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Μεταφράσεις των τραγουδιών 
 

Επιμέλεια: Μαρίνα Βουλογιάννη 

 

Είμαι μια ξένη εδώ  (I am a stranger here myself) 
 

Πείτε μου, σας παρακαλώ, ο έρωτας εξακολουθεί να είναι μια δημοφιλής πρόταση ή 

απλώς μια ξεπερασμένη τέχνη; 

Συγχωρήστε μου την απλή αυτή ερώτηση, δεν είμαι εξοικειωμένη με την καρδιά του, 

είμαι βλέπετε μια ξένη εδώ.. 

Γιατί είναι λάθος να μουρμουρίζω ότι τον λατρεύω, όταν είναι ντροπιαστικά εμφανές 

ότι συμβαίνει ακριβώς αυτό; 

Η αγάπη τον φέρνει σε αμηχανία η απλώς τον κάνει να βαριέται; Εγώ απλώς 

περιμένω την "ατάκα " μου, γιατί είμαι μια ξένη εδώ! 

 

Ονειρεύομαι μια μέρα, μια ζεστή χαρούμενη μέρα, με το πρόσωπό μου ανάμεσα στα 

χέρια του.. 

Έχω χάσει το δρόμο; έχω ξεφύγει; Ρωτώ, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει! 

 

Αγάπα με ή άσε με, αυτό μοιάζει να είναι το ερώτημα, κι εγώ δεν γνωρίζω τις 

τακτικές που πρέπει να χρησιμοποιήσω, 

αλλά, αν θα μου προσέφερε μια προσωπική πρόταση, πώς θα μπορούσα να αρνηθώ, 

όταν είμαι απλώς μια ξένη εδώ; 

 

Πείτε μου σας παρακαλώ, πείτε σε μια ξένη που την οδηγεί η περιέργεια της, υπάρχει 

κάποιος κίνδυνος αν κανείς αγαπήσει, η απλώς θεωρείται ξεπερασμένο το όλο θέμα; 

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να μάθω γιατί την έχετε χάσει, ο αληθινός έρωτας είναι τόσο 

σαρκικός! Με τι στην ευχή τον έχετε αντικαταστήσει;! 

Ποια είναι η τελευταία σας ιδιορρυθμία; Μήπως το τζιν και το ρούμι είναι πιο 

εκλεκτά; Ίσως το σκι είναι πιο απολαυστικό; Για όνομα του Θεού, τι είναι;! 

 

Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι η αγάπη έχει χάσει την αίγλη της, ότι το πάθος είναι 

ξεπερασμένο! 

Αν το φύλο είναι ένας απλός γραμματικός όρος, πως μπορώ να βρω το δρόμο μου, 

όταν είμαι μια ξένη εδώ.. 

 

Πως μπορεί να αγνοεί την διαθεσιμότητα μου, γιατί αυτές οι Βικτωριανές απόψεις; 

Βλέπετε εδώ μπροστά σας, μια γυναίκα με αποστολή: 

Πρέπει ν ανακαλύψω το κλειδί για την ..ανάφλεξή του! 

Κι αν τότε μου κάνει μια διπλωματική πρόταση.. πώς θα μπορούσα ποτέ να αρνηθώ, 

εφόσον είμαι μία ξένη εδώ; 
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Πόσο ακόμα;..  (Wie lange noch) 
 

Θέλω να σου το εξομολογηθώ, ναι, ήταν μια νύχτα που σου παρέδωσα τον εαυτό μου 

με τη θέληση μου, 

με απόκτησες, με οδήγησες στην τρέλα, κι εγώ πίστεψα ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς 

εσένα.. 

 

Μου υποσχέθηκες όλο το γαλάζιο του ουρανού, και σε φρόντισα όπως θα φρόντιζα 

έναν πατέρα, 

όμως εσύ με βασάνισες, με τσάκισες, κι εγώ ήθελα να απλώσω όλο τον κόσμο στα 

πόδια σου 

 

Κοίταξέ με! Κοίταξε με!  

Πότε θα έρθει η μέρα που θα μπορέσω να σου πω "έχει τελειώσει!".. 

Πότε θα έρθει αυτή η μέρα, μια μέρα που τόσο φοβάμαι.. Πόσο ακόμα; πόσο ακόμα; 

πόσο... 

 

Σε πίστεψα, ήμουν σαν τρελή, μέσα σε μια αυταπάτη, από όλα σου τα λόγια και τους 

όρκους σου. 

ότι κι αν ήθελες αυτό έκανα πάντοτε, κι όπου ήθελες να πας, σε άφηνα να με 

πηγαίνεις 

 

Μου υποσχέθηκες όλο το μπλε του ουρανού, κι εγώ! Αχ εγώ..δεν τολμούσα ούτε να 

κλάψω 

Πάτησες όλους σου τους όρκους, όλες σου τις υποσχέσεις, κι εγώ μόνο σώπαινα και 

με βασάνιζα.. 

 

Κοίτα με λοιπόν! Κοίτα με 

Πότε θα έρθει επιτέλους η μέρα που θα μπορέσω να σου πω "Τέλος!" 

Πότε άραγε θα έρθει αυτή η μέρα, η μέρα που τόσο πολύ φοβάμαι.. 

Πόσο ακόμα; Πόσο ακόμα...Πόσο;! 

 

 

Τα μονοπάτια του έρωτα  (Les chemins de l amour) 
 

Τα μονοπάτια που οδηγούν στη θάλασσα, έχουν κρατήσει από το πέρασμα μας, τα 

μαραμένα λουλούδια και την ηχώ από τα καθάρια γέλια μας κάτω από τα δέντρα 

τους.. 

Αλλοίμονο! Τα βαδίζω, χωρίς να βρίσκω κανένα ίχνος τους στην καρδιά μου.. 

 

Μονοπάτια της αγάπης μου, σας ψάχνω πάντοτε 

Δρόμοι χαμένοι, που δεν υπάρχετε πια, και η ηχώ σας είναι κωφή 

Μονοπάτια της απελπισίας, μονοπάτια των αναμνήσεων, μονοπάτια της πρώτης 

μέρας, 

Θεϊκά μονοπάτια της αγάπης 

 

Αν πρέπει να σας ξεχάσω κάποια μέρα, γιατί η ζωή τα διαγράφει όλα, θα ήθελα να 

κρατήσω στην καρδιά μου αναπαυμένη, μια μοναδική ανάμνηση 

δυνατότερη και από την ίδια μας την αγάπη 
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Την ανάμνηση του μονοπατιού, όπου τρεμάμενη και χαμένη, ένοιωσα μια μέρα τα 

χέρια σου να φλέγονται πάνω μου! 

 

Μονοπάτια της αγάπης μου, σας ψάχνω πάντοτε 

Δρόμοι χαμένοι, που δεν υπάρχετε πια, και η ηχώ σας είναι κωφή 

Μονοπάτια της απελπισίας, μονοπάτια των αναμνήσεων, μονοπάτια της πρώτης 

μέρας, 

Θεϊκά μονοπάτια της αγάπης! 

 

 

Μίλα σιγανά..  (speak low) 
 

Μίλα σιγανά, όταν μιλάς αγάπη μου 

Η καλοκαιρινή μας μέρα μαραίνεται, σύντομα.. πολύ σύντομα 

Μίλησε χαμηλόφωνα, αγάπη, όταν μιλάς 

Γιατί η στιγμή μας είναι γρήγορη, όπως τα πλοία που απομακρύνονται 

Και μας έχει κιόλας σαρώσει, τόσο γρήγορα, τόσο σύντομα, γι' αυτό μίλα μου 

χαμηλόφωνα αγαπημένε μου.. 

Η αγάπη είναι μία σπίθα χαμένη στο σκοτάδι, τόσο σύντομα, τόσο γρήγορα 

Νιώθω οπουδήποτε κι αν πηγαίνω, ότι αυτό το αύριο είναι κοντά, είναι εδώ, και 

πάντα πολύ σύντομα! 

 

Ό χρόνος είναι τόσο παλιός και η αγάπη τόσο σύντομη, η αγάπη είναι καθαρό 

χρυσάφι κι ο χρόνος κλέφτης.. 

 

Έχουμε αργήσει αγάπη μου, έχουμε αργήσει.. Η αυλαία πέφτει, όλα τελειώνουν, 

τόσο, μα τόσο σύντομα 

Περιμένω αγάπη μου, περιμένω 

Θα μου μιλήσεις άραγε χαμηλόφωνα;.. μίλα μου αγάπη.. και σύντομα 

 

 

Όμορφο Φεγγάρι  (Vaga luna) 
 

Όμορφο, γλυκό φεγγάρι, εσύ που ασημώνεις τις ακρογιαλιές και τα λουλούδια,  

και εμπνέεις τη γλώσσα του έρωτα σε όλα τα πλάσματα, εσύ είσαι ο 

μοναδικός μάρτυρας της φλογερής μου λαχτάρας, των αναστεναγμών μου, 

εσύ μετράς το καρδιοχτύπι μου για εκείνον που αγαπώ.. 

 

Πες του, ότι ακόμα κι αν είμαι μακριά του, αυτό δεν μαλακώνει τον πόνο μου, κι αν 

τρέφω έστω μία και μοναδική ελπίδα για το μέλλον, είναι μονάχα για αυτόν! 

 

Πες του ακόμα, ότι νύχτα και μέρα μετράω τις ώρες του πόνου, και μόνο αυτή 

η γλυκιά ελπίδα με ανακουφίζει, μέσα στη φλόγα του έρωτα μου για κείνον! 
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Μην έρχεσαι στον τάφο μου..  (Non t accostare all urna) 
 

Μην πλησιάζεις τον τάφο μου, που κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά του τις στάχτες μου, 

Αυτό το ευσπλαχνικό μέρος, που στέκει με ιερότητα στον πόνο μου.. 

 

Μισώ τη δυστυχία σου, αρνιέμαι τα λουλούδια που μου φέρνεις! 

Σε τι ωφελούν έναν πεθαμένο δύο δάκρυα και λίγα λουλούδια;.. 

 

Άσπλαχνε! 

Τότε έπρεπε να μου προσφέρεις ένα ελάχιστο ίχνος βοήθειας, τότε, όταν η ζωή μου 

κυλούσε μόνο με αγωνία και αναστεναγμούς! 

 

Γιατί λοιπόν, κάνεις το δάσος να αντηχεί από το ανώφελο κλάμα σου; 

 

Σεβάσου λοιπόν μια θλιμμένη σκιά, και άφησέ την να κοιμηθεί στη γαλήνη.. 

 

 

Θέλω να χτίσω ένα σπίτι!  (Μe voglio fa na casa) 
 

θέλω να χτίσω ένα σπιτάκι καταμεσής στη θάλασσα, φτιαγμένο από φτερά παγωνιού, 

τα σκαλιά του να ναι από χρυσάφι κι ασήμι, και τα μπαλκόνια του από πολύτιμα 

πετράδια! 

 

Κι όταν η μικρή μου Νεννέλα θα έρθει να το δει, θα βγει στο μπαλκόνι, και τότε όλοι 

θα πουν "Να ο ήλιος που ανατέλλει και λάμπει!" 

 

 

Ω! Πόσο με αγαπούσε..  (On tak menya lyubil) 
 

Όχι, δεν τον αγαπούσα.. 

Όμως, ένα παράξενο συναίσθημα μου άρπαζε το στήθος κάθε φορά που αυτός ήταν 

κοντά μου.. 

Κοκκίνιζα, κι ένιωθα τόσο ευάλωτη, μη ξέροντας σε τι.. 

Με αγαπούσε τόσο.. Με αγαπούσε τόσο! 

 

Θέλοντας να τον ευχαριστήσω, φορούσα τα πιο όμορφα φορέματα μου, τα στόλιζα με 

λουλούδια, και ήθελα να έχω μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.. 

Συνομιλούσα μαζί του, προσπαθώντας πάντα να έχω το βλέμμα του πάνω μου 

Πόσο με αγαπούσε.. Πόσο με αγαπούσε! 

 

Όμως, μια φορά μου είπε.. "Θα έρθεις να με συναντήσεις στο δάσος το σούρουπο;"- 

"Ναι! θα έρθω" του απάντησα 

Δείλιασα, φοβήθηκα και δεν πήγα ποτέ.. κι εκείνος με περίμενε άδικα! 

 

Έφυγε, θυμωμένος και πληγωμένος από την αδυναμία μου να τηρήσω την υπόσχεση 

μου, 

δυστυχισμένος, πόσο άραγε με καταράστηκε.. 

Δεν θα τον ξαναδώ ποτέ πια, κι είναι τόσο σκληρό αυτό για μένα, και κλαίω.. κλαίω! 

Ω! Πόσο πολύ με αγαπούσε, πόσο πολύ με αγαπούσε!.. 
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Τα Λίκνα  (Les berceaux) 
 

Κατά μήκος της αποβάθρας, το μεγάλο κύμα νανουρίζει τα πελώρια καράβια, μέσα 

στη σιωπή, 

μη δίνοντας καμία σημασία στα λίκνα, που τα χέρια των γυναικών κουνούν 

 

Όμως, η μέρα του αποχαιρετισμού θα έρθει, γιατί πρέπει οι γυναίκες να κλάψουν, 

και οι άντρες, που φλέγονται από περιέργεια, 

να αντιμετωπίσουν με γενναιότητα τους ορίζοντες που τους δελεάζουν.. 

 

Κι εκείνη τη μέρα, τα μεγάλα καράβια, πετώντας μακρυά από το λιμάνι που όλο 

συρρικνώνεται, 

νιώθουν τον όγκο τους να συγκρατείται από τις ψυχές των Λίκνων, που είναι κιόλας 

μακρυά..  

 

 

Μετά από ένα όνειρο  (Apres un reve) 
 

Σε έναν ύπνο, γλυκαμένο απ' την εικόνα σου, ονειρεύτηκα την ευτυχία, φλογερό 

όραμα..  

Τα μάτια σου ήταν πιο γλυκά, η φωνή σου ήταν καθάρια και ηχηρή, κι έλαμπες σαν 

ουρανός 

που μόλις είχε φωτιστεί από την αυγή.. 

 

Με καλούσες, κι εγώ εγκατέλειπα τη Γη, για να πετάξω μαζί σου προς το φως 

Οι Ουρανοί άνοιγαν τα νέφη τους για μας, κάνοντας μας να αντικρίσουμε άγνωστο 

μεγαλείο, θεϊκές λάμψεις! 

 

Αλλοίμονο! Αλλοίμονο.. Τι θλιβερό ξύπνημα από το όνειρο.. 

Σε καλώ, Νύχτα, δώσε μου πίσω τις αυταπάτες σου! 

 

Έλα ξανά, έλα ακτινοβόλα νύχτα, 

έλα νύχτα μυστηριακή.. 


