
Rozemond of de mond van de Roos

Zij noemden haar Rozemond.
Ze gaf de liefde een plek, ze gaf de liefde een plek.
Zij noemden haar Rozemond,
ze stelde de liefde boven alles.

Onmiddellijk nadat zij was uitgestapt op het station
van het dorpje Sant’Ilario
had iedereen in de gaten, bij de eerste aanblik,
dat het niet om een missionaris ging.

Er zijn er die de liefde bedrijven uit verveling; 
er zijn er die haar kiezen als beroep.
Rozemond deed het een noch het ander.
Zij bedreef de liefde uit hartstocht.

Maar de hartstocht leidt vaak
tot bevrediging van je eigen wensen
zonder dat je nagaat of wie je begeert
een vrij hart heeft òf een echtgenote.

En zo gebeurde het van de ene op de andere dag
dat Rozemond zich de rampzalige woede
van de teven op de hals haalde
van wie zij het bot had gestolen.

Maar de vrouwen van een dorp
blinken niet echt uit in actie.
De tegenmaatregelen op dat punt
beperkten zich tot een tirade.

Het is bekend dat mensen goede raad geven
als ze zich voelen als God in de tempel.
Het is bekend dat mensen goede raad geven
als ze niet langer het slechte voorbeeld kunnen geven.

Zo nam een oude vrouw, die nooit een echtgenote was geweest, 
die nooit kinderen had gekregen, die geen verlangens meer had,
het op zich, en voorwaar met plezier, 



om de juiste raad aan iedereen te geven.

En terwijl ze zich richtte tot de bedrogen echtgenotes
kapittelde ze hen in slimme bewoordingen:
“De diefstal van liefde zal worden gestraft”,
zei ze “door de gevestigde orde.”

En zij gingen naar de commissaris 
en zeiden zonder omwegen:
“Dat walgelijk mens heeft al teveel klanten,
meer dan een levensmiddelencoöperatie.”

En er kwamen vier gendarmen
met hun pluimen, met hun pluimen.
En er kwamen vier gendarmen
met hun pluimen en met wapens.

• Vaak vervullen agenten en rechercheurs  
hun plicht, 

• maar niet wanneer zij in vol ornaat zijn, 
• en zij brachten haar naar de eerstkomende trein.

Bij het station was iedereen er
van de commissaris tot de koster.
Bij het station was iedereen er
met rode ogen en de muts in de hand
 
om afscheid te nemen van diegene die voor een poosje
zonder pretenties, zonder pretenties,
om afscheid te nemen van diegene die voor een poosje
de liefde in het dorp had gebracht.

Er was een geel bord
waarop in zwart stond geschreven
de zinsnede: “Vaarwel Rozemond,
met jou vertrekt de lente.”

Maar een beetje opmerkelijk nieuws
heeft geen enkele krant nodig.
Als een pijl uit de boog



Vliegt het snel van mond tot mond.

En aan het volgende station
waren veel meer mensen dan vanwaar zij vertrok,
die een kusje vroegen, die een bloem gooiden,
die haar voor twee uur boekten.

Zelfs de pastoor, die geen hekel heeft,
tussen het miserere en het oliesol,
aan de vluchtige weldaad van de schoonheid,
wil haar naast zich in de processie.
 
En met de Maagd op de eerste rij
en Rozemond niet ver daarachter,
gingen door het dorp
de gewijde liefde en de profane. 

• In een tweede versie heeft Fabrizio de Andre dit couplet als volgt 
gewijzigd:  

Een teder hart is geen gave
waarvan agenten vervuld zijn.
Maar die keer dat zij de trein moest nemen
hebben zij haar met tegenzin begeleid.


