
Desertøren
Boris Vian

I) 3 F#m Hm7 Em

I~~f--I!~~-~:U Jn JBisstp----fi
~. Dem hr. præ -S! - dent, jeg dis -se ord vil skri - - ve som

går ~:~ jeg et brev r!1zd er . dre til at sti! -- le men
111ll7('5) A7 D Hm I E' A II.Em A7 D
,__ ~ , 1. ~ ~l.~•• ~

~=4-=i-';'--JI!.~-n-~ (~~-=PF1EJ
. -~~ •. »
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men -ne-,ker ,-hjel. så bliv nu ik-ke vred Jeg har da lovot me - ne at
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Til Dem hr. præsident,
jeg disse ord vil skrive
som måske er naive,
men læs i ellenfuld.
I går fik jeg et brev
med ordre til at stille,
men da jeg ikke ville,
jeg disse linier skrev,
Jeg tænkte ved njs selv,
det er jeg ikke ,;k)"T ,ii,
for jeg blev ikkr.· :1.:i, ti~
at slå mennesker .hjel.
så bl'iy ny ikke vrec
jeg h-ar'dd lov Q: mene.
at krige er gemer,c"
at verden vi! ha' fred,

Det er over min f -i'stand,
a~ lande skal gøres øde,
at'rh~n'sker skal forbløde
og~fq$Ctil sidste mand,
at der endnu er nogen,
der har så lidt af krig forstå't
"trods kvinders sorg og barnegråd,
at de bevarer roen.
Bag fangelejrens hegn
er mænd med sjæ.l besløvet,
hvis bedste år er røvet,
hvis kære lider savn,
I morgen før det 7~'yr
fOi"laJer jeg mi'- ~..:tndomshjem,
hr. præsident, 'j ,:::et er Dem
og Deres krig, jeg skyr.

Mit ønske det er blot,
at jeg må gå i verden
og prøve på at lære den,
at vi kuf ha' det godt,
Lad os bruge det liv, v h':lr,
til at kæmpe mod de-nnød, der gør
at bro'r vil slås med b"oder,
gør rnen'sket til barLc:
Hr. præsident, forv,-I
hvis De vil kræve he.: rd,
hvis der skalofres f E:': ')/od,
så må De gøre det s ~
En desertør, javel,
men jeg er ikke ban, (
og før jeg lo'r mig f'T_:'
må De slå mig ihjel.

R Hal Berg_
Dansk oversættelse: '7' øger Oiese~"


