

Kruiden, fruit, kleuren van het mooie 

seizoen. Een paar manden waarin rauw 

zoet vruchtvlees zich de dorst onthult. 
 

Een knaap komt binnen met blote benen, 

gebiedend, vlucht weg. 

       Donker wordt 

het kleine winkeltje, wordt oud  

als een moeder. 

     Buiten in het zonlicht gaat hij, 

met zijn schaduw, lichtvoetig, zijns weegs. 
 
 

Uit De laatste gedichten  
 
 

Vriend 
 

Wanneer het leven naar zijn kim neigt, de straal 

te vinden 

die het als eerste vulde: een vriend. Dat is het goede 

dat mij gegeven werd. 
 

Net als ik en anders, rebels 

en dociel. De blik 

vlak bij me ademen als 

een zoon die zonder hoop is geboren 

tedere moeder.  
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In breve partirà, per la sua via 

andrà, dubbia e difficile. Alle angosce 

dei miei anni in discesa lascerà 

egli la casta dolcezza di un bacio. 
 

Ma, se il tempo gli orrori suoi precipita, 

a serena letizia oggi si è volta 

per lui la mente mia. 
 

* 
 

Dall’erta 

 

Dall’erta solitaria che nel mare 

precipita – che verde oggi e schiumoso 

percuote obliquo la città – si vede 

il bianco panorama di Trieste. 
 

Tu già le conoscevi – dici – queste 

mie strade, ove s’incontra, al più, una donna 

che la lunga salita ansia, un fanciullo 

che se Bòrea t’investe, mette l’ali 

a ogni cosa, per te vola. Poi torna 

a se stesso, ti passa accanto altero. 
 

Tutto un mondo che amavo, al quale m’ero 

dato, che per te solo oggi rivive. 
 

* 
 

Per un fanciullo ammalato 
 

Nella casa paterna ti aggiravi 

silenzioso come un gatto. Il nome 

sapevi, non la realtà, del dolore. 
 

Dai tuoi compagni diviso, le rose 

sulle guance affilate impallidivano. 
 

Rinato dalla mia anima, fiore 

della vita, fanciullo amico. È tua 

questa che ancora rimane estrema 

lacrima che non vedi. 
 

* 
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Spoedig zal hij vertrekken, zijn weg 

gaan, moeilijk en vol twijfel. De angsten 

van mijn hellende jaren zal hij 

de kuise zoetheid van een kus laten.     
 

Maar als de tijd zijn verschrikkingen uitstort, 

heeft tot serene blijdschap vandaag 

zich mijn geest naar hem gekeerd. 
 

* 
 

Van de steilte 

 

Van de eenzame steilte die in zee 

stort – die nu groen en schuimend 

schuin de stad treft – zie je 

het blanke panorama van Triëst.       
 

Jij kende ze al – zeg je – deze 

wegen van mij, waar je hoogstens een vrouw ontmoet 

die van de lange klim hijgt, een jongetje 

dat als Boreas je aanvliegt, alles vleugels     

geeft, voor jou vliegt. Dan komt hij 

tot zich zelf, passeert hooghartig jou. 
 

Heel een wereld die ik beminde, waar ik mij 

aan overgaf en voor jou alleen vandaag herleeft. 
 

* 
 

Voor een zieke jongen 
 

In je ouderlijk huis doolde je 

geruisloos als een kat. De naam 

kende je, niet de werkelijkheid, van het verdriet.  
 

Van je vrienden gescheiden, verbleekten 

de rozen op je magere wangen.       
 

Herboren uit mijn ziel, bloem 

van het leven, jongen, mijn vriend. Voor jou 

is deze allerlaatste 

traan die over is en die jij niet ziet. 
 

* 
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Quando il pensiero 
 

Quando il pensiero di te mi accompagna 

nel buio, dove a volte dagli orrori 

mi rifugio del giorno, per dolcezza 

immobile mi tiene come statua. 
 

Poi mi levo, riprendo la mia vita. 

Tutto è lontano da me, giovanezza, 

gloria; altra cura dagli altri mi strana. 

Ma quel pensiero di te, che tu vivi, 

mi consola di tutto. Oh tenerezza 

immensa, quasi disumana! 
 

* 
 

In treno 
 

Guardo gli alberi spogli, la campagna 

deserta, a tinte invernali. A te penso 

che ti allontani, che lasciai da poco. 

Mette la sera come un roseo fuoco 

sulle casette, sugli armenti; il treno 

in fuga volge nella corsa folle 

qualche animale giovane e galline 

versicolori. 
 

Straziato è il mio cuore come sente 

che più non vive nel tuo petto. Tace 

ogni altra angoscia per questa. Ed appena 

la dura vita a tanti mali regge. 
 

[…] 
 

 

Da Mediterranee  
 

 

Il ratto di Ganimede 
 

Era un giorno fra i giorni. Era sereno 

l’Ida; le capre brucavano in pace, 

date in guardia a pastore adolescente. 

Solo il cane qua e là vagava inquieto. 
 

Sul volto del fanciullo ombre passavano.
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Wanneer de gedachte 
 

Wanneer de gedachte aan jou mij vergezelt 

in het donker, waar ik voor de verschrikkingen 

van de dag soms toevlucht zoek, doet ze 

mij van vertedering stil staan als een standbeeld.   
 

Dan sta ik op, hervat mijn leven. 

Alles is ver van mij, jeugd, 

roem; andere zorg vervreemdt mij van de anderen. 

Maar die gedachte aan jou, dat jij leeft, 

troost me voor alles. Oh immense, 

bijna bovenmenselijke tederheid! 
 

* 
 

In de trein 
 

Ik kijk naar kale bomen, het verlaten 

land in wintertinten. Aan jou denk ik 

die je verwijdert, die ik net verliet.     

De avond stort een roze vuur 

over huisjes, over kudden; de vluchtende  

trein sleurt op zijn dwaze race  

wat jonge dieren en bontkleurige 

kippen mee. 
 

Verscheurd is mijn hart als het voelt 

dat het niet langer leeft in je borst. Elke 

andere angst zwijgt hierom. En nauwelijks 

is het harde leven bestand tegen zoveel lijden. 
 

[…]  
 

 

Uit Mediterrane gedichten  
 

 

De roof van Ganymedes 
 

Het was een dag onder dagen. Sereen 

was de Ida; geiten graasden vredig, 

toevertrouwd aan een jonge herder. 

Alleen de hand zwierf onrustig rond. 
 

Over het gelaat van de jongen trokken schaduwen.
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Forse troppo severo il re suo padre. 

Forse anelava ai compagni 

   – sull’Ida 

erano molti della stessa età, 
 

che tutti delle stesse gare amanti, 

per il bacio di un serto, violenti 

si abbracciavano a un coro d’alte grida. – 

Bianche in cielo correvano le nubi. 
 

Sempre il cane su e giù fiutava all’erta, 

ed il gregge più unito in sé stringevasi. 

Ai presagi insensibile, il pastore, 

oblioso al suo compito, sognava. 
 

Fulminava dal cielo aquila fosca. 

Si sbandavano greggi, si sgolava 

il cane. 

Già dell’azzurro il fanciullo 

bagnava un’ultima volta la terra. 
 

* 
 

Angelo 
 

O tu che contro me vecchio nel fiore 

dei tuoi anni ti levi, occhi che all’ira 

fiammeggiano più nostra come stelle, 

bocca che ai baci dati e ricevuti 

armonizzi parole, è forse il mio 

incauto amarti un sacrilegio? Or questo 

è fra me e Dio. 
 

Alto cielo! Mio bel splendente amore! 
 

 

Da Epigrafe  
 

 

Vecchio e giovane 
 

Un vecchio amava un ragazzo. Egli, bimbo 

– gatto in vista selvatico – temeva 

castighi a occulti pensieri. Ora due 

cose nel cuore lasciano un’impronta 

dolce: la donna che regola il passo 

leggero al tuo la prima volta, e il bimbo
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Misschien was zijn vader, de koning, te streng. 

Misschien verlangde hij naar zijn vrienden 

        – op de Ida 

waren er veel van zijn leeftijd, 
 

die allen van dezelfde spelen hielden, 

en voor de kus van een krans, elkaar 

wild omhelsden in een koor van luide kreten. – 

Wit snelden aan de hemel de wolken. 
 

Steeds snoof de hond op en neer over de helling 

en de kudde dromde hechter opeen.     

De voortekenen ongevoelig droomde de herder, 

zijn taak vergetend. 
 

Neer bliksemde uit de hemel een duistere adelaar. 

Kudden raakten uiteen, de hond 

schreeuwde het uit zijn keel. 

    Reeds vanuit het blauw waterde 

de jongen voor het laatst op aarde. 
 

* 
 

Engel 
 

Oh jij die tegen mij, oude man in de bloei 

van jouw jaren opstaat, ogen die meer dan sterren  

opvlammen bij onze woede,  

mond die met gegeven en ontvangen kussen 

woorden in harmonie brengt, is mijn 

onvoorzichtige liefde voor jou heiligschennis? Nu staat dit 

tussen mij en God. 
 

Verheven hemel! Mijn schitterend mooie lief! 
 

 

Uit Epigraaf 
 

 

Oude man en jongen 
 

Een oude man beminde een jongen. Hij, een kind nog, 

– een op het oog wilde kat – vreesde 

kastijding van verborgen gedachten. Nu laten 

twee dingen in het hart een zoete 

afdruk nu: de vrouw die haar lichte tred 

regelt naar de jouwe, de eerste keer, en het kind
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che, al fine tu lo salvi, fiducioso 

mette la sua manina nella tua. 
 

Giovinetto tiranno, occhi di cielo, 

aperti sopra un abisso, pregava 

lunga all’amico suo la ninna nanna. 

La ninna nanna era una storia, quale 

una rara commossa esperienza 

filtrava alla sua ingorda adolescenza: 

altro bene, altro male. «Adesso basta – 

diceva a un tratto; – spegniamo, dormiamo.» 

E si voltava contro il muro. «T’amo – 

dopo un silenzio aggiungeva – tu buono 

sempre con me, col tuo bambino.» E subito 

sprofondava in un sonno inquieto. Il vecchio, 

con gli occhi aperti, non dormiva più. 
 

Oblioso, insensibile, parvenza 

d’angelo ancora. Nella tua impazienza, 

cuore, non accusarlo. Pensa: È solo; 

ha un compito difficile; ha la vita 

non dietro, ma dinanzi a sé. Tu affretta, 

se puoi, tua morte. O non pensarci più. 

 

* 

 

Lettera 

 

Ti mando, amico, due poesie che sono 

ultime voci d’uno sulla terra, 

legate a un filo che la guerra rompere 

non può, né giovanile il tuo delitto. 

Se ti piacque, per noi dattiloscritto 

sogno mediterraneo, quell’azzurro 

fascicolo che in dono 

ti lasciavo partendo, oggi tu, buono, 

le aggiungi a quelle a Telemaco. In breve, 

spero, ci rivedremo. Il tuo delitto 

non è grave: è di avermi un po’ scordato. 
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dat, opdat je het behoedt, vol vertrouwen 

zijn handje in de jouwe legt. 
 

Tiran van een jongen, hemelse ogen, 

open boven een afgrond, vroeg 

zijn vriend het lange wiegelied. 

Het wiegelied was een verhaal, zoals 

een zeldzame ontroerde ervaring 

zijn gulzige jeugd veranderde: 

ander moois, ander naars. «Nu is ’t genoeg»  

zei hij plotseling; «licht uit en slapen.» 

En hij keerde zich naar de muur. «Ik hou van je», 

na een stilte zei hij nog «jij bent altijd goed 

tegen mij, tegen jouw kind.» En terstond 

verzonk hij in onrustige slaap. De oude man, 

zijn ogen open, sliep niet meer. 
 

Vergetel, ongevoelig, weer de schijn 

van een engel. Hart, beschuldig hem niet 

in je ongeduld. Denk: hij is alleen; 

hij heeft een moeilijke taak; hij heeft het leven 

niet achter, maar voor zich. Verhaast, 

als je kunt, je dood. Of denk er niet meer aan. 

 

* 

 

Brief 

 

Ik stuur je, vriend, twee gedichten die 

de laatste stemmen zijn van iemand op aarde, 

gebonden aan een draad die de oorlog niet vermag  

te breken, noch jouw jeugdig vergrijp. 

Als het je beviel, voor ons een getypte 

mediterraanse droom, dat blauw 

bundeltje dat ik je als geschenk 

liet toen ik vertrok, voeg jij die nu, braaf, 

toe aan die voor Telemachos. Spoedig, 

hoop ik, zullen we elkaar weerzien. Jouw vergrijp 

is niet ernstig: het is dat je me een beetje bent vergeten. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldo Palazzeschi (pseud. van Aldo Giurlani; Florence, 1885 – Rome, 1974). Na 

zijn opleiding tot boekhouder, wijdt hij zich enkele jaren aan het theater. Hij 

publiceert in «Lacerba» en «La Voce» en is aangesloten bij het Futurisme (Il 

controdolore. Manifesto futurista, 1914). In de jaren dertig verblijft hij in Parijs, 

waar hij bevriend raakt met De Pisis, en in 1941 verhuist hij naar Rome. In 1957 

ontvangt hij de Premio dell’Accademia dei Lincei en in 1960 een Laurea honoris 

causa in Moderne talen van de universiteit van Padua. Hij is auteur van 

poëziebundels (I cavalli bianchi, 1905; Poemi, 1909; Via delle Cento Stelle, 

1972); romans (Il codice di Perelà, 1911; Le sorelle Materassi, 1934; I fratelli 

Cuccoli, 1948); verhalen (Il palio dei buffi, 1937; Bestie del ’900, 1951) en van 

memoires (Stampe dell’800, 1932; Il piacere della memoria, 1964). 

 

De geselecteerde gedichten komen uit de volgende bundels: 

Poemi, Firenze, Aldino, 1909. 

Cuor mio, Milano, Mondadori, 1968. 

Via delle Cento Stelle. 1970-1971, ivi, 1972.



 

 

ALDO PALAZZESCHI 
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Da Poemi 

 

 

Mar Rosso 

 

Non è un ampissimo mare, 

si vedono bene i confini e i contorni, 

la forma che à, à forma di cuore. 

Son l’acque d’un rosso assai cupo, 

ma vivo, fremente. 

Non à questo mare né onde né flutti, 

ma à nell’ammasso uniforme, 

dei palpiti forti, ineguali, 

s’abbassa e s’innalza, 

s’espande o comprime. 

Padrone del mare, 

è un giovane Principe, 

biondo, bellissimo. 

In piedi alla prua d’una lancia 

ei vive girando il suo mare. 

Padrone assoluto, egli gira 

traversa percorre ineguale 

in tutti i possibili sensi. 

La punta acutissima 

di quella terribile lancia 

trafigge, trapassa, trafora 

l’ammasso rossastro dell’acque, 

ne balzano alti gli spruzzi, 

ai gorghi ed in fiotti 

s’innalzano l’acque al passare 

di quella terribile lancia. 

Il Principe, in piedi, impassibile, 

neanche un istante 

rallenta il suo corso, 

neppure uno spruzzo lo bagna, 

la veste sua bianca 

non porta neppure un puntino 

del rosso dell’acque. 

Padrone assoluto, egli gira 

traversa percorre ineguale 

in tutti i possibili sensi il suo mare, 

diritto alla prua della lancia 
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Uit Gedichten 

 

 

Rode Zee 

 

Het is geen wijdse zee, 

grenzen en contouren zie je goed, 

de vorm die zij heeft, heeft de vorm van een hart. 

Het zijn de wateren van een heel donker rood, 

maar dat leeft, beeft. 

Deze zee heeft golven noch stromen,    

maar heeft in haar gelijkmatige watermassa 

sterke kloppingen, onregelmatig, 

ze daalt en stijgt weer, 

zet uit of krimpt. 

Heerser van de zee, 

is hij een jonge Prins, 

blond, wondermooi. 

Staand op de boeg van een motorboot 

leeft hij varend over zijn zee. 

Als absoluut heerser toert hij rond, 

steekt over, doorvaart zonder regelmaat 

in alle mogelijke richtingen. 

De messcherpe punt 

van die angstwekkende boot 

doorboort, doorklieft, doorsnijdt, 

de roodachtige watermassa, 

hoog spuit het water er van op, 

in kolken en met stromen        

stijgt het water als  

die angstwekkende boot langskomt. 

De Prins, staand, onaangedaan, 

vertraagt zelfs voor geen ogenblik 

zijn koers, en zelfs geen 

waterstraal sproeit hem nat, 

zijn witte kleding 

draagt nog geen spatje 

rood van het water. 

Als absoluut heerser toert hij rond, 

steekt over, doorvaart zonder regelmaat 

in alle mogelijke richtingen,  

op de voorsteven van de boot   
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terribile, biondo bellissimo. 

Un gemito, un fremito, 

che sembra l’affanno 

d’eterno ed uguale dolore, 

vien su da quel mare 

che à forma di cuore. 

 

* 

 

Habel Nassab 

 

Habel Nassab, sei bello tu, 

con quegli enormi calzoncini blù! 

È il fido, il solo, 

il fido custode, il solo compagno. 

Il solo che trova 

dischiusa ogni porta 

davanti al suo passo 

qua dentro. 

Mi segue e non sento il suo passo, 

siccome un pensiero cammina, 

un dolce pensiero che guarda 

con occhi di calma e di gioia. 

Io dormo, egli veglia ai piedi del letto, 

di raro egli dorme, brev’ora. 

Mi guarda sereno, 

mi segue, mi serve. 

Non cenno, non sillaba 

ad Habel bisogna, 

non parla, cogli occhi soltanto mi parla 

cogli occhi gli parlo. 

Io prego, 

io son genuflesso dinanzi al mio altare, 

mi guarda commosso; 

talora mi volgo, 

gli scuopro sugli occhi bagliori lucenti, 

talora grandissime lagrime 

s’avanzan sugli occhi di Habel, 

s’ingrossan, si fanno convesse 

siccome una lente, 

mi fanno d’un tratto vedere 

intero l’immenso mistero d’Oriente. 

Oh, gli occhi di Habel!
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angstaanjagend, prachtig blond. 

Een gekreun, een gesteun, 

dat lijkt op het hijgen 

van een eeuwig eendere pijn, 

komt van die zee 

in de vorm van een hart. 

 

* 

 

Habel Nassab 

 

Habel Nassab, wat ben je mooi 

in die enorme blauwe korte broek! 

Hij is de trouwe, de enige, 

trouwe oppas, enige metgezel. 

De enige die elke deur 

ontsloten vindt 

voor zijn voetstap 

hierbinnen. 

Hij volgt me en ik hoor zijn stap niet, 

want hij loopt als een gedachte, 

een zoete gedachte die kijkt 

met ogen vol kalmte en vreugde. 

Ik slaap, hij waakt aan mijn voeteneinde, 

zelden slaapt hij, en uurtje. 

Hij kijkt me sereen aan, 

hij volgt me, hij dient me. 

Geen wenk, geen lettergreep 

heeft Habel nodig, 

hij spreekt niet dan met zijn ogen alleen, 

met mijn ogen spreek ik tegen hem. 

Ik bid, 

op de knieën voor mijn altaar, 

hij kijkt ontroerd toe; 

soms wend ik me om, 

ontdek in zijn ogen een vochtige schittering,  

soms kruipen grote tranen 

over de ogen van Habel, 

zwellen op, worden bol 

als een lens, 

laten me eensklaps heel 

het immense mysterie van het Oosten zien. 

Oh, Habels ogen!



24 

 

I palpiti verdi smaglianti dell’acque, 

l’azzurro del cielo, del mare profondo, 

e l’arido biondo di sabbie 

che dan lo sconforto, 

che dicon gli sguardi perduti 

dinanzi al mistero d’ignoto infinito. 

Ei pure talora s’indugia a pregare, 

pregare il suo Dio, 

(e non ò anch’io il mio?). 

Talora… talora… 

non so… ma la calma 

si parte dal core, 

non so che mi prende, 

non so che mi sento… 

bruciare negli occhi imperiose 

le lagrime… un nodo a la gola… 

la pena il core mi preme, mi serra, 

smarrisco la luce che guida e che tiene, 

e grida d’angoscia prorompon 

dal petto, e grido e grido: 

Vogl’ire! Vogl’ire lontano! 

La vo’ far finita l’orribile vita! 

Aprire la sudicia porta, 

sbarrare il coperchio del cofano 

e gli ori pigliarmi, 

vogl’ire nel mondo, in mezzo a la vita, 

vogl’essere uomo, amante, guerriero, 

vogl’ire lontano a gioire! 

Mi guarda, mi guarda, 

s’avanzan sugli occhi del fido 

le lagrime grandi, 

si fanno convesse 

siccome una lente, 

mi fanno d’un tratto vedere 

intero, il grande mistero d’Oriente! 

No Habel, non pianger, 

ritorna la calma, sta’ certo, 

lo sai… rimango, rimango. 

E tornan le braccia 

sul corpo cadenti, 

ritorna lo sguardo al suo sonno, 

le lagrime vedo negli occhi 

di Habel rientrare, rientrare. 
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Verblindend groene kloppingen van water, 

blauw van de hemel, van de diepzee, 

e het dorre blond van zandvlakten 

die je verstoren          

die spreken van blikken die zich verloren 

voor het mysterie van ’t oneindig onbekende. 

Ook hij neemt soms tijd om te bidden, 

bidden tot zijn God, 

(en heb ook ik niet de mijne?). 

Soms… soms… 

ik weet niet… maar de kalmte 

verlaat mijn hart, 

ik weet niet wat me aangrijpt, 

ik weet niet wat ik voel… 

in bevelende ogen 

tranen branden… een krop in mijn keel… 

de pijn bedrukt mijn hart, omklemt me, 

ik verlies het licht dat leidt en vasthoudt, 

en angstkreten barsten uit 

mijn borst, en ik schreeuw en schreeuw: 

’k wil weg! ’k Wil ver weg gaan! 

’k  wil kappen met dit afschuwelijk leven! 

De vuile deur opengooien, 

het deksel van de koffer ontgrendelen 

en het goud grijpen, 

ik wil de wereld in, midden in het leven staan, 

’k wil man zijn, minnaar, strijder, 

’k wil ver weg gaan genieten! 

Hij kijkt naar mij, kijkt naar mij, 

over de ogen van de getrouwe kruipen 

grote tranen, 

zwellen op, worden bol 

als een lens, 

laten me eensklaps heel 

het immense mysterie van het Oosten zien. 

Nee Habel, ween niet, 

de kalmte komt terug, wees gerust, 

je weet het… ik blijf, ik blijf. 

En de armen 

vallen terug op het lichaam, 

de blik wordt weer slaperig, 

tranen zie ik in de ogen 

van Habel terugkomen, terugkomen. 
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Rimango, rimango, sta’ certo. 

La pena di Habel 

la calma rimena al mio spirito intera. 

Habel Nassab, sei bello tu, 

con quegli enormi calzoncini blù! 

 

 

Da Cuor mio  

 

 

Da Adamo 

 

Ai primi soffi caldi 

della primavera 

che investono la terra 

e risvegliano nell’uomo 

col misterioso fascino dell’acqua 

il desiderio della nudità 

con nativa eleganza 

un culturista 

le mutandine nere 

lo stringono alla vita 

come cintura di castità 

per chi conosce Roma 

è monumento vivente 

di sacra imperiale romanità. 

Tale per la bellezza del corpo 

classicamente monumentale. 

Ma tanto gli è naturale 

che mostra di non saperlo 

pur facendolo apposta 

fingendo che non sia 

essendolo alla lettera. 

Solo 

fra l’azzurro del cielo 

e l’acqua del Tevere 

che corre rapida 

sotto i platani giganti 

che lussuriosamente 

traboccano dalla riva. 

Rimane fermo a lungo 

in attitudine statuaria   

e poi d’un tratto 
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Ik blijf, ik blijf, wees gerust. 

Habels verdriet 

brengt de hele kalmte terug naar mijn geest. 

Habel Nassab, wat ben je mooi   

in die enorme blauwe korte broek! 

 

 

Uit Mijn hart  

 

 

Uit Adam 

 

In de eerste warme wind 

van het voorjaar 

die de aarde treft 

en in de mens 

met de geheimzinnige trek naar ’t water    

het verlangen wekt naar naaktheid 

met aangeboren elegantie 

een bodybuilder  

de zwarte onderbroek 

omklemt hem om zijn taille 

als een kuisheidsgordel 

voor wie Rome kent 

is hij een levend monument 

van heilige imperiale romeinsheid. 

Dat om de schoonheid van het 

klassiek monumentale lichaam. 

Maar het is hem zo natuurlijk 

dat hij doet alsof hij het niet weet 

al doet hij dat met opzet 

fingerend dat hij niet zo is 

terwijl hij letterlijk zo is.     

Alleen 

tussen het blauw van de hemel 

en het water van de Tiber 

dat snel stroomt 

onder gigantische platanen 

die weelderig 

overlopen vanaf de oever.    

Hij blijft lang staan 

als een standbeeld   

en daarna, plotseling 
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inaspettatamente 

si tuffa 

scomparendo sotto l’acqua 

per riapparir lontano 

di sorpresa 

scuotendo fiero la testa 

e nuotando 

con abilità maestra 

con suprema vigoria 

quasi per misurare il fiume 

con le braccia 

presto raggiunge l’argine 

dove 

lasciandosi asciugare dal sole 

in attitudine statuaria 

di nuovo si conferma. 

Dall’alto del Ponte Garibaldi 

ogni passante 

al suo invito risponde 

come al saluto della primavera 

con un gesto sfuggente 

o di sfuggita curiosità 

un moto impercettibile del labbro 

involontario 

o un sorriso di volontà precisa 

un attimo di sosta 

in segno di spontanea riconoscenza 

e solidarietà 

sia pure inconscia o istintiva 

per il piacere che diffonde nell’aria 

con la fierezza del corpo 

e per l’esuberanza 

della propria gioia. 

E se taluno fingerà di non vederlo 

o sdegnato 

dopo averlo veduto 

dall’altra parte si volta 

è solamente perché gli piace 

più di quanto 

il suo dovere comporta.     

 

[…]
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duikt hij  

onverwachts 

onder water verdwijnend 

om ver weg op te duiken 

als een verrassing 

trots zijn hoofd schuddend 

en zwemmend 

met meesterlijke behendigheid 

met opperste kracht 

als om de rivier te meten 

met zijn armen 

snel bereikt hij de oever 

waar 

hij zich laat drogen in de zon 

in de houding van een beeld 

en zich opnieuw bevestigt. 

Van hoog op de Ponte Garibaldi 

beantwoordt elke voorbijganger 

zijn uitnodiging 

als de groet van het voorjaar 

met een ontwijkend gebaar    

of een van vluchtige nieuwsgierigheid 

een onmerkbaar trekken van de lip 

onwillekeurig 

of een glimlach van omlijnde wil 

een ogenblik stilstaan 

ten teken van spontane erkenning 

en solidariteit 

zij het ook onbewust of instinctief 

vanwege het plezier dat hij door de lucht verspreidt 

met zijn trotse lichaam 

en de uitbundigheid 

van zijn vreugde. 

En als iemand doet alsof hij hem niet ziet 

of zich verontwaardigd 

na hem te hebben gezien 

de andere kant op keert 

is dat alleen omdat hij dat 

leuker vindt dan 

zijn plicht vereist. 

 

[…] 
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Da Via delle cento stelle 

 

 

La sigaretta 

 

Se ti guardo sostenuta 

fra due giovani labbra 

con delicatezza, 

come un atto d’amore 

si diffonde nel mio animo 

a provocarvi una carezza. 

E non appena incontrandoti 

uno ti chiede col gesto 

di accendere la sua 

il tuo modo di porgerla, 

liberata dalla cenere 

perché più facilmente possa accenderla, 

rivela insieme una gioia segreta 

più grande in quello che offre 

che in quello che domanda, 

quasi lo scambio di un bacio 

fra due sconosciuti 

per un bisogno di tenerezza. 
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Uit Via delle cento stelle  

 

 

De sigaret 

 

Als ik naar je kijk, ondersteund 

tussen twee jonge lippen, 

behoedzaam, 

verbreidt zich iets als een liefdesdaad 

in mijn geest 

om uit te lokken tot een streling. 

En zodra iemand jou ontmoet 

vraagt hij je met een gebaar 

om die van hem aan te steken,      

jouw manier haar aan te reiken, 

bevrijd van de as 

om ze gemakkelijker aan te kunnen steken, 

verraadt tegelijk geheime vreugde 

groter in degene die aanbiedt 

dan in hij die ontvangt, 

bijna als het wisselen van een kus 

tussen twee onbekenden 

uit behoefte aan tederheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandro Penna (Perugia, 1906 – Rome, 1977). Na het behalen van zijn diploma in 

boekhouding, heeft hij enkele jaren baantjes in verschillende steden om zich 

vervolgens definitief in de hoofdstad te vestigen waar hij werkt als 

kunsthandelaar. Zijn eerste bundel, Poesie, verschijnt in 1939, in 1950 gevolgd 

door Appunti. In 1957 verschijnt Poesie – die hem, temidden van polemieken, de 

Premio Viareggio oplevert –; in 1958 Croce e delizia; in 1970 Tutte le poesie en 

de verhalen-memoires Un po’ di febbre (1973). Voor Stranezze, in 1977 een paar 

dagen voor zijn dood verschenen, ontvangt hij de Premio Bagutta. Verder zijn 

postuum enkele bundels verschenen, waaronder Confuso sogno (1980); Peccato 

di gola. Poesie al fermo posta (1989) en Autobiografia al magnetofono (2006). 

Bij de prestigieuze reeks «i Meridiani» is een kritische editie van zijn hele œuvre 

in voor-bereiding. 

 

De geselecteerde gedichten komen uit de volgende bundels: 

Poesie, Firenze, Parenti, 1939. 

Poesie inedite [1927-55], in Tutte le poesie (1973), Milano, Garzanti, 1989. 

Appunti, Milano, Edizioni della Meridiana, 1951. 

Una strana gioia di vivere, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1956. 

Croce e delizia, Milano, Longanesi, 1958. 

Altre [1936-57], in Tutte le poesie (1973), Milano, Garzanti, 1989. 

Stranezze, Milano, Garzanti, 1976. 

Il viaggiatore insonne, Genova, San Marco dei Giustiniani, 1977. 

Un giorno che seguivo un ragazzetto, in «Trasparenze», 14, 2002. 



 

 

SANDRO PENNA 
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Da Poesie 

 

 

La vita… è ricordarsi di un risveglio        

triste in un treno all’alba: aver veduto    

fuori la luce incerta: aver sentito    

nel corpo rotto la malinconia     

vergine e aspra dell’aria pungente.    

 

Ma ricordarsi la liberazione     

improvvisa è più dolce: a me vicino    

un marinaio giovane: l’azzurro     

e il bianco della sua divisa, e fuori    

un mare tutto fresco di colore.   

 

* 

 

Nuotatore 

 

Dormiva…? 

Poi si tolse e si stirò. 

Guardò con occhi lenti l’acqua. Un guizzo 

il suo corpo. 

Così lasciò la terra. 

 

* 

 

Le nere scale della mia taverna 

tu discendi tutto intriso di vento. 

I bei capelli caduti tu hai 

sugli occhi vivi in un mio firmamento 

remoto. 

 

Nella fumosa taverna 

ora è l’odore del porto e del vento. 

Libero vento che modella i corpi 

e muove il passo ai bianchi marinai. 

 

* 
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Uit Gedichten 

 

 

Het leven… is terugdenken aan een triest  

ontwaken in een trein tegen zonsopgang: buiten 

het onzekere licht zien: in het gebroken lichaam  

de maagdelijke en wrange treurnis 

van de snijdende lucht voelen. 

       

Maar terugdenken aan de onverwachte 

bevrijding is me liever: naast me 

een jonge matroos: het blauw  

en het wit van zijn uniform, en buiten  

een zee zo fris van kleur. 

 

* 

 

Zwemmer 

 

Sliep hij…? 

                   Toen stond hij op en rekte hij zich uit. 

Met trage ogen bekeek hij het water. Zijn lijf 

een flits. 

    Zo verliet hij de wereld. 

 

* 

 

Doordrenkt met wind daal je 

de zwarte treden van mijn kroeg af. 

Je mooie haar valt  

voor je levendige ogen in mijn verre  

firmament. 

 

In de rokerige kroeg 

is nu de geur van de haven en de wind. 

Een vrije wind vormt de lijven  

en leidt de pas van de witte matrozen.  

 

* 
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Sotto il cielo di aprile la mia pace     

è incerta. I verdi chiari ora si muovono    

sotto il vento a capriccio. Ancora dormono    

l’acque ma, sembra, come ad occhi aperti.    

 

Ragazzi corrono sull’erba, e pare     

che li disperda il vento. Ma disperso    

solo è il mio cuore cui rimane un lampo    

vivido (oh giovinezza) delle loro     

bianche camicie stampate sul verde.    

 

* 

 

Vacanze      

 

Già declina l’estate e il plenilunio   

porta vigore nuovo. Ed io son solo.   

 

Dalla casa di Baldo, contadino    

amico, viene un suono di organetto.   

Poi si levan due voci in alta gara.   

 

L’una è virile e l’altra, ancor più bella,   

è forse Baldo il giovinetto amico.   

 

* 

 

Eccoli gli operai sul prato verde 

a mangiare: non sono forse belli? 

Corrono le automobili d’intorno 

passan le genti piene di giornali. 

 

Ma gli operai non sono forse belli? 

 

* 

 

Trovato ho il mio angioletto 

fra una losca platea. 

Fumava una sigaretto 

e gli occhi lustri avea… 

 

* 
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Onder de aprilhemel is mijn vrede 

onzeker. Nu bewegen zich de lichte tinten  

van groen grillig in de wind. Nog slapen 

de wateren maar, schijnt het, met ogen open. 

       

Jongens rennen over ’t gras, en het lijkt 

of de wind hen verstrooit. Maar slechts mijn hart  

is verstrooid waarin een levende weerschijn 

achterblijft (o jeugd) van hun witte hemden 

tegen ’t groen gedrukt. 

 

* 

 

Vakantie 

 

De zomer loopt al ten einde en de volle maan 

brengt nieuwe levenskracht. En ik ben alleen. 

 

Uit het huis van Baldo, boer 

en vriend, komt de klank van een accordeon. 

Daarna klinken twee stemmen die wedijveren. 

 

De ene al die van een man en de andere, nog mooier,  

is misschien mijn jonge vriend Baldo. 

 

* 

 

Daar heb je ze de arbeiders al etend 

op het groene veld: zijn ze niet mooi? 

De auto’s rijden rond 

mensen met vele kranten komen voorbij. 

 

Maar zijn de arbeiders soms niet mooi? 

  

* 

 

In een duistere parterre  

heb ik mijn engeltje gevonden. 

Hij rookte een sigaartje 

en hij had glanzende ogen… 

 

* 
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La veneta piazzetta,      

antica e mesta, accoglie      

odor di mare. E voli       

di colombi. Ma resta      

nella memoria – e incanta    

di sé la luce – il volo      

del giovane ciclista      

vòlto all’amico: un soffio      

melodico: «Vai solo?»  

 

 

Da Poesie inedite [1927-55] 

 

 

Paesaggio                

 

La mattina di ottobre è ancora buia.             

Seduto sovra un muro, un giovanotto             

negli occhi ha il sonno ancora. D’improvviso            

s’alza, saluta, grida un nome e viene             

a lui correndo un fanciulletto lacero.             

Questi saluta a pugni amorosissimi,             

tira quegli alla mano e vuol giostrarlo.             

Indi abbracciati vanno verso il bosco             

sepolto fra le case popolari.               

                 

Ne usciranno soltanto al mezzogiorno             

quando il sole gagliardo avrà disperso            

quell’umida amicizia mattinale.              

 

* 

 

Il mio fanciullo ha le piume leggere. 

Ha la voce sì viva e gentile. 

Ha negli occhi le mie primavere 

perdute. In lui ricerco amor non vile. 

 

Così ritorna il cuore alle sue piene. 

Così l’amore insegna cose vere. 

Perdonino gli dèi se non conviene 

il sentenziare su piume leggere. 

 

*
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Het Venetiaanse pleintje, 

oud en somber, ontvangt 

de geur van de zee. En vluchten  

van duiven. Maar in mijn 

herinnering blijft – en het betovert 

het licht – de vlucht 

van de jonge fietser 

die zijn vriend vraagt: bijna   

zingend: «Ga je alleen?» 

 

 

Uit Ongepubliceerde gedichten [1927-55] 

 

 

Landschap 

 

De oktoberochtend is nog donker. 

Een jonge man zit op een muur,  

met in zijn ogen nog de slaap. Ineens 

staat hij op, zwaait, roept een naam en komt  

een straatschoffie op hem afgerend. 

Deze groet hij met de tederste vuisten, 

de ander grijpt hem bij zijn hand en daagt hem uit. 

Daarna omhelzen ze elkaar en gaan naar het bos  

begraven tussen de sociale woningen. 

 

Pas tegen de middag komen ze tevoorschijn 

wanneer de felle zon de vriendelijke 

ochtenddauw zal doen verdampen. 

 

* 

 

Mijn knaap heeft lichte veren. 

Zijn stem is zo levendig en lief. 

In zijn ogen huizen mijn verloren 

lentes. Bij hem zoek ik niet laffe liefde. 

 

Zo keert het hart terug naar waar het vol van is. 

Zo leert ons de liefde ware dingen. 

Mogen de goden ons vergeven als het geen  

pas geeft om over lichte veren te vonnissen. 

 

* 
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La mano casta e odorosa di ferro 

baciavo… E poi dall’officina un grido 

lungo veniva a rapirmi la mano. 

 

* 

 

Il mio amore è furtivo     

come quello di un povero.    

Ognuno può rubarlo.     

Ed io dovrò lasciarlo.     

 

Per ciò, fiume silente,     

per ciò, mio dolce colle,     

io non posso chiamarlo     

amor semplicemente.     

 

Ma tu, colle dorato,     

e tu, mio fiume molle,     

sapete che il mio amore    

davvero è un grande amore.    

 

Il pericolo odiato     

per adesso non c’è?     

Ma voi sapete, amici,     

che nel mio cuore è.     

 

Piangere mi vedrete,     

o voi sempre felici,     

non come piango già,     

non di felicità. 

 

* 

 

Fuggono i giorni lieti 

lieti di bella età. 

Non fuggono i divieti 

alla felicità. 

 

* 
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De kuise hand die ruikt naar ijzer 

kuste ik… En toen kwam uit de smederij een lange 

schreeuw die mij die hand weer ontnam. 

 

* 

 

Stiekem is mijn liefde  

zoals die van een arme man. 

Iedereen kan hem stelen. 

En dan moet ik hem laten gaan. 

 

Daarom, zwijgende rivier, 

daarom, mijn lieve heuvel, 

kan ik hem niet simpelweg 

liefde noemen. 

 

Maar jij, vergulde heuvel, 

en jij, mijn zachte rivier, 

jullie weten dat mijn liefde 

echt een grote liefde is. 

 

Is het gehate gevaar 

even niet aanwezig? 

Maar jullie, vrienden, weten 

dat het in mijn hart berust. 

 

Jullie zullen me zien huilen, 

o jullie immer gelukkig, 

niet zoals ik nu huil, 

niet van geluk. 

 

* 

 

Wat vlucht zijn de blije dagen: 

blij door hun mooie leeftijd. 

Het verbod op de blijheid 

dat is wat niet vlucht.  

 

* 
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Fanciullo non fuggire, non andare   

solo. Non è per me che io lo dico.   

Io ti ho visto alla fronte un segno chiaro.  

 

E tua madre non vede. Non vede l’amico. 

 

 

Da Appunti 

 

 

Felice chi è diverso 

essendo egli diverso. 

Ma guai a chi è diverso 

essendo egli comune. 

 

* 

 

Tu mi lasci. Tu dici «la natura…». 

Cosa sanno le donne della tua bellezza. 

 

 

Da Una strana gioia di vivere 

 

 

VII 

 

Era la vita tua lieta e gentile.    

Quando a un tratto arrivò, gonfio d’amore,  

un lombrico vestito da signore.    

È quieta la tua vita e senza stile.  

 

* 

 

XI 

 

Il fanciullo magretto torna a casa 

un poco stanco e molto interessato 

alle cose dell’autobus. Pensa  

– con quella luce che viene dai sensi 

dai sensi ancora appena appena tocca – 
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Jongetje, vlucht niet, ga niet 

alleen. Ik zeg het niet voor mezelf. 

Op jouw voorhoofd zag ik een helder teken. 

 

En je moeder ziet het niet. Ze ziet de vriend niet. 

 

 

Uit Aantekeningen  

 

 

Gelukkig is wie anders is 

maar ook echt anders is. 

O wee wie anders is 

maar toch gewoon is. 

 

* 

 

Je verlaat me. Je zegt «de natuur…». 

Weten de vrouwen veel over jouw schoonheid. 

 

 

Uit Een vreemde levensvreugde 

 

 

VII 

 

Vrolijk was jouw leven en zachtaardig. 

Totdat er ineens, gezwollen van liefde, 

een regenworm kwam gekleed als een heer. 

Kalm is jouw leven en zonder stijl. 

 

*   

 

XI 

 

De magere knaap gaat naar huis 

een beetje moe en zeer nieuwsgierig 

naar al wat in de bus gebeurt. Hij denkt 

– in dat sensuele licht  

dat hem nog even aanraakt – 
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in quanti modi adoperar si possa 

una cosa ch’è nuova e già non tiene 

se inavvertito ogni tanto egli tocca. 

Poi si accorge di me. E raffreddato 

si soffia il cuore fra due grosse mani.    
 

Io devo scendere ed è forse un bene. 
 

* 
 

XVII 
 

Cercando del mio male le radici    

avevo corso tutta la città.    
 

Gonfio di cibo e d’imbecillità    

tranquillo te ne andavi dagli amici.    

Ma Sandro Penna è intriso di una strana  

gioia di vivere anche nel dolore.   
 

Di se stesso e di te, con tanto amore, 

stringe una sola età – e te allontana.   
 

* 
 

XXX 
 

La rosa al suo rigoglio 

non fu mai così bella 

come quando nel gonfio orinatoio 

dell’alba amò l’insonne sentinella. 
 

 

Da Croce e delizia  

 
 

Ecco, fanciullo, io ti ho portato a questo    

luogo selvaggio, a notte, per che fare?   

Non so. Non posso soffocare io questo   

amore della vita. E sotto è il mare.   

Lo varcherò. Conoscerò le genti    

più disparate. Vedrò quanto è bella   

la vita negli occhi di chi ha    

quindici anni fanciullo, come te.   
 

*  
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op hoeveel manieren je iets kan gebruiken   

dat nieuw is en hij houdt zich niet in 

als hij het af en toe aanraakt.  

Dan merkt hij mij op. En verkouden 

snuit hij zijn hart tussen twee grote handen. 
 

Ik moet uitstappen en misschien is dat maar goed ook. 
 

* 
 

XVII 
 

Om naar de wortels van mijn pijn te zoeken 

had ik heel de stad doorlopen. 
 

Vol van eten en zwakzinnigheid 

ging jij rustig naar je vrienden.  

Maar zelfs in zijn verdriet is Sandro Penna 

doordrenkt van een vreemde levensvreugde. 
 

Van de zijne en de jouwe, met zo veel liefde, 

omhelst hij één leeftijd – en stuurt je weg. 
 

* 
 

XXX 
 

De roos in zijn volle bloei 

was nog nooit zo mooi geweest 

als die keer toen hij in het gekrulde urinoir  

tegen de dageraad de slapeloze schildwacht beminde.   
 

 

Uit Kruis en verrukking  

 
 

Zie je, knaap, ik heb je meegenomen naar deze 

wilde plaats, ’s nachts, om wat te doen? 

Ik weet het niet. Deze liefde voor het leven kan ik 

niet onderdrukken. En hieronder is de zee. 

Ik zal hem doorkruisen. Ik zal de meest 

diverse mensen kennen. Ik zal zien hoe mooi 

het leven is in de ogen van iemand  

die de vijftien jaar van een jongen heeft, als jij. 
 

* 
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Lungo è il tragitto in autobus. Anche 

se la campagna fuori è così bella. 

Anzi sognata tra la nebbia. Un rozzo 

garzone di fornaio una sua tenera 

grazia concede ad attimi e poi nega 

facendo di quel tratto una catena 

di bei ricordi da sgranare a sera. 

 

 

Da Altre [1936-1957] 

 

 

Sempre fanciulli nelle mie poesie! 

Ma io non so parlare d’altre cose. 

Le altre cose son tutte noiose. 

Io non posso cantarvi Opere Pie. 

 

 

Da Stranezze  

 

 

Guardando un ragazzo dormire 

 

Tu morirai fanciullo ed io ugualmente. 

Ma più belli di te ragazzi ancora 

dormiranno nel sole in riva al mare. 

 

Ma non saremo che noi stessi ancora. 

 

* 

 

Forse l’ispirazione è solo un urlo 

confuso. Ma entro le colonne della 

legge, ridendo si masturba ogni fanciullo. 

 

* 
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De weg met de bus is lang. Ook  

al is het platteland buiten zo mooi. 

Sterker nog, gedroomd doorheen de mist. Een lompe 

bakkersknecht verleent af en toe 

en ontzegt daarna zijn innige gratie, 

zo maakt hij van dit traject een krans 

van mooie herinneringen om thuis te vlechten.   

 

 

Uit Andere gedichten [1936-1957] 

 

 

Altijd knapen in mijn gedichten! 

Maar ik kan het nergens anders over hebben. 

De rest is allemaal zo saai. 

Ik kan jullie geen Vrome Werken bezingen. 

 

 

Uit Eigenaardigheden  

 

 

Een jongen zien slapen 

 

Ooit zul je sterven knaap en zo ook ik. 

Maar jongens die dan jij nog mooier zijn  

zullen ook bij de zee in de zon slapen. 

 

Maar die zullen telkens weer ons zijn. 

 

* 

 

Misschien is de inspiratie slechts een verwarde  

schreeuw. Maar tussen de steunpilaren 

van de wet, trekt iedere knaap zich lachend af.    

 

* 
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Variante 

 

Oh voglia di baciare un bel ragazzo. 

Sole con luna, mare con foreste. 

Tutt’insieme baciare in una bocca. 

 

Ma il fanciullo non sa. Corre a una porta 

di triste luce. E la sua bocca è morta. 

 

* 

 

Volgeva un po’ a sinistra. Era un difetto. 

Ma ricordava gli anni ancor vicini 

quando corre fra noia e diletto 

l’epoca degli stretti calzoncini. 

 

* 

 

Omosessualità 

 

Le loro brame segrete, le loro 

selvagge vittorie sulla carne 

si confidavano. Una notte 

(avevano il giorno tutto, giorno 

di prima estate, 

vagato per la campagna 

insieme) insieme 

di stanchezza dormirono. All’alba s’incontrarono 

i loro corpi nudi. 

Fu una cosa del tutto naturale. 

 

* 

 

Ad un amico 

 

Dei giovinetti schivo 

tu sei un immorale. 

Oh bel sogno sportivo 

dolcissimo e reale. 
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Variant 

 

Ach, wat heb ik een zin om een mooie jongen te zoenen. 

Zon met maan, zee met bossen. 

Al dit tegelijk op zijn mond zoenen. 

 

Maar de knaap weet er niets van. Hij rent naar  

een deur van somber licht. En zijn mond is dood. 

 

* 

 

Hij stond iets naar links. Het was een gebrek. 

Maar dit deed denken aan de nog nabije jaren 

de tijd van strakke broekjes  

die vloeit tussen verveling en genoegen.  

 

* 

 

Homoseksualiteit 

 

Hun geheime hunkering, hun 

heftige overwinningen op het vlees 

vertrouwden zij aan elkaar toe. Op een nacht 

(ze hadden de hele dag, een dag 

aan het begin van de zomer,  

samen over het land  

gezworven) sliepen zij samen 

van vermoeidheid. Bij dageraad ontmoetten  

hun naakte lijven elkaar. 

Dat was iets volkomen natuurlijks. 

 

* 

 

Aan een vriend 

 

Jij zedeloze 

schuwt de jongetjes. 

Ach mooie sportieve droom   

zo zoet en reëel. 
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Da Il viaggiatore insonne 

 

 

Sbarco ad Ancona 

 

Dalla nube di polvere di carbone 

mi saluta un sorriso tutto bianco. 

Ma l’angelo di legno della barca 

guarda gli orinatoi tristi e odorosi 

improvvisati agli angoli – rivali 

o amici cari ai cocomeri rossi. 

 

Amici miei gli orinatoi… Ma io 

non tendo forse al monte dove trovo 

– lontano il mare e l’odore perverso – 

l’adolescente odoroso di fichi? 

 

* 

 

Immobile e perduto, lentamente 

animava nel buio la mano. 

 

 

In «Trasparenze» 

 

 

Un giorno che seguivo un ragazzetto 

questi, arrivato all’altezza del padre, 

disse con cattiveria del mio fare. 

E il padre, curioso, domandò: «che voleva?» 

«Voleva fare le zozzerie», rispose il figlio, 

al che il padre pazzamente ridendo 

verso di me aggiunse «come i cani?» 
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Uit De slapeloze reiziger 

 

 

Landen in Ancona 

  

Een parelwitte lach groet  

me uit de wolk van kolengruis. 

Maar de houten engel van de boot 

kijkt naar de treurige en geurige urinoirs  

geïmproviseerd in de hoeken – o lieve vrienden  

rivalen van de rode watermeloenen.   

 

Mijn vrienden de urinoirs…  Maar heb ik  

wellicht niet de neiging om naar de berg te gaan waar ik  

– waar de zee ver is en de geur verdorven – 

de puber vind die ruikt naar vijgen? 

 

*  

 

Roerloos en verloren, langzaam 

bewoog hij in het donker zijn hand.   

 

 

In «Trasparenze» 

 

 

Op een dag volgde ik een jongetje, 

toen hij bij zijn vader kwam, 

vertelde hij gemeen over mijn doen. 

De vader, nieuwsgierig, vroeg: «wat wou ie dan?» 

«Hij wilde rotzooien», antwoordde de zoon, 

waarop de vader gierend lachte  

en mij toevoegde «als honden?»    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Rodolfo Wilcock (Buenos Aires [Argentinië], 1919 – Lubriano [Viterbo], 

1978), wordt geboren als zoon van een Engelse vader en een Argentijnse moeder 

van Zwitsers-Italiaanse afkomst. In 1940 debuteert hij als dichter met Libro de 

poemas y canciones, wat hem de Premio della società argentina degli scrittori en 

de vriendschap van Borges oplevert. In de jaren daarna studeert hij af als civiel 

ingegneur en leidt hij enkele poëziebladen. In 1955 vestigt hij zich in Rome waar 

hij bevriend raakt met Morante, Moravia, Pecora en Calasso, en waar hij werkt 

voor verschillende dagbladen en tijdschriften: «Il Mondo», «Il Messagero» en 

«l’Espresso». In het Italiaans publiceert hij verzamelingen korte verhalen 

(Parsifal, 1974; Lo stereoscopico, 1990), toneelteksten (Teatro in prosa e in versi, 

1962), gedichten, en vertaalt hij meer dan dertig boeken uit het Engels, Frans, 

Italiaans en Duits naar het Spaans. In 1979 ontvangt hij postuum de Italiaanse 

nationaliteit. 

 

De geselecteerde gedichten komen uit de volgende bundel: 

Italienisches Liederbuch. 34 poesie d’amore, Milano, Rizzoli, 1974.



 

 

JUAN RODOLFO WILCOCK 
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Da Italienisches Liederbuch 

 

 

Qualunque cosa raccontino di Eliogabalo       

 

Qualunque cosa raccontino di Eliogabalo, 

di Messalina, di Margot di Navarra, 

sono invenzioni, e tuttavia sono 

la sola verità dei loro nomi. 

Di te diranno invece che andavi a scuola 

e poi tornavi a casa a fare i compiti: 

qualcuno dovrà dire i tuoi miracoli. 

Per esempio la volta che all’Ostiense 

arrivasti alla Posta dopo l’ora 

e tutto il personale uscì cantando  

a supplicarti di lasciare la lettera, 

e poi si misero a ruzzolare tra i fiori 

mangiando peonie sotto Scanderbeg, 

mentre i postini si libravano in aria  

con gli occhi stralunati dal piacere. 

O a Fiumicino quando sei DC8 

alla notizia che ti doleva un dente 

fecero un carosello così assordante 

che i pesci si affacciavano dritti nel mare, 

e dall’alto calavano analgesici 

nebulizzati attraverso i reattori. 

O la volta a Lubriano che avevi sete 

e a un tratto sorsero tre sorgenti dal tufo, 

e quel ritorno sull’Auostrada del Sole 

quando tutte le macchine si scansavano 

sulla corsia gialla di emergenza 

per non darti fastidio, perché dormivi. 

Ricordo quella sera in Laterano 

quando i dodici apostoli della Basilica 

bianchi e teatrali davanti ai riflettori 

si mossero e indicarono con il dito 

te che correvi sul piazzale col cane, 

e anche una volta che ti inseguì un tram 

innamorato, fuori dalle rotaie. 
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Uit Italienisches Liederbuch 

 

 

Wat ze ook zeggen over Elagabalus  

 

Wat ze ook zeggen over Elagabalus, 

over Messalina, of Margot van Navarra, 

het zijn slechts fabels, maar desondanks is  

dit de enige waarheid over hun namen. 

Maar over jou zullen ze zeggen dat je naar school ging 

en daarna naar huis om je opdrachten te maken: 

iemand moet toch jouw mirakels navertellen.   

Bijvoorbeeld die ene keer toen je na sluitingstijd  

op het postkantoor in Ostiense aankwam 

en heel het personeel zingend naar buiten trok    

en je smeekte om de brief af te geven, 

en daarna door de bloemen begon te rollen, 

en pioenrozen te eten onder het beeld van Skanderbeg, 

terwijl de postbodes in de lucht zweefden  

met grote ogen vol van vreugde. 

Of bij Fiumicino toen het nieuws  

zich verspreidde dat je kiespijn had  

en zes DC8 vlogen in een caroussel zo oorverdovend 

dat de vissen recht omhoog uit de zee sprongen 

en uit de hoogte daalden de pijnstillers  

verneveld uit de straalmotoren. 

Of die keer in Lubriano dat je dorst had 

en ineens uit tufsteen drie waterbronnen ontsprongen, 

of toen op de Autostrada del Sole tijdens onze terugreis  

alle auto’s opzij gingen 

op de vluchtstrook  

om jouw slaap niet te verstoren. 

Ik kan me die avond bij het Lateraan herinneren 

en de twaalf apostelen op de Basiliek, 

wit en theatraal in de schijnwerpers, 

zij bewogen zich en wezen met hun vinger   

naar jou, rennend met de hond op het plein, 

of ook die ene keer toen een verliefde tram   

uit de rails liep en je begon te achtervolgen. 
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E non hai smesso di spargere prodigi; 

sovverti è vero l’ordine naturale 

ma ho tanto atteso che lo sovvertissero. 

 

* 

 

Comunque sia, questo mondo è per te 

 

Comunque sia, questo mondo è per te.  

Mi sono domandato molte volte  

a che serviva, e non serviva a niente,  

ma adesso grazie a te ritorna utile.   

Fa il conto della merce abbandonata  

da Dio e prendila, l’hanno fatta per te  

millenni di uomini che non ti conoscevano  

ma che cercavano di prefigurare  

in templi e tombe di roccia e biblioteche  

uno stupore come quello che effondi  

quando sorridi e fai fermare il tempo  

e tutti ammutoliscono rapiti  

e ti alzi e dici, «io me ne vado a letto».  

Dormi, al risveglio sarà lì il tuo retaggio:  

una città che fu famosa assai,  

un fiume sporco cantato dai poeti,  

il cinema dove hanno ucciso Giulio Cesare;  

e intorno valli, montagne, mari, oceani,  

e capitali, e continenti e selve,  

e piramidi, e versi, e adoratori  

della tua forma esterna o quella interna  

e in alto il cielo e il sole e le stelle e la luna  

e sulla terra le bestie ubbidienti  

a te che infine vieni a giustificare  

la loro straordinaria varietà.  

È tutto tuo e non finisce mai. 

 

* 
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Zo blijf je wonderen verrichten; 

inderdaad, je werpt de natuurlijke orde omver 

maar ik heb zolang gewacht tot iemand die omver zou werpen.  

 

* 

 

Hoe dan ook, deze wereld is voor jou   

  

Hoe dan ook, deze wereld is voor jou. 

Vaak heb ik me afgevraagd  

waar ze toe diende, en ze diende nergens voor, 

maar dankzij jou wordt ze nu weer nuttig. 

Tel de door God verlaten goederen op 

en neem ze, mensen hebben ze in de afgelopen eeuwen  

voor jou gemaakt, ze kenden je niet 

al probeerden ze je af te beelden   

in tempels en rotsgraven en bibliotheken 

de verwondering die je nu schenkt 

wanneer je lacht en de tijd doet stilstaan 

en iedereen met stomheid slaat 

en je opstaat en verklaart «ik ga naar bed». 

Slaap, wanneer je ontwaakt zal je erfdeel klaarliggen: 

een stad ooit zeer befaamd, 

een vuile rivier bezongen door dichters, 

de bioscoop waar Julius Caesar werd vermoord; 

en rondom dalen, bergen, zeeën, oceanen, 

en hoofdsteden, en continenten en wouden, 

en piramiden, en verzen, en aanbidders 

van jouw uiterlijke of innerlijke vormen 

en boven de hemel en de zon en de sterren en de maan 

en op aarde de dieren gehoorzaam 

aan jou die ten slotte hun buitengewone 

verscheidenheid rechtvaardigt. 

Het is allemaal van jou en het eindigt nooit. 

  

* 
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Davanti a te la folla si apre stupita 

 

Davanti a te la folla si apre stupita, 

cadono dalle case i secchi d’acqua 

dei lavavetri sporti sui davanzali, 

vasi, giornali, lenzuoli innamorati, 

dall’Esquilino, da Piazza dei Cinquecento 

scendono bianche colonne di novizie 

estatiche con strisce con un verso di Kleist 

«il capo suo è circonfuso di raggi», 

lunghe strisce di stoffa che si arrotolano 

ai paraurti, ai vigili, ai turisti: 

vedi come fai sorgere una religione 

ogni volta che scendi per Via Cavour 

e tutti si convertono alla bellezza, 

cinque elicotteri ti seguono dall’alto, 

la camera ti aspetta sul balcone 

dei Borgia e il fonico sul marciapiede 

con il suo coro pronto di laureati, 

ma tu col passo di chi ha per padre un fiume 

e per madre la luna indifferente 

scendi senza badare agli ingorghi del traffico, 

ai clacson che salutano il tuo arrivo 

preannunciato da aromi di bergamotto 

e già dai Fori ti sta venendo incontro 

il Sindaco di Roma tutto in bianco 

e chi altro ancora del Comune sa 

chi meglio merita gli onori dell’Urbe, 

Grazia della Città, Scettro della Repubblica, 

che ora di fronte alla Protezione Animali 

perfino svegli l’amore dei cani, 

l’omaggio dei semafori e le rondini, 

i sensi dei prelati e dei poeti, 

te primavera ovunque e in ogni tempo. 

 

* 
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De verwonderde menigte wijkt voor jou uiteen 

 

De verwonderde menigte wijkt voor jou uiteen, 

van de vensterbanken van de huizen  

vallen de emmers van de glazenwassers, 

vazen, kranten, verliefde lakens, 

vanaf de Esquilijn, het Plein van de Cinquecento 

dalen witte rijen van novicen in extase  

met spandoeken met een vers van Kleist 

«zijn hoofd is met stralen gekroond», 

het zijn lange doeken die worden gerold 

om bumpers, verkeersagenten, toeristen: 

je ziet hoe iedere keer dat je in de Via Cavour komt 

je een nieuwe godsdienst doet ontstaan  

en iedereen zich bekeert tot de schoonheid, 

vijf helikopters volgen je van boven, 

op het balkon van de Borgia’s wacht op jou   

de camera en op de stoep de geluidstechnicus  

met zijn koor van gereedstaande geleerden,  

maar jij schrijdt als iemand die als vader  

een rivier heeft en als moeder de onverschillige maan, 

je let niet op de verkeersopstoppingen, 

noch op de toeters die jouw komst – aangekondigd  

door de geur van bergamot – bejubelen 

en vanaf de Fora komt de Burgemeester van Rome je  

geheel in het wit tegemoet 

en alle anderen in de Gemeente die weten  

wie dit eerbewijs van de Urbe waardig is, 

Gratie van de Stad, Scepter van de Republiek, 

je, die nu voor het kantoor van de Dierenbescherming 

zelfs de liefde van de honden opwekt  

en de hulde van de stoplichten en de zwaluwen,  

en de zinnen van priesters en dichters, 

jij de eeuwige en alomtegenwoordige lente.         

 

* 
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Fatti vedere nella tua nudità 

 

Fatti vedere nella tua nudità, 

il mondo ha questo bisogno di bellezza 

per diradare i pensieri cattivi 

che sono sempre dei pensieri vestiti, 

rendi visibile la sublimità 

senza badare se desta scalpore: 

non cadrà il firmamento quando cadranno 

le tue mutande e la tua camicetta, 

soltanto nei paesi freddi gli dèi 

portavano questi indumenti. Poi, 

in questo Olimpo da te scelto a dimora 

con tutt’e nove i colli dell’Urbe ai piedi 

verrà eretto un palazzo pieno di specchi 

e in ogni specchio una tua immagine riflessa, 

e lì terranno le cerimonie di Stato, 

i congressi, gli esami di maturità, 

alla presenza della verità nuda. 

 

* 

 

La sesta lettera comparve nel cielo 

 

La sesta lettera comparve nel cielo, 

era un annuncio, immagino, della Firestone 

che torreggiava solo sul Campo Boario 

con scritto: in questo segno vincerai, 

ma in verde, perché il verde è il mio colore. 

E adesso lo rivedo, anche di giorno, 

benedico il Testaccio e i suoi dintorni 

e soprattutto l’angolo di strada 

dove davanti a un semaforo rosso 

mi fu concesso di sperare il verde: 

la sesta lettera comparve nel cielo 

e in quel momento si fusero i secoli, 

fuggì il tempo con tutti i suoi cadaveri, 

guardai quel segno di trionfo e 

mi innamorai di te: questa è la storia 

della mia, diciamo, conversione. 
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Laat je zien in je naaktheid 

 

Laat je zien in je naaktheid, 

de wereld heeft schoonheid nodig  

om slechte gedachten te doen vervagen  

want zulke gedachten zijn altijd gekleed, 

maak het sublieme zichtbaar 

en negeer of het opzien baart: 

het firmament zal niet vallen wanneer 

je onderbroek en hemdje vallen, 

alleen in koude landen droegen de goden  

zulke kleding. Daarna, 

op deze Olympus en aan de voet van alle negen  

heuvels van de Urbe die je als woonstede hebt gekozen  

zal een paleis vol met spiegels opgericht worden   

en iedere spiegel zal je beeld reflecteren, en daar zal men  

Staatsceremonies, congressen,  

het eindexamen houden,  

in de aanwezigheid van de naakte waarheid. 

 

* 

 

In de hemel verscheen de zesde letter 

 

In de hemel verscheen de zesde letter, 

zij was, geloof ik, een advertentie van Firestone 

die zich alleen verhief boven de Campo Boario1, 

en erop stond: in dit teken zul jij overwinnen2, 

maar het was in het groen, want groen is mijn kleur. 

En nu zie ik het opnieuw, zelfs overdag, 

ik zegen Testaccio en zijn omgeving 

en bovenal het stukje van de weg 

waar mij voor een rood stoplicht  

werd gegund om op het groene licht te wachten: 

in de hemel verscheen de zesde letter  

en op dat moment smolten alle eeuwen, 

de tijd, samen met al zijn lijken, vluchtte, 

ik keek naar dat overwinningsteken en 

ik werd verliefd op jou: dit is het verhaal, 

van, laten we zeggen, mijn bekering.
                                                           
1 Een weg in Testaccio, de 20ste rione [zone] van Rome. 
2 In hoc signo vinces zijn de woorden die keizer Constantijn I droomde voorafgaand aan de slag 

tegen Maxentius bij de Milvische brug, 28 oktober 312.  



 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pier Paolo Pasolini (Bologna, 1922 – Ostia [Rome], 1975). Na zijn jeugd in 

verschillende plaatsen te hebben doorgebracht, vestigt hij zich in 1937 in Bologna 

waar hij in 1937 afstudeert in Italiaanse literatuur. Na 8 september 1943 duikt hij 

onder in Casarsa, het dorp waar zijn moeder vandaan komt, waar hij poëzie in 

dialect schrijft en lid wordt van de Communistische Partij; het lidmaatschap zal 

hem later echter ontnomen worden vanwege een homoschandaal. In 1950 vertrekt 

hij naar Rome en publiceert romans (Ragazzi di vita, 1955; Una vita violenta, 

1959) en poëziebundels (Le ceneri di Gramsci, 1955; L’usignolo della Chiesa 

Cattolica, 1958; La religione del mio tempo, 1961; Poesia in forma di rosa, 1964), 

zonder zijn kritische en filologische interesses op te geven (Poesia dialettale del 

Novecento, 1952; Passione e ideologia, 1960). Daarna wijdt hij zich 

hoofdzakelijk aan de cinema (Accattone, 1961; Il Vangelo secondo Matteo, 1964; 

Uccellacci e uccellini, 1966; Edipo Re, 1967; Il Decameron, 1971; Salò, 1975), 

waar hij internationaal grote roem mee verwerft. Vanaf het eind van de jaren 

zestig schrijft hij voor «Il Tempo» en de «Corriere della Sera», waarin hij kritische 

stukken over de maatschappij publiceert, later samengebracht in Scritti corsari 

(1975) en Lettere luterane (1976). Hij sterft als gevolg van een aanslag onder 

omstandigheden die nog steeds niet volledig zijn opgehelderd. 

  

De geselecteerde gedichten komen uit de volgende bundels: 

La meglio gioventù, Firenze, Sansoni, 1954. 

L’usignolo della Chiesa Cattolica, Milano, Longanesi, 1958.  

La religione del mio tempo, Milano, Garzanti, 1961. 

Poesia in forma di rosa, Milano, Garzanti, 1964. 

Trasumanar e organizzar, Milano, Garzanti, 1971. 

L’hobby del sonetto, in Tutte le poesie, 2 voll., a cura di Walter Siti, Milano, 

Mondadori, 2003, II. 



 
 

PIER PAOLO PASOLINI 
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Da La meglio gioventù 

 

 

Il dì da la me muàrt 

 

Ta na sitàt, Trièst o Udin, 

ju par un viàl di tèjs, 

di vierta, quan’ ch’a mùdin 

il colòur li fuèjs, 

i colorài muàrt 

sot il soreli ch’al art 

biondu e alt 

e i sierarài li sèjs, 

lassànlu lusi, il sèil. 

 

Sot di un tèj clìpit di vert 

i colarài tal neri 

da la me muàrt ch’a dispièrt 

i tèjs e il soreli. 

I bièj zuvinùs 

a coraràn ta chè lus 

ch’i ài pena pierdùt, 

svualànt fòur da li scuelis 

cui ris tal sorneli. 

 

Jo i sarài ’ciamò zòvin 

cu na blusa clara 

e i dols ciavièj ch’a plòvin 

tal pòlvar amàr. 

Sarài ’ciamò cialt 

e un frut curìnt pal sfalt 

clìpit dal viàl 

mi pojarà na man 

tal grin di crisàl. 

 

                                                           
 Italiaanse vertaling: Il giorno della mia morte 

In una città, Trieste o Udine, | per un viale di tigli, | quando di primavera le foglie mutano | 

colore io cadrò | morto sotto il sole che arde | biondo e alto | e chiuderò le ciglia, | lasciando il 

cielo al suo splendore. || Sotto un tiglio tiepido di verde | cadrò nel nero | della mia morte che 

disperde | i tigli e il sole. | I bei giovinetti | correranno in quella luce | che ho appena perduto, | 

volando fuori dalle scuole | coi ricci sulla fronte. || Io sarò ancora giovane | con una camicia 

chiara | e coi dolci capelli che piovono | sull’amara polvere. | Sarò ancora caldo | e un fanciullo 

correndo per l’asfalto | tiepido del viale | mi poserà una mano | sul grembo di cristallo. 
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Uit De beste jeugd 

 

 

De dag van mijn dood 

 

In een stad, Triëst of Udine,  

zal ik in een lindelaan, 

in het voorjaar als de bladeren  

verkleuren,  

dood neerzijgen 

onder de brandende zon,  

blond en hoog, en ik zal  

mijn oogleden sluiten en  

de hemel laten aan zijn pracht. 

 

Onder een groenlauwe linde  

zal ik neerzijgen in het donker 

van mijn dood die  

de linden en de zon verdrijft.  

De schone knaapjes 

zullen rennen in dat licht  

dat ik zonet ben kwijtgeraakt,  

de school uit vliegend met hun  

krullen op hun hoofd. 

 

Ik zal nog jong zijn,  

met een licht overhemd aan  

en met zachte haren die regenen  

op het bittere stof.  

Ik zal nog warm zijn  

en een jongen die over het lauwe asfalt  

van de laan rent, 

zal een hand leggen  

op mijn glazen kruis. 
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Da L’usignolo della Chiesa Cattolica  

 

 

Improvviso 

 

Sento nelle mie orecchie 

àtone di distanza 

voci d’Indios che hanno 

nitidissimi echi. 

 

Tocco con la mia mano 

la dura penna infissa 

nei capelli corvini 

d’un giovinetto indiano. 

 

 

Da La religione del mio tempo 

 

 

Vanno verso le Terme di Caracalla 

giovani amici, a cavalcioni 

di Rumi o Ducati, con maschile 

pudore e maschile impudicizia, 

nelle pieghe calde dei calzoni 

nascondendo indifferenti, o scoprendo, 

il segreto delle loro erezioni… 

Con la testa ondulata, il giovanile 

colore dei maglioni, essi fendono 

la notte, in un carosello 

sconclusionato, invadono la notte, 

splendidi padroni della notte… 

Va verso le Terme di Caracalla, 

eretto il busto, come sulle natìe 

chine appenniniche, fra tratturi 

che sanno di bestia secolare e pie 

ceneri di berberi paesi – già impuro 

sotto il gaglioffo basco impolverato, 

e le mani in saccoccia – il pastore migrato 

undicenne, e ora qui, malandrino e giulivo 

nel romano riso, caldo ancora 

di salvia rossa, di fico e d’ulivo… 

 

Va verso le Terme di Caracalla, 
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Uit De nachtegaal van de Katholieke Kerk 

 

 

Plotseling 

 

Ik hoor in mijn oren 

doof door de afstand 

stemmen van indianen die messcherpe 

echo’s geven. 

 

Met mijn hand raak ik 

de harde veer in  

het ravenzwarte haar  

van een indianenjongetje. 

 

 

Uit De godsdienst van mijn tijd 

 

 

Naar de Thermen van Caracalla gaan 

jonge vrienden, schrijlings 

op hun Rumi of Ducati, met stoere 

schroom en stoere schaamteloosheid, 

in de warme plooien van hun broekspijpen 

verbergen ze onverschillig, of ontbloten,  

het geheim van hun erecties… 

Met een golvend hoofd, de jeugdige 

kleur van hun shirts, klieven ze 

de nacht, in een warrige  

mallemolen dringen ze de nacht binnen, 

glansvolle meesters van de nacht… 

Hij gaat naar de Thermen van Caracalla, 

zijn bovenlijf opgericht, als op de geboorte- 

grond van de Apennijnen, te midden van paden 

die geuren naar eeuwenoud dier en vrome 

asresten van berberdorpen – al onkuis 

onder de bestofte suffe alpinopet, 

en de handen in de zak – de gemigreerde 

elfjarige herder, en nu hier, ondeugend en speels 

met zijn Romeinse lach, nog warm 

van rode salie, van vijg en olijf… 

 

Hij gaat naar de Thermen van Caracalla, 
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il vecchio padre di famiglia, disoccupato, 

che il feroce Frascati ha ridotto 

a una bestia cretina, a un beato, 

con nello chassì i ferrivecchi 

del suo corpo scassato, a pezzi, 

rantolanti: i panni, un sacco, 

che contiene una schiena un po’ gobba, 

due coscie certo piene di croste, 

i calzonacci che gli svolazzano sotto 

le saccoccie della giacca pese 

di lordi cartocci. La faccia 

ride: sotto le ganasce, gli ossi 

masticano parole, scrocchiando: 

parla da solo, poi si ferma, 

e arrotola il vecchio mozzicone, 

carcassa dove tutta la giovinezza, 

resta, in fiore, come un focaraccio 

dentro una còfana o un catino: 

non muore chi non è mai nato. 

 

Vanno verso le Terme di Caracalla. 

…………………………………..  

 

 

Da Poesia in forma di rosa 

 

 

Da La realtà 

 

Poi… ah, nel sole è la mia sola lietezza… 

quei corpi, coi calzoni dell’estate, 

un po’ lisi nel grembo per la distratta carezza 

 

di rozze mani impolverate… Le sudate 

comitive di maschi adolescenti, 

sui margini dei prati, sotto facciate 

 

di case, nei crepuscoli cocenti… 

L’orgasmo della città festiva, 

la pace delle campagne rifiorenti… 
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de oude huisvader, zonder werk, 

die de wrede Frascati heeft gemaakt tot 

een stom dier, tot een gelukzalige, 

met in de motorkast het schroot 

van zijn gesloopte lichaam, aan gort, 

reutelend: de kleren, een zak, 

met daarin een lichte bochelrug, 

twee dijen stellig vol korsten, 

de broekspijpjes die fladderen onder 

de jaszakjes zwaar van 

zwarte bankbriefjes. De kop 

lacht: onder de kaken kauwen 

de botten krakend woorden: 

hij praat in zichzelf, dan houdt hij stil, 

en rolt de oude peuk, 

karkas waar alle jonkheid 

in bloei blijft, als een zeehondje 

in een motorkap of teil: 

wie nooit is geboren sterft niet. 

 

Ze gaan naar de Thermen van Caracalla. 

…………………………………..  

 

 

Uit Poëzie in de vorm van een roos 

 

 

Uit De realiteit 

 

Verder… ach, in de zon schuilt mijn enig jolijt…  

die lichamen, met de zomerbroeken, 

iets versleten in het kruis door de onnadenkende handtastelijkheid  

 

van ruwe stofhanden… De groepen 

bezwete pubers vol vuur, 

aan de rand van weiden, onder huis- 

 

gevels, in het gloeiende schemeruur… 

Het orgasme van het feestelijk stadsgedruis, 

de rust van de opbloeiende natuur… 
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E loro, con le loro faccie vivide 

o nere d’ombra, come di cuccioli lupi, 

in pigre scorribande, in lascive 

 

ingenuità… Quelle nuche! Quei cupi 

sguardi! Quel bisogno di sorridere, 

ora per i loro discorsi, un poco stupidi, 

 

d’innocenti, ora come per sfida 

al resto del mondo che li accoglie: 

FIGLI. Ah, quale Dio li guida 

 

così certi, qui lungo le strade più spoglie, 

ai Castelli, alle Spiagge, alle Porte 

della città, nelle previste, antiche voglie 

 

di chi sa già che giungerà alla morte 

dopo essere veramente vissuto: 

che la vita che ha in sorte 

 

è quella giusta, e nulla avrà perduto. 

Umili, certo. E quello che sarà 

il loro modo vile, poi, d’aver compiuto 

 

se stessi (il loro destino è la viltà), 

è ancora un albeggiare quasi 

su sconosciuti alberi, in cui ha 

 

la natura soltanto gemme, in una stasi 

di purezza suprema, di coraggio. 

Oh, certo, essi sono invasi 

 

ormai dal male che ricevono in retaggio 

dai padri – mia coetanea, nera razza. 

Ma in che cosa sperano? che raggio 

 

di luce li colpisce, in quella faccia 

dove l’attaccatura dei capelli 

alla fronte, i ciuffi, le onde sono grazia 

 

più che corporea?... Dolcemente ribelli, 

e, insieme, contenti del futuro dei padri: 

ecco che cosa li fa così belli!
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En zij, met hun krachtige koppen 

of schaduwdonker, als wolfsjongen, 

in luie strooptochten, in lustige 

 

naïviteit… Die nekken! Die donkere 

blikken! Die behoefte om te lachen, 

nu eens om hun suffige praatjes,  

 

van onnozelaars, dan weer als prikkel 

aan alle anderen die hen ontvangen: 

ZONEN. Ach, welke God die hen wikkelt 

 

in zekerheid, hen leidt in de naaktste gang, 

naar de Burchten, Stranden, Poorten 

van de stad, in de voorspelde, oude drang 

 

van iemand die weet te komen bij de dood 

na echt te hebben geleefd: 

dat het leven dat hij heeft geloot 

 

het juiste is, en niets zal hij zijn kwijtgeraakt. 

Simpele lieden, jawel. En wat dat lage van hen 

dan zal zijn, dat ze zichzelf hebben gemaakt 

 

(hun lot is laagheid), 

is weer als het ware lichten 

over onbekende bomen, waarin  

 

de natuur alleen maar knoppen heeft, in een stilstand 

van opperste zuiverheid, moed. 

O, zeker, ze worden overvallen 

 

door het kwaad dat ze krijgen als erfgoed 

van hun vaderen – het donkere slag van mijn leeftijd. 

Maar waar hopen ze op? Dat een gloed  

 

van licht hen treft in dat gezicht 

waar de haarinplant 

op het voorhoofd, de lokken, de golven dicht 

 

bij lichaamscharme zijn?... Zacht rebels, 

en tegelijk tevreden over de toekomst van hun vaderen: 

dat is wat hen zo mirakels 
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Anche i torvi, anche i tristi, anche i ladri 

hanno negli occhi la dolcezza 

di chi sa, di chi ha capito: squadre 

 

ordinate di fiori nel caos dell’esistenza. 

In realtà, io, sono il ragazzo, loro 

gli adulti. Io, che per l’eccesso della mia presenza, 

 

non ho mai varcato il confine tra l’amore 

per la vita e la vita… 

Io, cupo d’amore, e, intorno, il coro 

 

dei lieti, cui la realtà è amica. 

Sono migliaia. Non posso amarne uno. 

Ognuno ha la sua nuova, la sua antica 

 

bellezza, ch’è di tutti: bruno 

o biondo, lieve o pesante, è il mondo 

che io amo in lui – ed accomuno, 

 

in lui – visione d’amore infecondo 

e purissimo – le generazioni, 

il corpo, il sesso. Affondo 

 

ogni volta – nelle dolci espansioni, 

nei fiati di ginepro – nella storia, 

che è sempre viva, in ogni 

 

giorno, ogni millennio. Il mio amore 

è solo per la donna: infante e madre. 

Solo per essa, impegno tutto il cuore. 

 

Per loro, per i miei coetanei, i figli, in squadre 

meravigliose sparsi per pianure 

e colli, per vicoli e piazzali, arde 

 

in me solo la carne. Eppure, a volte, 

mi sembra che nulla abbia la stupenda 

purezza di questo sentimento. 

 

[…] 
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knap maakt! Ook de sombere, droefgeestige lui, ook de 

dieven hebben in hun ogen de zachtheid 

van iemand die weet, die doorheeft: geledingen 

 

bloemen op een rij in de chaos van het bestaan. 

In werkelijkheid ben ik het kind, zij 

de volwassenen. Ik heb door een overmaat van zijn 

 

nooit de grens overschreden tussen de liefde 

voor het leven en het leven… 

Ik, dof van liefde, en rondom het koor 

 

van jubelaars, de werkelijkheid welgezind. 

Ze zijn met duizenden. Ik kan er niet een liefhebben. 

Ieder heeft zijn nieuwe, zijn oude 

 

schoonheid, die van iedereen is: donker 

of blond, licht of zwaar, het is de wereld 

waarvan ik houd in hem – en ik koppel 

 

in hem – onvruchtbare liefdesvisie 

en heel zuiver – de generaties, 

het lichaam, seks. Ik begraaf 

 

telkens – in de zoete uitbreidingen, 

in de geuren van de jeneverstruik – in de geschiedenis, 

die altijd levend is, in elke 

 

dag, elk millennium. Mijn liefde 

is alleen voor de vrouw: kind en moeder. 

Alleen aan haar verpand ik heel mijn hart. 

 

Voor hen, mijn leeftijdgenoten, de kinderen, in schitterende 

eenheden over bergen 

en dalen, in stegen en op pleinen, gloeit 

 

in mij alleen het vlees. Niettemin lijkt me, 

soms, dat niets de weergaloze 

zuiverheid van dit gevoel heeft. 

 

[…] 
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Da Trasumanar e organizzar 

 

 

Da Versi del testamento 

 

La solitudine: bisogna essere molto forti 

per amare la solitudine; bisogna avere buone gambe 

e una resistenza fuori del comune; non si deve rischiare 

raffreddore, influenza o mal di gola; non si devono temere 

rapinatori o assassini; se tocca camminare 

per tutto il pomeriggio o magari per tutta la sera 

bisogna saperlo fare senza accorgersene; da sedersi non c’è; 

specie d’inverno; col vento che tira sull’erba bagnata, 

e coi pietroni tra l’immondizia umidi e fangosi; 

non c’è proprio nessun conforto, su ciò non c’è dubbio, 

oltre a quello di avere davanti tutto un giorno e una notte 

senza doveri o limiti di qualsiasi genere. 

Il sesso è un pretesto. Per quanti siano gli incontri 

– e anche d’inverno, per le strade abbandonate al vento, 

tra le distese d’immondizia contro i palazzi lontani, 

essi sono molti – non sono che momenti della solitudine; 

più caldo e vivo è il corpo gentile 

che unge di seme e se ne va, 

più freddo e mortale è intorno il diletto deserto; 

è esso che riempie di gioia, come un vento miracoloso, 

non il sorriso innocente o la torbida prepotenza 

di chi poi se ne va; egli si porta dietro una giovinezza 

enormemente giovane; e in questo è disumano, 

perché non lascia tracce, o meglio, lascia una sola traccia 

che è sempre la stessa in tutte le stagioni. 

Un ragazzo ai suoi primi amori 

altro non è che la fecondità del mondo. 

È il mondo che così arriva con lui; appare e scompare, 

come una forma che muta. Restano intatte tutte le cose, 

e tu potrai percorrere mezza città, non lo ritroverai più; 

l’atto è compiuto, la sua ripetizione è un rito. 

 

[…] 
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Uit Het menselijke bestaan overschrijden en organiseren  

 

 

Uit Verzen uit het testament 

 

Eenzaamheid: je moet heel sterk zijn 

om van eenzaamheid te houden; je moet goede benen hebben 

en een buitengewone weerstand; je moet geen verkoudheid 

krijgen, geen griep of keelpijn; je moet geen 

overvallers of moordenaars vrezen; als je de hele middag 

moet lopen of misschien de hele avond 

moet je dat ongemerkt kunnen doen; zitten is er niet bij; 

vooral ’s winters; met de wind die over het natte gras waait, 

en met de keien tussen het vuilnis, vochtig en modderig; 

er is gewoon geen troost, daarover bestaat geen twijfel, 

behalve dat je een hele dag en nacht voor de boeg hebt 

zonder plichten of grenzen van welke aard ook. 

Seks is een voorwendsel. Hoeveel ontmoetingen er ook zijn – 

en ook ’s winters, over de straten vol wind, 

tussen de vlakten met vuilnis tegen de verre gebouwen, 

komen ze veel voor – het zijn slechts momenten van eenzaamheid; 

warmer en levender is het wellevende lichaam 

dat zalft van zaad en weer verdwijnt, 

kouder en sterfelijker is rondom het verlaten genot; 

dat nu vervult van vreugde, als een wonderbaarlijke wind, 

niet de onschuldige glimlach of de troebele aanmatiging 

van iemand die daarna verdwijnt; hij neemt een jeugd mee 

die enorm jong is; en daarin is hij onmenselijk, 

want hij laat geen sporen achter, of liever, hij laat maar één spoor achter 

dat altijd in alle seizoenen hetzelfde is. 

Een jongen bij zijn eerste liefdes 

is enkel en alleen maar vruchtbaarheid van de wereld. 

Het is de wereld die zo met hem komt; ze verschijnt en verdwijnt, 

als een veranderende gedaante. Alle dingen blijven ongerept, 

en jij zult de halve stad af kunnen gaan, je zult hem nooit meer vinden; 

de daad is voltrokken, de herhaling ervan is een ritueel. 

 

[…] 
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Da L’hobby del sonetto  

 

 

5 
 

Le vostre due lacrimucce, mio Signore bello, 

lasciano il tempo che trovano: tempo di morte. 

Il pensiero di morire, infatti, è fratello 

vostro, certo da sempre: ma era così forte 
 

che, prima non lo sentivo: mo’ ne afferro 

le prime note: chi va per le lunghe, chi per le corte; 

voi, che siete svelto, già dal nostro tempo novello 

lo sapevate; io no, troppo ingenuo e occupato dalla corte 
 

che vi facevo ingordamente – desideroso solo 

che non passasse un giorno che non fosse con voi; 

ora lo pago; la vostra lietezza non era che il volo 
 

che certi animali fanno nella loro leggera foia 

prima di morire. È durata otto anni, mica poco. 

Ora in voi è morte, in me pazzia, tutta quella gioia. 

 

* 
 

17 
 

Mio signore scugnizzo, niente al mondo 

assomiglia al riso che vi brilla negli occhi, 

quando volete: tanto che io non rispondo 

più di nulla, né è il caso che lotti 
 

contro la distruzione che voi operate in fondo 

alla realtà. Ciò libera me e gli altri sciocchi 

umani in grado di capirlo. Ma ora quel giocondo 

vostro screditare tutto, non ha più sbocchi 
 

liberatori nella mia anima contorta. 

Lo sguardo con la malinconia che prova 

chi sa che non ci sarà ritorno. 
 

Gli intrattenibili sorrisi sono di persona morta: 

le feste hanno una ragione tristemente nuova. 

La felicità riguarda un altro giorno. 

 

* 
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Uit De hobby van het sonnet  

 

 

5 
 

Die paar traantjes van jou, mijn mooie Meester,     

laten de tijd die ze vinden: tijd van dood.      

De gedachte aan sterven is je broeder, 

zeker altijd al: maar ze was zo sterk 
 

dat ik haar eerder niet voelde: nu hoor ik haar 

eerste noten: de een kiest de lange weg, de ander de korte;   

jij, vlug als je bent, wist het al vanaf de eerste tijd samen;  

ik niet, naïef als ik was en in beslag genomen door mijn  

 

gulzige hofmakerij – alleen verlangend dat geen dag  

zou verstrijken zonder dat we samen waren;  

nu moet ik ervoor betalen; jouw blijdschap was slechts de vlucht 
 

van sommige dieren in hun lichte loopsheid 

voordat ze sterven. Ze heeft acht jaar geduurd, niet niks. 

Nu ligt de dood in jou, waanzin in mij, al die vreugde. 

 

* 
 

17 
 

Mijn heer straatjoch, niets ter wereld 

lijkt op de lach die in je ogen schittert, 

wanneer je dat wilt: zodat ik niet meer  

voor mezelf in sta, en ook niet meer wil vechten 
 

tegen de verwoesting die je aan de wortels van de werkelijkheid 

aanricht. Dat bevrijdt mij en andere menselijke dwazen  

die in staat zijn het te begrijpen. Maar jouw olijke manier  

om alles in discrediet te brengen biedt nu  
 

geen uitlaatklep meer in mijn verwrongen ziel. 

De blik met de melancholie die  

hij voelt die weet dat er geen weg terug is. 
 

De onweerstaanbare glimlach is die van een dode: 

feesten hebben een bedroevend nieuwe aanleiding     

Geluk betreft een andere dag. 

 

* 
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54 

 

Andate, andate! È per voi la stagione 

in cui gli uccelli vogliono farsi il nido; 

vi spinge certamente una passione 

intrattenibile. Così son io che vi abbandono 

 

– pur non sapendo come trattenere il grido 

dei deboli. È deciso: ciò che dispone 

per voi un’altra strada, lascia a me la mia; 

torniamo ognuno nella regione 

 

del cosmo da dove cominciò il tragitto. 

Due uccelli maschi non hanno fra loro doveri 

che gli assicurino la pace col mondo. 

 

Con la vostra uccella voi vivete nel fitto 

mistero di tale pace, sotto cieli 

ignoti a chi non è nidace come rondine. 

 

* 

 

61 

 

Da bravo eroe io risi delle cose umane 

che chiamavo a ragione, del resto, 

borghesi: una fedeltà coniugale 

era il colmo di quel mio giusto disprezzo. 

 

Adesso che non posso trattenervi dall’andare 

dove volete, sento con terrore che niente ha benedetto 

la nostra unione o ci ha fatto giurare 

qualche patto reciproco. In nome dell’affetto 

 

non si può pretendere niente: 

e pretendere qualcosa è la sola cosa che resta 

a chi è abbandonato, anche se ciò è meschino. 

 

Son ridotto a invidiare in un modo struggente 

i legami la cui realtà si manifesta, 

anche se non ha più senso, con uno stupido anellino. 

 

* 
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54 

 

Ga maar, ga maar weg! Het is voor jou het seizoen 

waarin vogels een nest willen bouwen; 

zeker drijft jou een ontembare  

hartstocht. Ik ben het daarom die je verlaat 

 

– al weet ik niet hoe ik de schreeuw 

der zwakken kan onderdrukken. Het is besloten: wat voor jou 

een andere weg bepaalt, laat mij de mijne; 

beiden keren we terug naar de zone 

 

van de kosmos waar de tocht begon. 

Tussen twee mannetjesvogels bestaan geen plichten 

die hun vrede met de wereld waarborgt. 

 

Jij en jouw vrouwtje leven in het dichte 

mysterie van die vrede, onder hemelen 

die onbekend zijn aan hen die nestelen als de zwaluw. 

 

* 

 

61 

 

Als dappere held lachte ik om die menselijke dingen 

die ik, terecht trouwens, 

burgerlijk noemde: huwelijkstrouw 

was het toppunt van die terechte afschuw. 

 

Nu ik je er niet van kan weerhouden te gaan 

waar je wilt, voel ik verschrikt dat niets  

onze verbintenis heeft gezegend, ons een wederzijds pact 

heeft doen zweren. In naam der genegenheid 

 

kan je niets pretenderen: 

en iets pretenderen is het enige wat rest 

aan wie is verlaten, hoe kleinzerig het ook is.  

 

Ik ben zo gezonken dat ik vreselijk jaloers ben 

op banden die tot uiting komen, 

hoe zinloos ook, in een stupide ringetje. 

 

* 
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111 

 

Ecco: il tuo «diritto a farti una vita» 

«l’amore che a vent’anni uno deve avere» 

si sono realizzati: si è adempiuta, 

anche, l’ansia di sacrificio che il Dovere 

 

del mondo mi imponeva. T’è riuscita. 

Hai ottenuto tutto ciò che volevi. 

Di che si tratta? Una ragazza scipita 

si chiama tua moglie, una nera 

 

casa in stile fascista è il tuo nido, 

un traffico che stordisce in una misera 

e presuntuosa strada di periferia 

 

è la tua pace, uno stuolo infido 

di parenti è il tuo mondo. Vivere 

così era la tua volontà, contro la mia?
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111 

 

Kijk: jouw «recht een eigen leven te leiden», 

«de liefde die iemand van twintig moet kennen» 

zijn werkelijkheid; ook is de opofferingsdrang 

die ’s werelds Plicht mij oplegde, vervuld. 

 

Je hebt het voor elkaar. 

Je hebt alles bereikt wat je wilde. 

Waar gaat het om? Een onbeduidend meisje    

noemt zich jouw vrouw, een zwart 

 

huis in fascistische stijl is je nest, 

oorverdovend verkeer in een ellendige, 

pretentieuze buitenwijkse straat 

 

is jouw vrede, een oneindige stoet 

familieleden je wereld. Zo te leven 

was jouw wil, tegen de mijne? 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Testori (Novate Milanese [Milaan], 1923 – Milaan, 1993). Tijdens zijn 

jeugd interesseert hij zich voor beeldende kunst, begint te schilderen en studeert 

af aan de Kaholieke Universiteit van Milaan met een scriptie over moderne 

schilderkunst. Hij blijft zijn hele leven actief als kunstcriticus, met talloze 

publicaties en tentoonstellingen met schilderkunst uit Lombardije van de 

zeventiende eeuw tot de modernen. Zijn eerste verhalende teksten (Il ponte della 

Ghisolfa, 1958; La gilda del Mac Mahon, 1960) en theaterstukken (Arialda, 1960; 

Erodiade, 1969) geven hem bekendheid als een controversiële persoonlijkheid en 

worden het slachtoffer van censuur. In 1977 begint hij zijn samenwerking met de 

«Corriere della Sera», waar hij de kunstpagina redigeert. In de laatste fase van zijn 

leven zoekt hij toenadering tot de posities van Comunione e Liberazione 

(Gemeenschap en Bevrijding) een internationale, katholieke lekenbeweging.  

 

De geselecteerde gedichten komen uit de volgende bundels: 

L’amore, Milano, Feltrinelli, 1968. 

Per sempre, ivi, 1970. 

Nel tuo sangue, Milano, Rizzoli, 1973.
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Da L’amore 

 

 

XXI 

 

Ti vedo nudo, 

carne di me, 

mia falce; 

steso t’adoro 

sui lenzuoli. 

La pioggia il caro ventre 

ha coperto di lagrime 

e ghiaccioli; 

la pioggia in cui gridando 

al cielo nell’inferno 

l’inferno adorato della carne 

uscì dai vivi rami adusti, 

da me, da te, 

in una sola luce. 

Ora che posi 

e in sogno ti distendi 

immensamente tenero e felice, 

piango a vederti, ombra, 

e a te ancora, tremando, 

mi dirigo, 

mio martire, 

mia colpa, 

per chiederti ancora furia 

nella pace, 

mia unica salvezza, 

mia fornace. 

 

* 

 

LXXII 

 

Vedo tuo figlio in te. 

Ancora non è nato 

ma già ne scorgo salire 

dal tuo sonno 

il primo riso. 

Lo guarderai dormire 

com’io guardo te,
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Uit De liefde  

 

 

XXI 

 

Ik zie je naakt, 

vlees van mij, 

mijn sikkel; 

op de lakens 

liggend aanbid ik je. 

De regen heeft met tranen 

en ijspegels 

de dierbare schoot bedekt; 

de regen waarin schreeuwend 

naar de hemel in de hel 

de aanbeden hel van het vlees  

uit verdorde levende takken verscheen, 

uit mij, uit jou, 

in een enkel licht. 

Nu je rust 

en je in de droom neervlijt 

ontzaglijk teder en gelukkig, 

huil ik bij je aanblik, schaduw, 

en richt me nogmaals, trillend, 

tot jou, 

mijn martelaar, 

mijn schuld, 

om je nogmaals drift te vragen 

in de vrede, 

mijn enige redding, 

mijn oven.    

 

* 

 

LXXII 

 

Ik zie je zoon in jou. 

Hij is nog niet geboren 

maar ik zie al  

uit jouw slaap 

zijn eerste lach verrijzen. 

Je zult kijken hoe hij slaapt 

zoals ik kijk naar jou, 
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padre ingiusto e furtivo. 

Sarà alba, meriggio, 

alanino sarà, 

uguale e diversissimo; 

sarà tuo sangue, 

mia perduta luce; 

vera sarà giustizia; 

e, nel dolore, 

più grande e ritrovato 

nostro amore. 

 

* 

 

LXXXII 

 

Legati dentro i prati dove l’erba 

si piega al nostro peso; 

legati nei lenzuoli, 

stracci umidi e bagnati, 

o sugli oscuri sedili delle macchine, 

sui fazzoletti colmi ed ilari gettati 

quando rane vi pulsano gagliarde, 

bianche rondini dorate, 

perle gonfie di sé 

e grumi d’acqua e sangue; 

neppure nudi, 

nuda la parte solamente, 

tra le cosce di cervo 

e capriolo 

sono, lo vedi, 

ogni volta più pieno 

di vergogna inutile 

e pudica… 

Mio cervo, 

nel bacio dell’ardore, 

mia virtù di capriolo, 

mi getto ai piedi; 

tra le pieghe dell’ombra 

ed i veleni, 

t’abbraccio così 

e verde e oro 
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onjuiste en verholen vader. 

Het zal ochtend worden, middag, 

alanino1 zal hij zijn, 

hetzelfde en heel anders; 

hij zal jouw bloed zijn, 

mijn verloren licht; 

gerechtigheid zal echt zijn; 

en, in de pijn, 

onze liefde 

groter en hervonden. 

 

* 

 

LXXXII 

 

Verbonden in weiden waar het gras 

zich vouwt naar ons gewicht, 

verbonden tussen lakens, 

vochtige en natte lappen, 

of op donkere autostoelen   

op volle vrolijk weggeworpen zakdoeken 

wanneer kikkers er potig op pulseren, 

witte zwaluwen van goud, 

parels vol van zichzelf 

en klontjes water en bloed; 

niet eens naakt, 

alleen naakt het gedeelte, 

tussen de dijen van hert 

en reebok 

ben ik, dat zie je, 

telkens vervulder 

van kuise en nutteloze  

schaamte… 

Mijn hert, 

in de kus van begeerte, 

mijn deugd van reebok, 

werp ik me aan je voeten; 

tussen de plooien van de schaduw 

en venijnen, 

omhels ik je zo 

en groen en goud

                                                           
1 De geliefde aan wie de gedichten in deze bundel gericht zijn, heet Alain. 
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qui, ora, ti bacio, 

neppure nudo 

se non la parte che di te trionfa 

assurda, cieca, 

piccola, dirompente, 

eretta nella sera 

del navigare mio terrestre; 

lucerna, 

editto di secoli e millenni, 

faro. 

È luna, astro, 

ciò che avanza dal cavo, 

duro ventre; 

il labbro appendo, 

la mente chiusa e muta, 

aperta al bacio solamente, 

al sangue e alla ferita, 

e questo straccio che pulsa 

calpestato e marcio: 

il cuore. 

Legati nelle stanze, 

fuori oramai d’ogni stagione 

e tempo, 

eccoci qui, amore… 

 

* 

 

LXXXVIII 

 

Si stende ancora su di te 

dilà dai nembi impalpabili 

dei cirri; 

sembra che t’adori, 

ma non come t’adora 

chi t’ha visto rinascere 

dall’onda: 

eri liquido argento, 

forma creata, 

giuramento. 

La vertigine mi serra 

alla pietà 

dove t’avrò riconosciuto ancora, 

non figlio più, né infante,
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hier, nu, kus ik je, 

niet eens naakt 

behalve het deel van jou dat triomfeert  

absurd, blind, 

klein, schokkend, 

rechtopstaand op de avond 

van mijn aardse varen; 

lantaarn, 

edict van eeuwen en millennia, 

vuurtoren. 

Het is maan, ster, 

hetgeen de holle, 

harde schoot ontstijgt; 

mijn lip hang ik aan, 

mijn geest gesloten en stil, 

geopend enkel voor de kus, 

voor bloed en verwonding, 

en die flard die pulseert 

vertrapt en bedorven: 

het hart. 

Verbonden in kamers, 

inmiddels buiten elk seizoen 

en tijdsbestek, 

hier zijn we dan, liefde… 

 

* 

 

LXXXVIII 

 

Hij spreidt zich nog over je uit 

voorbij de ontastbare regendruppels  

van vederwolken; 

Hij lijkt je te aanbidden, 

maar niet zoals jou aanbidt 

wie je herboren heeft zien worden 

uit de golf: 

je was vloeibaar zilver, 

geschapen vorm, 

gelofte. 

De duizeling hecht me  

aan de pietà 

waar ik je nog zal hebben herkend, 

geen zoon meer, noch kind,
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ma solo, disperato 

e cieco amante. 

 

* 

 

XCVIII 

 

A chi ci avrà deriso 

e devastato 

diremo: «siamo qui; 

tutta la vita è già passata. 

Che vale il vostro scherno, 

il riso? 

È grande, inesprimibile il silenzio 

così che tutto in silenzio si compone 

nella sola domanda che anche voi 

a noi rilega. 

Non abbiate pietà, ora, 

né sdegno. 

Si spegne ogni rumore, 

il tempo non ha voce. 

Se almeno qui 

volete riconoscere l’amore 

dovete perdonarci 

nell’ombra che anche qui 

getta la croce.» 

 

 

Da Per sempre  

 

 

Trema di già 

sapendo 

l’abitacolo d’ardore. 

Si solleva 

la giovane fierezza. 

La luce sulla piana 

è ferma perla, 

anima tesa 

e, nella carne, altezza. 

 

* 
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maar eenzame, wanhopige 

en blinde minnaar. 

 

* 

 

XCVIII 

 

Tegen wie ons zal hebben verguisd 

en verwoest 

zullen we zeggen: «we zijn hier; 

heel het leven is al voorbij. 

Wat doet jullie hoon ertoe, 

het gelach? 

Groot, onuitsprekelijk is de stilte 

zodat alles in stilte vorm krijgt 

in de enige vraag die ook jullie 

aan ons bindt. 

Heb geen medelijden, nu, 

noch verontwaardiging. 

Ieder geluid dooft, 

de tijd heeft geen stem. 

Als jullie ten minste hier 

de liefde willen erkennen  

moeten jullie ons vergeven 

in de schaduw die ook hier 

het kruis werpt.» 

 

 

Uit Voorgoed 

 

 

Hij trilt alreeds 

want kent 

de stuurhut van begeerte. 

De jeugdige fierheid 

verheft zich. 

Het licht op de vlakte 

is ferme parel, 

reikende ziel  

en, in het vlees, hoogheid. 

 

* 
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Oh dormi, 

dormi bellissimo bambino. 

– Sei cresciuto 

sei diventato adulto, 

sei restato divino. 

 

* 

 

Eri pieno di gigli, 

eri di rose e piume, 

eri sul fiume. 

Eri di sola carne 

e la tua carne in me 

si liberava, 

mi torturava, 

mi faceva felice 

e poi volava. 

 

* 

 

Sei l’angelo, 

il ladro, 

la stupenda creatura 

che d’inverno, passando, 

fai della piana 

altura 

e del gelo 

dolcissima verzura. 

 

* 

 

Esci dal letto 

bianco di stupore. 

T’apri come una rondine, 

ti dilati attorno 

come un fiore. 

 

* 
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Oh slaap, 

slaap prachtig kind. 

– Je bent gegroeid 

je bent volwassen geworden, 

je bent goddelijk gebleven. 

 

* 

 

Je was vol lelies, 

je was van rozen en veren, 

je was op de rivier. 

Je was van vlees alleen 

en jouw vlees in mij 

bevrijdde zich, 

kwelde me, 

maakte me gelukkig 

en vloog toen.  

 

* 

 

Je bent de engel, 

de dief, 

het schitterende wezen 

dat ’s winters, als het voorbijkomt, 

van de vlakte 

hoogte maakt 

en van de vorst 

allerlieflijkst lommer. 

 

* 

 

Je komt het bed uit 

bleek van verbazing. 

Je opent je als een zwaluw, 

je ontvouwt je in het rond 

als een bloem.  

 

*
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Da Nel tuo sangue 

 

 

L’hai amato più degli altri. 

Sul desco della Cena 

appoggiava la sua guancia 

al Tuo volto. 

Non era solo una predilezione, 

era un’atroce, carnale 

peccatrice dedizione. 

 

* 

 

Perché nel dolore 

Te lo sei tenuto vicino? 

Era il figlio, l’amante? 

Era il carnale festino, 

il tranello preparato anche a Te 

dal destino? 

 

* 

 

Quando dormivi accanto a lui 

che accadeva? 

Chi muoveva per primo 

nel silenzio 

i lenzuoli? 

Non eri Socrate. 

Non puoi barare. 

Eri un Dio da stringere 

e amare. 

 

* 

 

L’hai lasciato senza padre 

ai piedi della croce. 

Mentre morivi 

che nome urlava 

se non il suo 

la Tua voce?
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Uit In jouw bloed 

 

 

Je hield van hem meer dan de anderen. 

Aan de tafel van het Avondmaal 

rustte hij zijn wang 

tegen Jouw gelaat. 

Het was niet slechts genegenheid, 

het was gruwelijke, vleselijke, 

zondige toegewijdheid. 

 

* 

 

Waarom heb je in het verdriet 

hem dichtbij je gehouden? 

Was hij de zoon, de minnaar? 

Was hij het vleselijke festijn, 

de valstrik die ook voor Jou 

het lot in petto had? 

 

* 

 

Wanneer je aan zijn zijde sliep 

wat gebeurde er dan? 

Wie bewoog als eerste 

in de stilte 

de lakens? 

Je was niet Socrates. 

Je kunt niet vals spelen. 

Je was een God om te omhelzen 

en lief te hebben. 

 

* 

 

Je hebt hem achtergelaten zonder vader 

aan de voet van het kruis. 

Welke naam schreeuwde  

Jouw stem 

terwijl je stierf 

als niet de zijne? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gian Piero Bona (Carignano [Turijn], 1926). Na literatuur en muziek te hebben 

gestudeerd reist hij in zijn jeugd door het Midden Oosten waar hij zich voor de 

Oosterse filosofie begint te interesseren. Zijn eerste poëziebundel, I giorni delusi 

(1955), wordt gevolgd door Olimpiadi (1958); Eros e anteros, (1962); La 

vergogna (1978); Agli dei (1987) en Canzonette priapee (2005). Hij heeft naam 

gemaakt met de romans Il soldato nudo (1960) en Il silenzio delle cicale (1981) 

en als commedieschrijver met Le tigri (1983). Hij heeft, als eerste in Italië, De 

Profeet van Gibran vertaald (1968). Verder heeft hij meegewerkt aan scenario’s 

voor televisie, waaronder de Odissea voor de RAI (1966).  

 

De geselecteerde gedichten komen uit de volgende bundels: 

I giorni delusi, Milano, Mondadori, 1955. 

Eros Anteros, Milano, All’insegna del Pesce d’Oro,1962, 1965. 

Gli ospiti nascosti, Torino, Einaudi, 1990. 

Canzonette priapee, Milano, ES, 2005.
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Da I giorni delusi 

 

 

Ora i ragazzi tirano la gonna    

alle guardie del re, e nei frutteti    

sognano le fianciulline dell’Attica.   

Stefanos marinaio guardacoste    

mi scrive lettere e fa il corridore.   

Si allena di mattino sulla spiaggia.   

Non parlo greco come Adriano    

imperatore, e fa sole sul varco    

di Corinto. È il suo paese. Qui    

casto è il mare e frequentato da uccelli.   

Lui è felice e io vorrei morire.    

 

 

Da Eros Anteros 

 

 

L’Italia nascosta      

 

Ma conosci nelle sere d’estate     

la provincia amorosa dell’Italia?   

Al canto dei grilli i carabinieri    

escono e intorno alle latrine volano   

le lucciole. I ragazzi si slacciano    

le cinture e le vallate suonano.    

Sopra i monti ai campeggi militari   

i torrenti portano acque felici?    

Con un candido lino le pattuglie    

vanno a lavarsi le spalle e l’ardente   

virilità. È commovente. Papaveri,   

fiordalisi, margherite li vestono.   

Se qualcuno li incontra per la strada   

essi offrono il loro seme colore    

della luna. Ma che vuoi giudicare?   

Qui Venere è immensa.     
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Uit De teleurgestelde dagen 

 

 

Nu trekken de jongens de rokken 

van ’s konings wachters naar beneden, 

in de boomgaarden dromen ze van meisjes uit Attica. 

Stefanos, matroos bij de kustwacht 

schrjft me brieven en loopt hard, 

hij traint ’s ochtend op het strand. 

Anders dan keizer Hadrianos 

spreek ik geen Grieks, en zon schijnt over ’t kanaal 

van Corinthe. Het is zijn land. Hier 

is de zee kuis en door vogels bezocht. 

Hij is gelukkig en ik zou willen sterven. 

 

 

Uit Eros Anteros 

 

 

Verborgen Italië  

 

Maar ken je de amoureuze wereld  

van Italië op zomeravonden? 

Bij de zang der krekels gaan 

carabinieri uit en rond de latrinen 

vliegen vuurvliegjes. Jongens doen 

hun ceintuur af en dalen weerklinken. 

Dragen hoog in de bergen de beken 

gelukkige wateren naar de bivakken? 

Met sneeuwwitte doeken wassen 

de patrouilles hun schouders en brandende 

mannelijkheid. Ontroerend. Klaprozen, 

lelies, margrieten kleden hen. 

Als iemand ze onderweg ontmoet 

bieden ze hun zaad dat de kleur heeft van 

de maan. Bezwaren? 

Hier is Venus immens. 
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Da Gli ospiti nascosti 
 

 

Un’ombra non umana     

muove paura tra le foglie.    

Mi abita un crudele cavaliere.    

I capelli dal vento sgomentati    

mi annega lo straniero     

e sul livido stagno ondeggia    

la salma della mia gioventù.    

Tu mi guarivi, amato,     

illuminando vivido il prodigio.    

Ora sei morto. Che fare?    

Quanto sangue al tramonto    

ha perduto la mia nube.  
 

 

Da Canzonette priapee 
 

 

La notte 
 

Belle le sere 

in cui i ragazzi pisciano alle stelle. 

Sembrano alberi col potere 

della grazie e così umani 

quando si guardano il fiore tra le mani. 

La notte allora è religione 

che splende chiara sul garzone 

che la fotte. 
 

* 
 

Foro Italico 
 

Non ho visto negli sportivi di Tiberio 

mai tanta nerchia e tanto desiderio. 

Un campione spogliava il fidanzato 

e scoppiante era la sua virilità. 

Marziale gli aveva tatuato 

sulla chiappa un cuore trapassato. 

Mio cuore, come gli somigli a volte. 

O! frecce inique molte e molte e molte… 
 

* 
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Uit De verborgen gasten  
 

 

Een niet menselijke schaduw 

roert angst tussen de bladeren. 

Een wrede ridder bewoont mij. 

Haren door de wind verward 

de vreemdeling verdrinkt mij 

en op de loodgrauwe poel drijft 

het overschot van mijn jeugd. 

Je genas mij, beminde, 

belichtte fel het wonder. 

Nu ben je dood. Wat moet ik doen? 

Hoeveel bloed heeft bij zonsondergang 

mijn wolk verloren. 
 

 

Uit Priapusliedjes  
 

 

De nacht 
 

Mooi zijn de avonden 

waarop jongens pissen naar de sterren. 

Het lijken bomen met de macht 

van bevalligheid en zo menselijk 

als ze kijken naar de bloem in hun handen. 

Nacht is dan een religie 

die helder schittert over de jongen 

die haar neukt. 
 

* 
 

Foro Italico 
 

Ik heb nooit bij de sporters van Tiberio 

zoveel pikken en zoveel verlangen gezien. 

Een sporter kleedde zijn vriendje uit 

en zijn mannelijkheid was explosief. 

Krijgshaftig had hij hem 

op zijn bil een hart met ’n pijltje getatoueerd. 

Mijn hart, hoe lijk je soms op hem. 

O! zondige pijlen, zo veel en veel en veel… 
 

* 
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Il lamento di Priapo 

 

Tutto è finito. L’orto è spogliato, 

vuoto il porcile, il mio batacchio bruciato. 

Oh la gioia con cui vi inculavo 

nei freschi vespasiani che amavo! 

Ora non fate che infilarmi dei guanti 

quando vi fotto nei trivi ruspanti. 

L’Angelo Irato Della Storia 

mi ha ucciso. Per sempre vi ho inciso 

nel cuore il mio disperato promemoria. 
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Klaagzang van Priapus 

 

Alles is over. De tuin is leeggeroofd, 

de varkensstal leeg, mijn klepel verschroeid.    

Oh de vreugde waarmee ik jullie kont neukte 

in de frisse urinoirs waarvan ik hield!      

Nu trekken jullie mij handschoenen aan 

als ik jullie op ongerepte driesprongen neuk.    

De Aartsengel Izraïl Der Smarten 

heeft me gedood. Voor altijd heb ik jullie 

in mijn hart mijn memorie van wanhoop gebeiteld. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Naldini (Casarsa [Pordenone], 1929). Zijn culturele vorming vindt plaats 

onder begeleiding van zijn neef Pier Paolo Pasolini, die hem laat debuteren met 

de bloemlezing in dialect Seris par un frut (1949). Vervolgens werkt hij in Milaan 

voor de uitgever Longanesi, om vervolgens naar Rome te verhuizen, waar hij met 

verschillende regisseurs samenwerkt, van Pasolini tot Fellini. Vanaf 1979 woont 

hij in Treviso, en verblijft regelmatig in Tunesië. Hij is auteur van belangrijke 

biografieën, zoals Vita di Giovanni Comisso (1985) en Pasolini, una vita (1989), 

en samensteller van een groot aantal edities van briefwisselingen, waaronder La 

vita e le lettere di Giacomo Leopardi (1982); Pasolini. Lettere 1940-1975 en Vita 

nel tempo. Lettere di Giovanni Comisso 1905-1968 (1989). Van zijn lyrische werk 

moeten nog vermeld worden: La curva di San Floreano (1988, waarin teksten 

verzameld zijn geschreven vanaf de jaren veertig) en Una striscia lunga come la 

vita (2009), waarin zijn recente productie is samengebracht. 

 

De geselecteerde gedichten komen uit de volgende bundels:     

Seris par un frut, Casarsa, Academiuta di lengua furlana, 1948. 

Un vento smarrito e gentile, Milano, Scheiwiller, 1958. 

La curva di San Floreano, Torino, Einaudi, 1988. 

Meglio gli antichi castighi, Parma, Guanda, 1997.
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Da Seris par un frut 

 

 

Il frut1

 

I domandi na prejera al creatòur 

vuei ch’a è Domenia 

a ne ciampana a suna 

e n’altra muàrt a sculurìs il paìs. 

 

Il dì al si impallidìs 

e palidamintri a lus l’aga dal nul. 

In tai pras bagnàs 

i servi na prejera 

al creatòur. 

 

Un frut al è pognet tal lavadòur 

i lu vuardi 

in tai vuj: 

nissuna muàrt 

a no oscura la lus di chei vuj. 

 

I lu vuardi 

e i mi pierdi 

tal infinìt 

de la so beltàt. 

 

 

 

                                                           
1 Italiaanse vertaling: Il fanciullo  

Domando una preghiera al creatore | oggi che è Domenica | e suona una campana | e un’altra 

morte scolorisce il paese. || Il giorno impallidisce | e pallidamente riluce l’acqua delle nuvole. | 

Nei prati bagnati | cerco una preghiera | al creatore. || Un fanciullo è disteso sul lavatoio | lo 

guardo | negli occhi: | nessuna morte | non oscura la luce di quegli occhi. || Lo guardo | e mi 

perdo | nell’infinito | della sua bellezza. 
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Uit Een avond voor een jongen 

 

 

De jongen 

 

Ik bid tot de schepper 

want vandaag is het zondag 

en er luidt een klok 

en nog een dode doet het dorp verbleken. 

 

De dag verschiet 

en bleek schittert het wolkenwater. 

Op de natte weilanden 

probeer ik te bidden 

tot de schepper. 

 

Er ligt een jongen op de wasbak 

ik kijk hem 

in zijn ogen: 

geen enkele dood 

verdonkert het licht in die ogen. 

 

Ik kijk naar hem 

en verlies mezelf 

in de eindeloosheid  

van zijn pracht. 
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Da Un vento smarrito e gentile 

 

 

Debòto sarà note2 
 

Debòto sarà note 

e un liogo scuro in cale. 

Co le man nel mar dei to cavej 

nel scogio fin del to fianco 

mio Ondino pescaòr. 
 

 

Da La curva di San Floreano  
 

 

Questo giovinetto anglicano 

sbarcato sul molo mediterraneo: 

per le puttane non ha valore 

il sesso appena in fiore. 

Quando la città schiarisce 

nel vicolo dove il buio insiste 

il marinaio solitario 

freme a un gesto temerario 

ed è ancora solo 

alla prima luce del molo. 
 

* 
 

Comisso, de Pisis, Sandro Penna 

tre Dei fastosi e cialtroni 

che un bambino omosessuale adorò. 

Credo alla cosa in sé 

e il mondo che solo bellezza era 

la sua bellezza selvaggia vi regalò. 

Era strana la gioia di vivere 

veniva la felicità dopo la noia 

e di Bruno si diceva W Bruno 

dentro la natura morta ancora fresca. 

La gioia di quel mondo 

ve la portaste via, 

Dei onnivori e atroci! 

                                                           
2 Italiaanse vertaling: Presto sarà notte 

Presto sarà notte | e un luogo scuro nella calle. | Con le mani nel mare dei tuoi capelli, | nello 

scoglio sottile dei tuoi fianchi,/ mio Ondino pescatore. 
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Uit Een lieve verloren bris  

 

 

Presto sarà notte 
 

Spoedig zal het nacht zijn 

en een donkere plek in de steeg. 

Met mijn handen in de zee van jouw haar, 

in de smalle klip van jouw flanken 

mijn Ondino visser. 
 

 

Uit De bocht bij San Floreano  
 

 

Deze Engelse knaap 

uitgestapt op de Mediterraanse kade: 

geen waarde heeft hij voor de hoeren 

zijn geslacht nauwelijks in bloei. 

Als de stad opvuurt 

in de steeg waar het duister voortduurt 

de eenzame zeevaarder 

waagt zich aan een stoutmoedig gebaar 

en nog is hij verlaten 

bij het gloren van de kade. 
 

* 
 

Comisso, de Pisis, Sandro Penna 

drie weelderige en doortrapte Goden 

die een homoseksueel kind aanbad. 

Ik geloof in het ding op zichzelf 

en de wereld die alleen schoonheid was 

haar ongerepte schoonheid schonk ik aan jullie. 

Vreemd was de levensvreugde 

het geluk kwam na de verveling 

en over Bruno zeiden ze Leve Bruno 

in het nog verse stilleven.  

De vreugde van die wereld 

namen jullie mee, 

allesetende en barbaarse Goden! 
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Da Meglio gli antichi castighi 

 

 

Da L’amico di Luca 

 

I 

 

Un giovinetto ciclista col costume 

multicolore è voltato all’improvviso 

nella mia stradina a cercare il suo coetaneo Luca. 

Coi capelli riordinati dopo il risveglio 

felice del sole domenicale 

che scintilla sulla sua tuta 

come una coccinella vagabonda o un corallo 

raro strappato al mare, 

non potendolo guardare senza essere guardato 

mi sono messo di sguincio sul balcone 

e quando l’ho visto ripartire 

in piedi teso sui pedali 

avevo poco tempo per sognarlo. 

Sfrecciando con lo sguardo 

sono arrivato alla sporgenza 

che ombreggia l’inguine 

e dietro tra i fianchi smeraldini 

che ancora più segreta ombra trattengono. 

 

* 

 

Da I ragazzi del parcheggio  

 

XIII 

 

Nel letto ancora caldo di Rijad 

mi metto a dormire. 

Dormirò e sognerò 

anzitutto il calore di Rijad 

l’impronta del suo corpo 

le membra sparse 

con l’antico desiderio 

di estinguermi nella loro stretta. 
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Uit Beter de straffen van vroeger 

 

 

Uit De vriend van Luca 

 

I 

 

Een jonge fietser met een bontgekleurd 

tenue is plots omgekeerd 

in mijn straatje speurend naar zijn leeftijdsgenoot Luca. 

Met gekamd haar na het montere ontwaken 

van de zondagszon 

die op zijn pak fonkelt 

als een zwervend lieveheersbeestje of zeldzaam 

koraal aan de zee ontrukt, 

ik kon hem niet bekijken zonder zelf te worden bekeken 

en ben schuin op het balkon gaan staan 

en toen ik hem weg zag rijden 

stevig staand op de pedalen 

had ik weinig tijd om over hem te dromen. 

Mijn blik spurtte achter hem aan 

rustte op het uitsteeksel 

dat zijn lies beschaduwt 

en achter tussen zijn smaragdgroene flanken 

waar nog meer geheime schaduw valt. 

 

* 

 

Uit De jongens op de parkeerplaats  

 

XIII 

 

In het bed dat nog warm is van Rijad 

ga ik slapen. 

Ik zal slapen en dromen 

bovenal over Rijads warmte 

de afdruk van zijn lichaam 

zijn gespreide ledematen 

met het oude verlangen 

te verdwijnen in hun greep. 
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Come non sapessi che le cose 

sono andate in altro modo. 

Rijad, consumato il desiderio, 

ha messo le gambe in spalla 

altro che morire tra le sue braccia. 

Il passo che ha preso 

era l’abbrivio di una lunga marcia 

ed ora eccomi a sognare il deserto 

di cui Rijad conserva intatto ogni colore.
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Alsof ik niet wist 

dat de dingen anders zijn gegaan.  

Rijad, zijn verlangen gestild, 

heeft de benen genomen 

in plaats van te sterven in zijn armen. 

De stap die hij heeft gezet 

was de aanvang van een lange mars 

en kijk me nu eens over de woestijn dromen 

waarvan Rijad alle kleuren behoedt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elio Pecora (Sant’Arsenio [Salerno], 1936). Hij brengt zijn jeugd in Napels door 

en aan het eind van de jaren zestig verhuist hij naar Rome waar hij nog steeds 

woont. Hij leert Moravia, Bellezza, Morante en Wilcock kennen, en debuteert in 

1970 met La chiave di vetro, gevolgd door romans (Estate, 1981), drama (verza-

meld in Teatro, 2009) en de poëziebundels Poesie 1975-1995 (1997); Simmetrie 

(2007, Premio Mondello in 2008); Tutto da ridere? (2010) en Nel tempo della 

madre (2011). Hij schreef de biografie Sandro Penna: una biografia (1984) en 

bezorgde de bloemlezing Poesia italiana del Novecento (1990) en tevens de 

Poesie van Dario Bellezza voor de reeks «Oscar Poesia del ’900». Hij leidt het 

door hem opgerichte tijdschrift «Poeti e Poesia». In 2010 verscheen, onder 

redactie van Gandolfo Cascio en vertaald door Carolien Steenbergen, zijn eerste 

anthologie in het Nederlands, getiteld Liefdesomheining.  
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Da Interludio 

 

 

(a un bugiardo) 

 

Solo questo ti chiedo – non è tanto 

per chi vuole governare le parole – 

dì solo quel che pensi, che puoi fare, 

non promettere solo un gesto, un attimo 

del tuo giorno più inutile, più ignaro: 

e non parlo di impegni, non di prove, 

ma soltanto quel poco che sia certo 

e verbi e aggettivi da toccare. 

 

 

Da Sedici poesie d’amore 

 

 

Sei stato troppo a lungo la mia debolezza, 

la mia incapacità di bastarmi, 

la mia estraneità alla mia casa, al mio letto, 

che per starvi bisognava vi stessi tu. 

Ora le tue parole mi sembrano balbettii, 

i tuoi passi strascichii insopportabili, 

ansimi i tuoi respiri. 

La casa, sterminata e triste 

quando per poco eri assente, 

si riduce a un buco se tu non ne parti. 

 

* 

 

Lo spietato piacere di trovarti   

morto per sempre 

(mentre seduto al tavolo, fra i lecci, 

ti respiri una pace solo tua 

e vaghi in improbabili reami) 

– il cielo chiaro, 

nuvole velate, 

branchi di case su montagne azzurre – 

questo piacere uguale alla paura, 

di trovare con te il mio desiderio 

di essere, di parere 

morto per sempre: 
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Uit Tussenspel 

 

 

(voor een leugenaar) 

 

Ik vraag je alleen dit – veel is het niet 

voor wie controle over woorden wil –  

zeg alleen maar wat je denkt, wat je kan doen, 

beloof nog geen gebaar, geen ogenblik 

van je meest onnuttige, meest onbetekenende  

dag: en ik spreek niet over plichten, niet over  

bewijs, maar slechts van het weinige dat zeker is 

en werkwoorden en adjectieven om aan te raken. 

 

 

Uit Zestien liefdesgedichten 

 

 

Te lang ben jij mijn zwakte geweest, 

mijn onvermogen om mezelf genoeg te zijn, 

mijn vreemd-zijn aan mijn huis, mijn bed, 

zodat om er te blijven ik jou nodig had. 

Nu lijken je woorden mij gebrabbel, 

je voetstappen onverdraaglijk geslof 

je ademhalingen een hijgen. 

Het huis, onmetelijk en droef 

als jij maar korte tijd afwezig was, 

is niets nog dan een hok als jij het niet verlaat. 

 

* 

 

Het ongenadige genot om jou voor eeuwig 

dood te treffen 

(terwijl je aan tafel, tussen de steeneiken, 

een rust ademt die slechts de jouwe is 

en je in onwaarschijnlijke rijken waart) 

– de heldere lucht, 

gesluierde wolken, 

kuddes huizen op blauwe bergen – 

dit genot gelijk aan angst, 

om met jou mijn verlangen te vinden 

om voor eeuwig dood 

te zijn, te lijken: 
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è questo certo il gioco 

che un attimo infinito mi trattiene. 

 

* 

 

Potrei dire di te, giusto l’amore, 

che hai lucidi occhi ombrosi 

mani bambine d’indici ricurvi, 

l’attenzione persino nei silenzi; 

 

potrei dire dei tuoi passi leggeri, 

di come t’atterriscono le rondini 

che sfiorano, stridendo, la finestra, 

di quando guardi sospirando il cielo; 

 

nemmeno tacerei della tua voce 

e ti chiamo a telefono per lei, 

che m’attrae in un cavo di miele: 

 

se tu non fossi quell’empio che sei 

e mi concedi, come a un condannato, 

il rancore e l’uscita. 

 

 

Da Recinto d’amore (1986-1994) 

 

 

Ti sedesti di fronte, mi parlasti: 

seppi il tuo nome, seppi la tua voce. 

Da quel giorno presiedi i miei silenzi 

e il cammino degli occhi. 

 

Specchio e demone Amore 

– volto fanciullo, 

sandali di cuoio, 

i ginocchi irrequieti – 

apre altre stanze, 

svuota per sempre il desiderio cavo. 

 

* 
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dit is gewis het spel 

dat mij een oneindig moment onderhoudt. 

 

* 

 

Ik zou over jou juist de liefde kunnen noemen,  

dat je glanzende, schuchtere ogen hebt 

kinderhanden met gekromde wijsvingers, 

aandacht zelfs tot in je stiltes; 

 

ik zou je lichte passen kunnen noemen, 

hoe de zwaluwen je schrik aanjagen  

als ze krijsend scheren langs het raam, 

hoe je zuchtend naar de hemel kijkt; 

 

noch zou ik zwijgen over je stem 

en ik bel je op om die te horen, 

die me in een draad van honing trekt: 

 

als jij niet de wreedaard was die je bent 

en je me, als aan een veroordeelde, 

wrok en een uitgang vergunt.  

 

 

Uit Liefdesomheining (1986-1994) 

 

 

Je ging tegenover me zitten, je sprak tegen me: 

ik vernam je naam, ik vernam je stem. 

Sinds die dag regeer je mijn stiltes 

en het beloop van mijn blik. 

 

Spiegelende, kwellende Liefde 

– jongensgezicht, 

lederen sandalen, 

die rusteloze knieën – 

opent nieuwe kamers, 

ledigt voor altijd het holle verlangen. 

 

* 
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Quel che m’aveva promesso, 

forse nel lago di un sogno 

meraviglioso e segreto, 

tanto Amore mi diede: 

con un coltello di luce 

scese a colpirmi. E fu un dono. 

 

* 

 

In quel tempo, che allora vidi breve 

e che so immisurabile, 

divenni bello della sua bellezza 

e parole sicure e piedi sciolti 

dentro il suo vento: 

andavamo di notte per le strade 

la sua mano stringendomi la mano 

nella tasca del suo (del mio?) cappotto. 

 

* 

 

Tutti i baci di Lesbia e di Catullo 

e gli altri dell’amante più vorace 

e di quello più incauto ed estenuato 

– d’inverno con la lampada azzurrata 

e l’improvviso stupore dell’alba, 

nei pomeriggi lunghi dell’estate – 

noi ci scambiammo come il dono estremo 

che doveva bastarci dentro l’attimo 

che in un attimo solo ci toccava. 

 

* 

 

Ti vidi, andavi fra tanti 

– nell’aria filtravano ombre, 

in fondo alla piazza giardini 

di alberi spogli – ti vidi: 

eri tu che aspettavo. 

 

Andammo, insieme, parlando 

– il buio avvolse le case, 

s’alzò dal fiume un gabbiano – 
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Wat hij me had beloofd, 

in de diepe waters van een droom misschien 

wonderlijk en verborgen, 

zoveel Liefde gaf hij me: 

met een mes van licht 

daalde hij af en trof me. Een gift was het. 

 

* 

 

In die tijd, die ik kort vond toen 

en die ik onmetelijk weet, 

werd ik mooi door zijn schoonheid 

en stellige woorden en luchtige voeten 

in zijn wind: 

’s nachts liepen we de straten door 

met zijn hand die mijn hand vasthield 

in de zak van zijn (van mijn?) jas. 

 

* 

 

Alle kussen van Lesbia en Catullus 

en ook die van de gulzigste 

en die van de meest onbezonnen, uitgeputte minnaar 

– ’s winters bij de lamp van blauw glas 

en de plotse beduusdheid van het ochtendgloren, 

tijdens lange zomermiddagen – 

wisselden wij uit als hoogste gift 

die ons binnen het ogenblik moest volstaan  

die ons in een ogenblik beroerde. 

 

* 

 

Ik zag je, je liep in de menigte 

– in de lucht sijpelden schaduwen door, 

aan het eind van het plein tuinen 

van kale bomen – ik zag je: 

jij was het op wie ik wachtte. 

 

We liepen, samen, we praatten 

– het duister omhulde de huizen, 

een meeuw vloog op uit de rivier – 
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quale parola, fra tante, 

quale gesto mancammo? 

 

Ora io so che quel tempo 

fu solo un lungo patire, 

pure a volte mi chiedo:  

«Quale parola fra tante, 

quale gesto mancammo?» 

Un dio nemico ci tenne 

fermi, sopra un abisso.   

 

* 

 

La luna apparve, tonda, e ci distrasse 

(nella finestra, in cima alla magnolia), 

stavo per dire: «Non sei tu, l’amore. 

Io voglio solo prenderti, tenerti 

per un’eternità che non misuro». 

Corsero i giorni, la luna riapparve 

(nel vento lieve, sopra la magnolia) 

e mi dicesti: «Partirò domani.», 

con la voce di chi non vuol ferire, 

intanto caccia nel ventre un coltello. 

 

* 

 

L’immisurabile bene, 

che avvicina due anime e le schiude 

entro due corpi inquieti che si cercano, 

entrambi ci stupisce 

come un annientamento. 

E mi chiami per nome 

e per nome ti chiamo 

forse perché il miracolo appartenga 

a noi che siamo, 

a noi che rimaniamo. 

 

* 
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welk woord, van de vele, 

welk gebaar verzuimden we? 

 

Nu weet ik dat die tijd 

slechts langdurig lijden was, 

en toch vraag ik me soms af: 

«Welk woord, van de vele, 

welk gebaar verzuimden we?» 

Een vijandige god hield ons 

in zijn greep, boven een afgrond. 

 

* 

 

De maan verscheen, bol, en leidde ons af, 

(in het raam, aan de top van de magnolia), 

ik wilde net zeggen: «De liefde, dat ben jij niet. 

Ik wil je alleen maar nemen, vasthouden 

voor een eeuwigheid die ik niet meet.»  

De dagen vlogen, de maan verscheen opnieuw 

(in de lichte wind, boven de magnolia)  

en je zei tegen me: «Morgen ga ik weg.», 

met de stem van wie niet wil verwonden, 

maar toch een mes de schoot in schiet. 

 

* 

 

Het onmetelijk goede, 

dat twee zielen nader brengt en ze ontvouwt 

binnen twee ongedurige lijven die elkaar zoeken, 

verbluft ons beiden 

als een vernietigende slag. 

En je noemt me bij mijn naam 

en bij jouw naam noem ik jou  

misschien omdat het wonder toebehoort 

aan ons die zijn, 

aan ons die blijven. 

 

* 
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Hai sognato il tuo gatto che affogava. 

È mattino sui monti, nella stanza 

trapela un fresco sole, mi domandi: 

(esiti prima, ti guardi le mani 

lievi, sottili come foglia o vetro, 

attendo un poco ansioso, ti sorrido) 

«Ora, promettimi di essere eterno.» 

La tua voce pretende una risposta. 
 

Io dico: «È eterno questo che viviamo.», 

dico che t’aggrediscono fantasmi 

dissennati nel mezzo della gioia. 

Ma nelle mie parole v’è il morire 

che ci spetta, la brevità del tempo 

che ci fu dato in oscura misura, 

v’è la passione che non sa durare 

oltre il fievole battito del cuore; 

v’è la sconfitta e, pure in questa, il bene 

di restare nel sole del mattino, 

di traversare strettamente insieme 

l’ora della stagione ed il destino. 
 

* 
 

Quando penso che il tempo è così breve 

e che a ciascuno il suo tempo è assegnato 

e non ci sarà dato accompagnarci 

fino alla soglia dell’ultima porta, 
 

quando mi dico che nascesti l’anno 

in cui m’accadde di uscire dal sonno 

che lungamente m’aveva rinchiuso 

e venni ad aspettarti qui fra tanti 

e fra tanti cercai, molto sbagliando, 

i tuoi occhi sicuri, i passi brevi: 

lievi come appressandosi un gattino 

annunciano che torni o che ti svegli, 
 

quando parli o sorridi o taci o dormi 

so che mi porti dentro il tuo viaggio 

come il coccio di Delo o il quadrifoglio 

che ti seguono ovunque e ti proteggono 

fra i marosi del giorno in cui t’immergi. 

 

* 
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Je hebt van je kat gedroomd die verdronk. 

Het is ochtend in de bergen, in de kamer 

sijpelt een fris zonnetje door, je vraagt me: 

(je aarzelt eerst, kijkt naar je lichte 

handen, fijn als bladeren of glas, 

ik wacht een beetje angstig, glimlach naar je) 

«Beloof me nu dat je eeuwig zult zijn.» 

Je stem verwacht een antwoord. 
 

Ik zeg: «Eeuwig is wat we nu beleven.», 

ik zeg dat je belaagd wordt door dwaze 

waanideeën midden in de vreugde. 

Maar in mijn woorden zit het sterven 

dat ons wacht, de kortheid van de tijd 

die ons gegeven werd in onbekende mate, 

zit de passie die niet langer weet te duren 

dan het zwakke kloppen van ons hart; 

zit de nederlaag, en daarin ook het goede 

van ons zitten in de ochtendzon, 

van samen hevig de uren te doorleven 

van het jaartij en het lot.  
 

* 

 

Als ik eraan denk hoe kort de tijd is 

en dat eenieder zijn tijd krijgt toebedeeld 

en het ons niet vergund zal zijn elkaar te vergezellen 

tot de drempel van de laatste poort, 
 

als ik me bedenk dat je werd geboren in het jaar 

waarin het mij gebeurde bij te komen uit de slaap 

die me lange tijd had opgesloten 

en ik hier op je kwam wachten onder velen 

en ik onder velen, me vaak vergissend, 

je donkere ogen, je kleine stappen zocht: 

licht alsof ze een katje naderen 

kondigen ze aan dat je terugkeert of ontwaakt, 
 

als je praat of glimlacht of zwijgt of slaapt 

weet ik dat je je reis voor me in je meedraagt 

als de scherf van Delos of het klavertjevier 

die je overal volgen en je beschermen 

in de vloedgolf van de dag waarin je je onderdompelt. 
 

* 
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Lauda 

 

Nel cavo della notte 

la paura m’assale, 

ogni varco svanisce, 

ogni speranza è persa. 

Ti cerco, sei la mano 

che mi ferma, mi salva. 

 

Dal balcone dell’alba 

vedo alzarsi una luce, 

si sciolgono dall’ombra 

l’aria, l’erbe, gli uccelli. 

Ti chiamo, nel tuo nome, 

è la vita che torna. 

 

Dai giorni del rumore,    

dalla città confusa, 

nel mio continuo andare 

volgo a te la mia voce. 

Ti parlo, sei l’amico 

che comprende, accompagna. 
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Lofzang 

 

In het holst van de nacht 

vliegt de angst me aan, 

gaat elke doorgang teniet, 

iedere hoop verloren. 

Ik zoek je, je bent de hand 

die me tegenhoudt, me redt. 

 

Vanaf het balkon van de dageraad 

zie ik een licht opkomen, 

de lucht, het gras, de vogels 

maken zich van de schaduw los. 

Ik roep je, in jouw naam, 

keert het leven terug. 

 

Vanuit de dagen van tumult, 

vanuit de ordeloze stad, 

in mijn aanhoudend voortgaan 

richt ik tot jou mijn stem. 

Ik praat tegen je, je bent de vriend 

die begrijpt, vergezelt. 
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Da Invettive e licenze 

 

 

Forse mi prende malinconia a letto 

se ripenso alla mia vita tempesta e di 

mattina alzandomi s’involano i vani 

sogni e davanti alla zuppa di latte 

annego i miei casi disperati. 

 

Gli orli senza miele della tazza 

screpolata ai quali mi attacco a bere 

e nella gola scivola piano il mio 

dolore che s’abbandona alle 

immagini di ieri, quando tu c’eri. 

 

Che peccato questa solitudine, questo 

scrivere versi ascoltando il peccatore 

cuore sempre nella stessa stanza 

 

con due grandi finestre, un tavolo 

e un lettino di scapolo in miseria. 

 

E se l’orecchio poso al rumore solo 

delle scale battute dal rimorso 

sento la tua discesa corrosa 

dalla speranza. 

 

* 

 

A Pier Paolo Pasolini 

 

M’aggiro tra ricatti e botte e licenzio 

la mia anima mezza vuota e peccatrice 

 

e la derelitta crocifissione mia sola 

sa chi sono: spia e ricattatore 

che odia i suoi simili. E non trovo 

 

pace in questa sordida lotta 

contro la mia rovina, il suo sfacelo. 

 

Dio! Non attendo che la morte. 

Ignoro il corso della Storia. So solo 
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Uit Beklag en toestemming   

 

 

Misschien word ik weemoedig in bed 

als ik terugdenk aan mijn turbulente leven 

en ’s morgens als ik opsta vliegen mijn ijdele 

dromen weg en voor mijn pap 

verdrink ik mijn jammerlijke lotsbestel. 

 

De honingloze randen van de gebarsten 

kom zet ik tegen mijn lippen 

en in mijn keel glijdt zacht de 

pijn die toegeeft aan de 

beelden van gisteren, toen jij er was. 

 

Wat spijtig deze eenzaamheid, dit 

schrijven van verzen luisterend naar  

mijn zondige hart altijd in dezelfde kamer 

 

met twee grote ramen, een tafel 

en een armoedig vrijgezellenbed. 

 

En als ik mijn oren spits hoor ik 

alleen de door spijt gegeselde traptreden 

jouw door hoop uitgebeten 

afgang. 

 

* 

 

Aan Pier Paolo Pasolini 

 

Ik beweeg me tussen zwendels en klappen en wimpel 

mijn halflege en zondige geest af 

 

en mijn vergruisde kruisiging 

weet wie ik ben: spion en zwendelaar 

die zijn gelijken haat. En geen vrede  

 

vind ik in deze vuile strijd 

tegen mijn verderf, zijn ondergang.  

 

God! Ik wacht enkel op de dood. 

Ik negeer de loop der Geschiedenis. Ik ken alleen
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la bestia che è in me e latra.  

 

* 

 

Da All’Ambra Jovinelli 

 

IV 

 

Addio adolescenza, miserabili catene 

della speranza! Ora è lividamente certa 

all’eccitato una mano presta 

a piegarlo al furtivo amore 

del povero: strapazzo breve, 

fracasso di poltrona addomesticata 

da qualche sudore di ragazzetto 

che sognando di… nel sesso ingordo 

della sua ragazza, aspetta docile 

il cliente, la richiesta infame 

di chi guardando la vita addormentato 

crudelmente è risvegliato alla realtà 

dalla mobile vita che si muove 

dentro i calzoni di qualche ragazzo. 

 

* 

 

VI 

 

Io, con gli occhi bendati, assente, 

sbandito uccello della notte 

perso in un inutile richiamo 

batto nel freddo i piedi 

e la mia storia solo da me saputa 

si perde chiara nella lieve nebbia 

del fiume che arresta il mio cuore 

ad un sogno illuso, presente 

come Dio ovunque impaziente 

si apra all’aria un sesso di ragazzetto, 

e qui, lontananza infallibile, 

affanno cieco, coi ragazzi 

a lato che la pubertà infiora 

sul volto amaro di miseria, 

il tempo si dilata, finalmente esiste 

nel possesso dell’occhio che strascura 



133 

 

het beest in mij dat blaft. 

 

* 

 

Uit Bij het theater All’Ambra Jovinelli 

 

IV 

 

Vaarwel jeugd, ellendige ketens 

van de hoop! Nu helpt de bleke zekere hand 

de opgewonden jongen 

aan zijn heimelijke liefde, 

die van de arme: korte inspanning, 

kabaal van een zetel getemd 

door wat zweet van een jongen 

die droomt van… in het wulpse geslacht  

van zijn vriendin, hij wacht gedwee  

op de klant, het schandelijke verzoek 

van wie het leven slapend bekijkt 

in de werkelijkheid wreed is ontwaakt 

voor het roerende leven dat zich beweegt 

in de broek van een of andere jongen. 

 

* 

 

VI 

 

Ik, geblinddoekt, afwezig, 

verbannen nachtvogel 

verloren in een nutteloze lokroep 

stamp ik met mijn voeten in de kou 

en mijn verhaal, dat alleen ik ken, 

gaat helder op in de lichte mist 

van de rivier die mijn hart doet stoppen 

bij een bedrogen droom, aanwezig 

als God, overal ongeduldig 

wordt het geslacht van een jongen zichtbaar, 

en hier, onfeilbare verte, 

blinde moeite, met jongens ernaast:     

de puberteit versiert hun gezichten 

verbitterd door misère, 

er is meer tijd, eindelijk bestaat hij 

in het bezit van het oog dat niet meer 
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il film  

e l’impossibile come fulmine precipita. 

 

[…] 

 

 

Da Morte segreta 

 

 

L.S.D. 

 

Sospiravi attendendo che facesse 

la sua tossica azione. Te ne stavi 

 

stupito di tanto languore in qualche 

sole di solo drogato. La luce nel tuo volto 

che io scrutavo e contavo le rughe 

che segnavano il tradimento: 

le occhiaie della mia perdizione. 

 

O ragazzo, caro ragazzo andiamo 

via in questo treno di aria 

della civiltà che ci bara; accogliamo 

devoti il selvaggio servaggio che è in noi, 

 

nella notte è il silenzio che ci vince 

e ci bacia e se tu rimani freddo 

è allora colpa mia, della mia bocca 

che non ti bacia e non riscalda 

le tue labbra di bracia. 

 

Ma guarda, ragazzo mio: la sera 

ha tutto in sé ravvoltolato. L’angoscia 

è perfetta e nessun’altra può scuoterla 

o spossessarla. 

 

Pensa che io ti sono madre e i piccoli 

fratelli sono tanti piccoli uccelli 

col gozzo pieno di cibo e io sono loro 

fratello e la Stazione il Pincio o il Colosseo 

 

non ci riguardano più. 
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op de film let 

en in een bliksemflits gebeurt het onmogelijke. 

 

[…] 

 

 

Uit Een geheime dood  

 

 

L.S.D. 

 

Je zuchtte terwijl je wachtte totdat 

hij de drug had ingenomen. En je verbaasde 

 

je over de loomheid onder 

een zon van enkel verslaafden. Het licht in 

je gezicht dat ik bekeek en ik telde de  

rimpels die jouw verraad aanduidden: 

de wallen van mijn verdoemenis. 

 

O jongen, lieve jongen laten we weggaan 

met deze luchttrein 

die wij beschaving noemen en ons bedriegt; wij 

aanvaarden vol devotie die wilde man in ons, 

 

er is een stilte in de nacht die overwint 

en ons kust en als jij koud blijft 

is het nog mijn schuld, van mijn mond 

die jou niet kust en jouw brandende lippen 

niet verwarmt. 

 

Kijk toch, mijn jongen: de avond 

heeft alles in zich gewikkeld. Deze angst 

is perfect en geen enkele andere kan hem  

afschudden of onteigenen. 

 

Bedenk dat ik jouw moeder ben en dat de    

broertjes net kleine vogels zijn 

volgepropt met eten en ik ben hun broer 

en Het Station het Pincio of het Colosseum 

 

doen er niet meer toe. 

 



136 

 

Da Libro d’amore 

 

 

La freschezza animale del tuo corpo 

che lasci lentamente penetrare; 

 

nel recente ingresso dell’Amore 

placido staziono e m’intrigo 

nella mia intricata immagine 

 

se ti faccio soffrire. Poi 

ti concedo ad un altro, sibilla 

di ogni proscrizione: 

guardo dal buco della chiave. 

 

 

Da Serpenta  

 

 

Se è giovanetto il corpo maschile 

risplende di luce incerta, ma chiara 

guardate la mano con le linee appena 

tracciate, e lungi il bisogno 

di saperne di più. Informa il sesso 

tutto il sotto muliebre ed efebico 

in attesa di farsi uomo, maschio 

altezza d’usignolo. 

 

 

Da L’avversario 

 

 

Ieri un famoso libro mi tenne compagnia; 

oggi, due luglio, una strana pioggia estiva 

lava le sporche case di via de’ Pettinari, 

ed io aspetto dopo aver pulito il cesso 

nell’afa romana, sudando, pregando 

nella casa dove ormai vivo da vent’anni 

e qualcuno, uccello del malaugurio, 

ha profetato che ne uscirò morto – 

meglio lasciarla molto prima, sì, in fretta:
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Uit Het boek van de liefde 

 

 

De dierlijke jeugdigheid van jouw lichaam 

dat je langzaam laat binnendringen; 

 

in de nieuwe Liefdesingang 

houd ik kalm stil en ik vraag me 

in verwarde toestand af 

 

of ik je laat lijden. Daarna 

draag ik je over aan een ander, sibille 

van elke verbanning: 

ik kijk door het sleutelgat. 

 

 

Uit Serpenta  

 

 

Als het mannenlichaam jong is 

straalt het van flauw maar helder licht 

bekijken jullie de hand met de pas 

getrokken lijnen, en ver is de behoefte  

er meer over te weten. Het hele geslacht  

geeft vorm aan het onderste vrouwelijk en zacht 

spoedig man, kerel 

de grootte van een nachtegaal. 

 

 

Uit De opponent 

 

 

Gisteren hield een beroemd boek me gezelschap; 

vandaag, twee juli, wast een vreemde zomerregen  

de vieze huizen van via de’ Pettinari, 

en wacht ik na de plee te hebben schoongemaakt 

in de Romeinse hitte, zwetend, biddend 

in het huis waar ik inmiddels twintig jaar woon 

en iemand, onheilsprofeet, 

heeft voorspeld dat ik het dood zou verlaten – 

ik kan beter veel eerder weggaan, ja, gehaast: 
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I gatti non ci sono più, l’odore 

è rimasto; nel cielo nuvole strane 

annunciano il temporale oltre la pioggia – 

è stata finora fitta e silenziosa. 

 

Chi ama pensa al destino immenso 

alla privazione di tutte le libertà. 

Forse non verrai, l’acqua ti fermò 

dentro un bar dove drogate fanciulle 

ti porteranno in salvo, ad una riva remota. 

 

Io, sempre io – finto io – calmo 

leggo le righe del nostro aspro esilio. 

 

Ma se anche tu più bello venissi a me 

uguale ti vorrei a come eri 

se più bello venissi e più leggiadro 

uguale ti vorrei a come eri, modesto 

negli occhi e con le piaghe sulla bocca 

minuta da baciare. 

O bocca strepitosa non invecchiare 

l’anima di chi ti bacia! 

 

Ma se vieni ancora né bello né brutto. 

Non vieni, non vieni, nella casa del peccato, 

come se tu non fossi più, come dimenticato. 

 

Più che morto non sei, più di morire non si può, 

ma ancora non sei morto, no?, e allora perché 

non vieni, né bello né brutto come sei, 

come venivi una volta abbracciato alla carne 

t’accetterei ugualmente anche tossico spento 

con gli occhi ciechi, dove sei, perché non vieni? 

Dove ti sei fermato? Perché non vieni, non vieni 

come? Pallido sei? Brutto o bello vieni, vieni, 

basta che io non credo che tu non sei. Più. 
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De katten zijn er niet meer, de geur  

is gebleven; in de lucht kondigen vreemde 

wolken het onweer na de regen aan – 

die tot nu toe ononderbroken en stil is geweest. 

 

Wie liefheeft denkt aan het oneindige lot  

aan de ontneming van alle vrijheden. 

Misschien kom je niet, heeft het water  

je doen stoppen bij een café, waar verslaafde meisjes 

je in veiligheid brengen, naar een verre oever. 

 

Ik, altijd ik – schijn-ik – kalm 

lees ik de regels van onze bitterzure verbanning. 

 

Zelfs als je knapper bij me zou komen 

zou ik je willen zoals je was 

als je knapper zou komen en begeerlijker 

zou ik je willen zoals je was, bescheiden 

in je ogen en zweren op je kleine 

kusbare mond. 

O prachtige mond, verouder de ziel niet 

van degene die jou kust! 

 

Maar als je nog komt, niet knap niet lelijk. 

Je komt niet, je komt niet naar het huis van de zonde 

alsof je niet meer bestaat, alsof je bent vergeten. 

 

Meer dan dood ben je niet, meer dan sterven kun je niet, 

maar je bent nog niet dood, toch? En waarom kom  

je dan niet, niet knap niet lelijk als je bent, 

zoals je eens mijn vlees omarmde, 

ik duld je zelfs als gedoofde verslaafde 

met blinde ogen, waar ben je, waarom kom je niet? 

Waar blijf je? Waarom kom je niet, hoezo kom je niet?  

Ben je bleek? Lelijk of knap, kom kom 

het is genoeg dat ik niet denk dat jij niet bestaat. Niet meer. 
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Da Proclama sul fascino 

 

 

Hai il sonno dei nomadi 

riverso nel letto 

pure hai parlato 

in un sogno pesante 

come un fanciullo 

dormendo. 

 

* 

 

Saresti morto di AIDS 

poeta assassinato 

se fossi ancora restato 

fra i vivi incerti 

chi ti piange è perduto 

al ricordo e al passato.
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Uit Manifesto over de charme  

 

 

Je hebt slaap als nomaden 

op je rug in bed 

ook heb je gepraat 

in een nachtmerrie 

als een slapende 

jongen. 

 

* 

 

Je zou zijn gestorven aan AIDS 

vermoorde poëet 

als je nog was gebleven 

bij de onzekere levenden 

wie je beweent is verloren  

voor de herinnering en het verleden. 
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Da Scuola di Atene 

 

 

Così stanco ravviva la pista 

Con la mollezza di gambe 

Amaranto 

Disegna ritorni 

Rilascia in cerchio le ultime 

Sciabolate di arti 

Ed è sull’erba la sola rientranza 

Dei fianchi la vita si muove 

Con gli occhi serrati di luce. 

Ansimando poi meno urgente 

Si rivolta appoggiando il ginocchio 

Il gomito ripiegato, 

Guarda l’altro da poco sdraiato, 

E risorgono appoggiati di spalle 

Parlandosi di nuche quasi guance 

Con un vero scherzo allacciando 

Le braccia e restando 

Uniti 

Fanno rifanno e fanno 

capriola. 

 

 

Da Suora carmelitana e altri racconti in versi  

 

 

Poi c’era il gruppo che si conosceva 

E mai nessuno aveva sonno o usciva, 

E se si confrontava col Dal Verme, 

Il bar Cusani, persino lo Storkino, 

Vinceva il Rosa. 
 

Ogni tanto venivano i teppisti 

Con le borchie e tutto quanto, 

Entravano pochi insieme mai in vista 

E poi si raggruppavano. 

Ma non chiedevano che sottomissione, 

Quella dei quattro soldi o più evidente 

Quella del farlo in piedi fino a quando 

Rosa camuna sangue bianco. 
 

* 
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Uit De school van Athene 

 

 

Zo moe verlevendigt hij de baan 

Met de weekheid van purperrode 

Benen 

Hij tekent wendingen 

Bedaart in cirkels de laatste 

Sabelhouwen van ledematen 

En op het gras volgt de enkele kanteling 

Van de heupen beweegt het middel 

Met dichtgeknepen ogen van licht. 

Dan minder stotend hijgend  

Draait hij zich om steunend op zijn knie 

De elleboog gekromd, 

Kijkt naar de ander die net ligt, 

En achterover geleund herrijzen ze 

Met elkaar in gesprek met nekken, bijna wangen 

Bij een goeie grap de armen  

Verstrengelend en verbonden 

Blijvend 

Buitelen ze eenmaal andermaal  

nog een keer. 

 

 

Uit Karmelitaanse zuster en andere verhalen in versvorm 

 

 

Dan was er de groep die elkaar kende  

En nooit had er iemand slaap of liep iemand weg, 

En als je het vergeleek met Dal Verme, 

Bar Cusani, of zelfs de Storkino, 

Dan won de Rosa het. 
 

Af en toe kwam er geteisem 

Met spikes en van dat al, 

Ze gingen druppelings naar binnen nooit opvallend 

En vormden dan een groep. 

Maar ze vroegen slechts om onderwerping, 

Op de simpele manier of onverbloemder 

Staand tot het moment waarop 

Rosa camuna wit bloedt. 
 

*
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E le sere che non andava bene 

Vedere piano tutti gli altri uscire 

A due a due 

O comunque insieme. 

Pentirsi magari di avere rifiutato 

Quello all’inizio, 

E andare al Vigo soli a mezzanotte. 

Ma gli altri riuscivano a capire 

(Il mondo esterno 

Voglio dire) 

Il bisogno di essere lì a natale? 

 

 

Da Il profilo del rosa 

 

 

Tecniche di indagine criminale 

Ti vanno – Oetzi – applicando ai capelli 

Gli analisti del Bundeskriminalamt di Wiesbaden. 

Dopo cinquanta secoli di quiete 

Nella ghiacciaia di Similaun 

Di te si studia il messaggio genetico 

E si analizzano i resti dei vestiti, 

Quattro pelli imbottite di erbe 

Che stringevi alla trachea nella tormenta. 

Eri bruno, cominciavi a soffrire 

Di un principio di artrosi 

Nel tremiladuecento avanti Cristo 

Avevi trentacinque anni. 

Vorrei salvarti in tenda 

Regalarti un po’ di caldo 

E tè e biscotti. 

Dicono che forse eri bandito, 

E a Monaco si lavora 

Sui parassiti che ti portavi addosso, 

E che nel retto ritenevi sperma: 

Sei a Münster 

E nei laboratori IBM di Magonza 

Per analisi di chimica organica. 

Ti rivedo col triangolo rosa 

Dietro il filo spinato. 

 

*
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En de avonden dat het niet lukte 

Alle anderen langzaam zien weggaan 

Twee aan twee 

Of in elk geval samen. 

Misschien spijt hebben dat je dat in het begin 

Had geweigerd, 

En in je eentje naar de Vigo gaan om middernacht. 

Maar begrepen de anderen de behoefte wel  

(De buitenwereld 

Bedoel ik dan) 

Om daar te zijn met kerstmis? 

 

 

Uit Het profiel van de berg Rosa 

 

 

Technieken van misdaadonderzoek 

Gaan ze  – Ötzi – op je haar toepassen 

De onderzoekers van het Bundeskriminalamt van Wiesbaden. 

Na vijftig eeuwen rust 

In de ijsmassa van Similaun 

Wordt jouw genetische boodschap bestudeerd, 

En ontleden ze de resten van de kleding, 

Een paar huiden gevoerd met gras 

Die je tegen je hals drukte in de sneeuwstorm. 

Je was donker, begon te lijden aan 

Een lichte vorm van artrose 

In drieduizend tweehonderd voor Christus 

Was je vijfendertig jaar. 

Ik wilde je redden in de tent 

Je een beetje warmte  

En thee met koekjes schenken. 

Ze zeggen dat je misschien was verstoten  

En in München werken ze op de 

Parasieten die je bij je droeg 

En dat je sperma vasthield in je rectum: 

Je bent in Münster 

En in de IBM-laboratoria in Mainz 

Voor proeven in de organische chemie. 

Ik zie je terug met de roze driehoek 

Achter het prikkeldraad. 

 

* 
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Fili di barba nudi 

Il cappello di paglia sugli 

Sguardi neri 

Vanno, carichi di sabbia del Ticino 

Dalla cava in fornace 

E poi ritornano 

I camion di Walt Whitman. 

 

* 

 

E li pensavo invece che ai ponteggi 

Aggrappati al condominio di fronte, 

Sui prati verdi a prendere il sole 

Giocare a tamburello bere birra 

Scherzare fino a tardi ritornare 

Per svegliarsi alle sette 

Essere alle otto in punto qui di fronte 

Risalire il ponteggio, accompagnarmi 

Per tutta settimana, cento pagine nuove 

Da tradurre. 

E sabato e domenica per me 

Pagine sole nel computer verde 

Senza imbarcadero di carrelli 

Richiami all’alto, virtù di gru 

E braccia rimboccate alle putrelle. 

 

 

Da Noi e loro  

 

 

E pensare che ormai stavo 

Per parlare al plurale 

Stavo per dire noi 

Che sempre sostenemmo 

Gli urti più duri 

Degli innamoramenti, 

Da troppo giovani perché 

In amore con la persona 

Sbagliata, l’etero 

Che fa perdere tempo; 

Da troppo vecchi 

Ancora a pensare di 

Farcela ad attrarre 
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Naakte stoppelbaarden 

Met strooien hoed boven de  

Donkere blik 

Gaan, beladen met zand uit de Ticino 

Uit de groeve de oven in 

En keren dan terug 

De vrachtwagens van Walt Whitman. 

 

* 

 

En ik stelde ze me voor in plaats van op de bouwsteigers  

Opgesteld voor het appartementencomplex aan de overkant,  

Op groene velden languit in de zon 

Tamburello spelend aan het bier 

Grappen maken tot ’s avonds laat teruggaan 

Om wakker te worden om zeven uur  

Om klokslag acht uur hier weer aan de overkant 

Opnieuw de steiger op, de hele week mij 

Vergezellen, honderd nieuwe pagina’s 

Om te vertalen.  

En zaterdag en zondag eenzame 

Pagina’s voor mij op de groene computer 

Zonder losplaats voor de heftrucks 

Geschreeuw naar boven, kracht van kranen 

En armen om draagbalken geslagen. 

 

 

Uit Wij en zij 

 

 

Dan te bedenken dat ik intussen 

Bijna in het meervoud sprak 

Ik had het bijna over ons 

Die steeds de zwaarste klappen 

Van verliefdheden 

Hadden doorstaan, 

Toen we te jong waren want 

Vol liefde voor de verkeerde  

Persoon, de hetero 

Met wie je je tijd verdoet; 

Toen we te oud waren  

Nog denkend dat  

het ons wel lukte te verleiden 
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Con risultati rimbalzanti 

Al patetico; e all’età giusta 

Troppo occupati nella professione 

Di sé nelle carriere 

Per vedere davvero 

E l’esperienza c’era – 

La persona in attesa 

Quella vera 

Tanto somigliante al troppo 

Giovane di prima 

Bisognoso di tempo di pazienza 

E sentimento di innamoramento. 

E pensare che ero rassegnato 

Che quasi ci avevo rinunciato… 
 

* 
 

Di quando a me di fronte casualmente 

Le ginocchia allontani, tra loro 

Il varco creando, il fondovalle. 

Meno e più vale il tempo dei sorrisi 

Da un capo all’altro del vagone 

Imbarazzato e ardente 

Tra Cartagine e La Goulette. 

Di partire o di restare per sempre è il desiderio 

Dopo una settimana di Maghreb. 

E alla fine del treno l’alcova paradiso 

Nel vagone vuoto soprassalto 

Da occhi lucidi di marlboro e sonno. 

Li riconosco sempre e sono quelli 

Gli occhi di chi fuma e dorme in treno 

Occhi di guardia e di calcina 

Occhi da turno in officina. 

Freme il mio corpo innanzi al suo barcolla 

E lo riceve controvento 

Come una vela tesa 

Che all’improvviso cede e accoglie 

L’irruenza necessaria. 

Mi pasticci il mento col tuo amore, 

Sangue bianco come si diceva, 

Chiamandoti Jamel per tutto il tempo 

Dei tuoi diciotto spasmi. 

 

* 
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Met navenante resultaten 

Op het pathetische af; en toen we de juiste leeftijd hadden 

Te zeer bezig onszelf te bewijzen 

In de loopbaan 

Om werkelijk te zien 

En de ervaring was er – 

Degene die wacht   

De ware  

Die zo lijkt op de te  

Jeugdige van eerst 

Die behoefte heeft aan tijd aan geduld 

En verliefdheidsgevoel. 

Dan te bedenken dat ik berustend was 

Dat ik er bijna van had afgezien… 
 

*  
 

Van toen je tegenover mij toevallig 

Je knieën van elkaar spreidt, er een doorgang 

Tussen vormend, de kom van een vallei. 

Minder en meer telt de duur van het geglimlach  

Van de ene naar de andere kant van de wagon  

Bedremmeld en vol vuur 

Tussen Carthago en La Goulette. 

Vertrekken of voor altijd blijven is de wens 

Na een week in de Maghreb. 

En aan het eind van de trein de paradijselijke alkoof 

In de lege wagon de schok 

Van ogen die glanzen van de marlboro en de slaap. 

Ik herken ze altijd en het zijn de ogen 

Van wie in de trein rookt en slaapt 

Ogen van toezicht en mortel 

Ogen van dienst op de werkplaats. 

Mijn lichaam siddert voor het zijne wankelt 

En ontvangt het tegen alle winden in 

Als een gespannen zeil 

Dat onverwacht meegeeft en de noodzakelijke 

Woeste drift aanvaardt. 

Je beknoeit mijn kin met je liefde, 

Wit bloed zoals dat heette, 

Terwijl ik je Jamel noem de volle tijd 

Van je achttien spasmes lang. 

 

* 



152 

 

Lui che sovranamente riconosce 

Chi inginocchiato sappia soddisfarlo, 

Gli occhi li apre totalmente 

Solo in grandi occasioni di stupore 

Spalancando il nocciola. 

Se no sono a mezz’asta semicerchio 

Da terzo caffè doccia da fare 

Di pomeriggio mezzaluna da lavoro. 

E nella sua costante oscillazione 

Tra somiglianza e differenza 

Rispetto a un eroe vero, 

Alla sua statua, statua di se stesso, 

Avvezza a comandare e a combattere, 

Bottino di guerra donne fanciulli schiavi 

Da cui farsi religiosamente servire, 

Lui, solo lui si permette 

D’essere se stesso in modo 

Così assoluto. 

 

* 

 

Da Gay Pride 

 

I 

 

«E il caffè dove lo prendiamo?» 

Chiede quella più debole, più anziana 

Stanca di camminare. Alla casa del cinema, 

Là dietro piazza di Siena. 

Non si erano accorte della mia presenza 

Nel giardinetto del museo Canonica, 

Si erano scambiate un’effusione 

Un abbraccio stretto, un bacio sulle labbra, 

Parlavano in francese, una da italiana 

«Mon amour» le diceva, che felicità 

Di nuovo insieme qui. 

Come mi videro si ricomposero 

Distanziando sulla panchina i corpi. 

Le scarpe da ginnastica, 

Le caviglie gonfie dell’anziana. 

 

* 
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Hij die soeverein herkent 

Wie hem op de knieën kan bevredigen, 

Opent zijn ogen slechts volledig  

Op momenten van grote verwondering 

Spert dan wijd open het hazelnootbruin. 

Zoniet ben ik in halve cirkels halfstok  

Aan mijn derde koffie en een douche toe 

’s Middags op de werkvloer halvemaan. 

En in zijn constante schommeling  

Tussen gelijkenis en verschil 

Ten opzichte van een echte held, 

Van zijn standbeeld, standbeeld van zichzelf, 

Dat het gewend is te bevelen en te strijden, 

Oorlogsbuit vrouwen jongens slaven 

Door wie hij zich godvruchtig laat bedienen, 

Hij, alleen hij permitteert het zich 

Op zo’n volkomen manier  

Zichzelf te zijn. 

 

* 

 

Uit Gay Pride 

 

I 

 

«Waar zullen we koffie gaan drinken?» 

Vraagt de zwakste vrouw, de oudste  

Moe van het lopen. Bij de Casa del Cinema, 

Daar achter het Piazza di Siena. 

Ze hadden mijn aanwezigheid niet opgemerkt 

In het tuintje van het museo Canonica, 

Ze hadden een liefkozing uitgewisseld  

Een innige omhelzing, een kus op de lippen, 

Ze spraken in het Frans, één van beiden op z’n Italiaans 

«Mon amour» zei ze tegen haar, wat een vreugde 

Weer samen hier. 

Omdat ze me zagen hernamen ze zich 

Schoven op het bankje hun lichamen uiteen. 

De gympen, 

De gezwollen enkels van de oudste. 

 

* 
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II 

 

Quella sera, come smollò il caldo, 

Passeggiai fino a Campo de’ Fiori, 

Pizzeria all’angolo, due al tavolo seduti di fronte, 

Giovani puliti timidi e raggianti 

Dritti sulle sedie col menù sfogliavano 

E si scambiavano opinioni 

Discretamente. 

Lessi una dignità in quel gesto educato 

Al cameriere, una felicità 

Di esserci 

Intensa, stabilita. Decisi li avrei pensati sempre 

Così dritti sulle sedie col menù. 

 

 

Da Roma  

 

 

Quando i maschi si svegliano insieme 

In caserma o al campeggio 

E passano a turno nei bagni 

Indifferenti sfiorandosi i gonfiori. 

 

* 

 

Credo che il calcio sia degenerato  

In pari misura all’osceno allungamento  

Dei calzoncini degli atleti.  

Quei pochi centimetri di stoffa – prima –  

Rendevano più umano lo spettacolo  

Più dolce  

Più italiano. 
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II 

 

Die avond, toen de warmte losser maakte, 

Wandelde ik tot aan het Campo de’ Fiori, 

Pizzeria op de hoek, twee aan een tafeltje ervoor, 

Keurige bedeesde en stralende jongens 

Kaarsrecht op hun stoel met het menu bladerden ze 

En wisselden meningen uit 

Discreet. 

Ik las een waardigheid uit het welopgevoede gebaar 

Naar de ober, een intens 

Bestendig geluk 

Van te bestaan. Ik besloot me hen voor altijd te blijven herinneren 

Zo kaarsrecht op hun stoel met het menu. 

 

 

Uit Rome 

 

 

Wanneer mannen samen wakker worden 

In de kazerne of op de camping 

En om beurten de toiletten bezoeken 

Onverschillig langs elkaars zwelling strijkend. 

 

* 

 

Ik vind dat het voetbal is gedegradeerd 

Evenredig aan de verfoeilijke verlenging 

Van de shorts van de sporters. 

Die weinige centimeters stof – vroeger – 

Maakten het schouwspel menselijker 

Zachter 

Italiaanser. 
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