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Fireworks and birds
On New years night falls from the sky
a baby duck.
Salt foams around her lips.
Homeward is a forest,
the arms of a lacy town.
Fogbanks lay on the land
like a drifting island.
Deep under in the belly
a braiding of twigs,
a parade of dead poets,
stone on which one would roll.
Earth plates shift.
Rules reign our life.
I walk the hoop.
We’re stuffed in concrete boxes
and long for the exit.
Docile I look, like a dog,
to the tame fall,
her beak like a razor,
the soft flesh of the night.
Since then I bite on glass.
A wall of light falls,
we must sleep in that plenitude.

© Kathy De Wit

translation: Annmarie Sauer
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Je bent een kudde die beweegt,
maar je wil dat die kudde
ommuurd, omringd, omrand wordt,

You are a flock that moves,
but you want this flock
walled in, encircled, road-rimmed

stuwen op banen, wit van licht,
suizen in ondoordringbare tunnels.

pushing on roads, lit up white,
whizzing in impenetrable tunnels.

Je bent een knoop.
Auto’s dansen in elkaar
en om en om.
Niets ligt op vlees dat trilt,
niets slaapt aan deinende wanden,
de blinddoek om, in kous en halsband.
Je bent twee klemmen
die elkaar omarmen, tegenwaarts,

You are a knot.
Cars dance into each other
and round and round.
Nothing lays on flesh that trembles,
nothing sleeps on wavering walls,
the blindfold on, in stocking and collar.
You are two clamps
embracing each other, against the tide,

maar spoelt terug, als een oneindig
terugdraaiende beweging,

yet flowing back as in endless
revolving movement.

razend, kletterend,
de dender aan het minnewater

raging, clanging,
the thunder at the lake of love

en terug. De lichtzee laait,
het spoor stokt, je legt
een laan.
Mannen kruipen omgekeerd,
vallen in de modder neer
en fietsen.

and back. The sea of light ablaze,
the trail stalls, you lay out
a lane.
Men crawl backward,
fall down in the mud
and cycle on.

translation: Annmarie Sauer
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Gifted carriages
Pursuant to endowment principles the city can just like that
proceed to a generalized neglect of endowed carriages.
The question is: can the carriage order the city to be sold?
If a specified good however becomes the donor, then the sales
by the city becomes a gift.
I donate an image to the city, movable good according to all actions,
But relegate the donor to the right. It is possible.

translation: Annmarie Sauer
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negen bomen

nine trees

Hadden deze bomen
handen, kruipend in de grond,
lange, maar knoestige tengels,

Had these trees
hands, crawling in the dirt,
long, yet knotty paws,

ze zouden statig uit de zon gaan staan,
uw schuilplaats zijn voor regen.

they would stately go and stand out of the sun,
be your refuge for rain.

Hadden deze bomen
bloemen, blad of huid,
ze zouden wijde armen sieren.

Had these trees
flowers, leaf or skin,
they would adorn wide arms.

Was er wind, ze stonden recht in koor,
zingend, met hun open monden mee,
wortelend in uw woorden

Were there wind, they stood straight, like a choir,
singing, along with their open mouths,
rooting in words

en had u pijn, en was er tijd,
ze zouden hongeren.

and were you in pain, and were there time,
they would hunger.

Hadden deze bomen
meer dan een generfde huid,
meer dan stugge wortels,

Had these trees
more than a veined skin,
more than stiff roots,

waren zij dieper dan gebladerte,
ze zouden zich verzetten.

they were deeper than foliage,
they would relocate, resist.

translation: Annmarie Sauer
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Dun en achterwaarts, als in een
rijdende mand vol slaap, zo gaan wij
door de tunnel: grijs, als lichamen van neon
hel verhit. Tot afgepaste blokken
in rijen om ons heen gaan staan,
tot stuk graniet
ons zijwaarts zicht verplettert.
Wij vinden onze weg niet:
wegaanduidingen flitsen,
licht sorteert ons in en uit de wanden,
maar zonder ons de stad.
Tot dan opeens: een glanzend plein,
gekwetter van licht, kabbelende kasseien.
Tot je bovenkwam, je hand een glas,
je slokken moe, maar aangezoomd.
Hakken zijn hoog en wankel.
Strak gaan ze de zon in.
We weten het, we zijn er.
Een man bikt hier een brug van steen.
Schouwen kijken landwaarts.
Met één hand hef ik mijn taal op,
de andere kneedt het zand.
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Thin and backwards, as in a
driving basket full of sleep, thus we go
through the tunnel: gray, like bodies of neon
brightly lit. Till paced out blocks
go and stand in rows around us,
till a piece of granite
smashes our sideward view.
We can’t find our way:
road directions flash by,
light sorts us in and out the walls,
yet without us the city.
Till then suddenly: a gleaming square,
twittering of light, cackling of cobblestones.
Till you came up, your hand a glass,
your sips tired, yet seamed on.
Heels are high and tottering.
Tight they gointo the sun.
We know it, we are there.
A man chips here a bridge of stone,
chimneys look land inward.
With one hand I cancel my language,
the other kneads the sand.
translation: Annmarie Sauer
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Het was middernacht, een wit gedicht:
iets met een mes, een armslag,
een leven dat versleten was
tot op de draad van de nacht,
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It was midnight, a white poem:
something with a knife, elbow room,
a life that was worn out,
worn to the fibre of the night,

een dans, de ledematen
zwaaiend naar alle kanten.

a dance, the limbs
waving in all directions.

Dus dans naar alle kanten,
kies de ledematen,
schrijf een wit gedicht

Thus dance in all directions,
choose the limbs,
write a white poem

en haper
op de draad van de nacht.

and get stuck
on the fibre of the night.

translation: Annmarie Sauer
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verloren zielen
Houd ons op de hoogte van mogelijke dreiging,
wees niet onguur,
vermijd gewelddadige situaties,
ga veilig terug naar huis
en meld
niet enkel verdachte personen,
maar ook partycrashers, tafelschuimers
en ander ongedierte.
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lost souls
Keep us informed of possible threats,
don’t be shady,
avoid violent situations,
go safely back home
and report
not only suspicious persons,
but also party crashers, table scroungers
and other vermin.

Drink minder en verstandiger.
Vertel ons welk type je bent

Drink less and wiser.
Tell us what type you are

en wij zullen je graag vertellen
hoe je gedrag te verbeteren.

and we’ll be glad to tell you
how to improve your behaviour.

Vermijd toekomstige drama’s.
Leg laagjes, geniet misschien wat langer
maar liefst niet aan de toog, toch niet
als je het eigenlijk kon vermijden.
Dans, sla rondjes over
en de vliegen van je af,
Zing, maar let daarbij
toch ook op toon en woorden
en blijf, als had het die swing niet.

Avoid future dramas.
Layer, maybe enjoy a bit longer
but preferably not at the counter, at least
if you could actually avoid it.
Dance, skip a round
and get rid of the flies,
Sing, but in doing so pay
some attention to tune and words
and stay, as if it didn’t have that swing.

translation: Annmarie Sauer

8 / kantenstad.blogspot.be

nocturama
Ik wilde bijna alles achterlaten:
potlood, pen en binnenoor,
licht dat alsmaar kleiner werd,
wezenloos trillende punten
en het schuiven van een slang,
het trillen van het kleinste hert,
de geboorte van een aardvark,
de slimme, slanke lori, ik wilde
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Een man stak het de ogen uit,
maar je hoorde zelfs bloedend
hoe het tussen draden kon vliegen,

nocturama

en ik, ik stamp als een blinde
mijn potlood op ruiten,

pencil, pen and inner ear,
light that always got smaller,
unsubstantial vibrating points

huil zonder licht,
wankel onbehouwen.
Bijna alles wil ik achterlaten,
maar niet de nacht.

I wanted to leave behind almost everything:

and the slithering of a snake,
the trembling of the smallest deer,
the birth of an aardvark,
the smart, slender lori, I wanted

achterlaten, bijna alles,
maar niet het potlood dat mij lijnen bood,
de kamer waar ik het licht verloor.

to leave behind, almost everything,
but not the pencil offering me lines,
the room where I lost the light.

In blindheid leerde ik leven,
zwart als een lucht die adem hapt,

In blindness I learned to live,
black as a sky gasping for breath,

donker dat zich vult met flarden,
twijgen die mossig rondom slaan.

dark filling itself with scraps,
mossy twigs beating around them.

Ik maak een gang in de nacht.

I made a tunnel in the night.

Er wappert iets onder de hersenpan:
een vlieghuid, sterk dooraderd,
eerst als een vogel, maar dan

Something is fluttering under the brainpan:
a fly skin, strongly veined,
first as a bird, but then

als een dier, handvleugelig,
gladneus, een hoefijzer

like an animal, hand-winged,
smooth nose, a horse shoe

onder het dak, verbannen
naar de binnenkant van de nacht.

under the roof, banished
to the inside of the night.

A man stuck it out its eyes.
Yet one heard how even bleeding
it could fly between the wires,
and I, I kick like a blind one
my pencil against window panes,
cry without light,
stagger clumsily.
Almost everything I want to leave behind,
but not the night.

translation: Annmarie Sauer
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Dit gaat over verdriet,
maar ik zeg het anders,

This is about sorrow,
but I say it differently,

als een snelle, veelvoetige wind,
koud over lanen,
als een haastige, zinloze gedachte.

like a fast, many footed wind,
cold over the lanes,
like a hasty, senseless thought.

Dit gaat over pijn, maar het klinkt als
gefladder van bladeren,

This is about pain, but is sounds like
the rustling of leaves.

gewicht waardoor men een buiging maakt,
de handen strak voor het gezicht.

weight by which one bows,
the hands tout to the face.

Door het vallen van zon
moest ik mij onverwachts herschikken.
Door mijn middagen gaapt nu een dal.

Through the falling of the sun
unexpectedly I was rearranged.
Through my every noon gapes a vale.

In je slaap leg ik takjes naast je gezicht,
gevonden keien, schelpen, mos.

In your sleep I lay slender twigs next to your face,
found pebbles, cockles, moss.

Je ledematen liggen als zacht koraal op de oever,
je brieven herlees ik als een sleepnet

Your limbs lay like soft coral on the bank,
your letters I reread like a dragnet

tenzij, als ik een rif leg
tussen mijn beide handen

unless, if I lay a reef
between my two hands

en schaaf, maar dan zwart,
tot lijnen van kool ontstaan.

and plane, but then black,
until lines of kohl come out.

Over veel meer gaat dit niet.

This isn’t about much more.

Wit huilt de wandelaar,
een lijster schudt zijn veren.
De vogel buigt en bidt.

White cries the walker,
a thrush shakes its feathers.
The bird bows and prays.

translation: Annmarie Sauer
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black swan

black swan

Een glinstering, een niet aflatend trillen van pennen;
dunne prinsessen, stralend met een vale huid,
glazig als de schaal van een appel. De zwaan

A glistering, an unceasing trembling of quills,
skinny princesses, radiant with sallow skin,
glazed as a dish for an apple. The swan

die als apartheid tussen de witte scheurt,
de reien wild en vrolijk doorheen
en langzaam, snel en ritmisch herhalend
dat motief dat klopt in mijn hoofd –

which as apartheid tears among the white,
the canals wild and cheery
and slow, fast and rhythmically repeating
that motif hammering in my head –

Welke talen spreekt zij, hoeveel
ziektes kiemen in haar antraciet?

What languages does she speak, how
many diseases in her anthracite?

Slapen, iets dat zich bergt onder een hand,
onder een vleugel; de bonsai staat vooraan
naast een streepje mos in beeld, hangt
toch bijna recht op de camera; vraagtekens,
wit en veeleisend, dobberen op de spiegel.

Sleeping, something that hides under a hand,
under a wing; the bonsai stands in front
next to a stripe of moss in the picture, hangs
anyway almost straight at the camera; question marks,
white and demanding, bobbing on the mirror.

Stilte als een ontbreken van licht –

Silence as an absence of light –

Op het gras ligt een laagje schuim,
de zon slaapt als een sinaasappel tussen de bomen.

On the grass rests a layer of foam,
in the trees the sun sleeps like an orange.

Het is nog warm
en het denkt dat al het bloeden is gestopt.

It is still warm
and it thinks that all the bleeding has stopped.

Meer dan dit hangt door ons lichaam
een streep van licht; letters die we niet vormen,
maar ze besturen ons als een lamp,

More than this hangs through or body
a strip of light; letters we don’t form,
but they steer us like a lamp.

een druppel water valt van de rots,
iets lekt binnenin het warme zomp
van de baarmoeder: een moeras waarin
kikkers, padden, krekels.

a drop of water falls from the rock,
something leaks within the warm fluid
of the womb: a swamp in which
frogs, toads, crickets.

Een geest van mist en onderbrekend klokkengelui;
haast mechanisch komt de zon op;
een worsteling, en dan de nacht –

A ghost of fog and lacking ringing of bells;
almost mechanically the sun rises;
a wrestling, and then the night –
translation: Annmarie Sauer
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302 CV & 60 Cll is in België 2 procent Yes

302 CV & 60 CII is in Belgium 2 percent Yes

“Schepen verdwenen ondanks overnames
van de detailhandel bij vastgoedkantoor Decleer.”
Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.
Eigenaars kunnen aan huurders
Brugge aanreiken,
een kwalitatiever winkelaanbod,
terecht voor uw lokale economie.

“Ships disappeared notwithstanding takeovers
of the small shops at real estate office Decleer.”
This announces Het Nieuwsblad today.
Owners can to renters
promote Bruges,
a better quality of shops,

Dom dat zijn aanbod ordinaire vis is.
Sinds de wens van Decleer kunt u dus
in de Brugse binnenstad discountaankopen.
Hilde Dewaele wil haar inwoners gaan bekijken
met een Brug van kwalitatief aanbod
of immobiliënmakelaars aanmoedigen
een kandidaat te weigeren.
“Of dat realistisch is, is nog maar de vraag, wer. “
zegt een specialist dagjestoeristen.
Daarvoor hoopt de stad op hulp
van de vastgoedmakelaars.
( je kan hen niet vragen
hun pand te verhuren
nog even zonder zorgen)

better for your local economy.
Stupid that his offer is ordinary fish.
Since the wish of Decleer you can thus
in the inner-city of Bruges buy in discount shops.
Hilde De Waele wants to go and look at her inhabitants
with a bridge of qualitative supply
or encourage real estate firms
to refuse a candidate.
“Whether that is realistic, remains to be seen, yeh.”
states a specialist in day-trippers.
For this the city hopes to get help
Of the real estate forms.
(one cannot ask them to
rent their place
for still a while no worries)

translation: Annmarie Sauer
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de twaalfde dag

the twelfth day

Er is een stad waarin koningen niet ‘s nachts,
maar zelfs in volle zon de luchten strelen
met kruiden, mango lassi, gouden bloemblaadjes,

There is a city in which the kings at night,
but even in full daylight caress the skies
with herbs, mango lassi, golden petals,

waarin een man gerokt over kasseien waadt
en wij gaten hakken in de tijd,

in which a man wades skirted over cobblestones
and we chop holes in time,

waarin men danst zonder verband,
in grote, losse gewaden
en een hartslag als van diamant,

in which one dances without connection,
in big loose robes
and a heartbeat as if diamond,

waarin een lichaam groot van angst,
alsof het wordt geboren,
door een plotse aai wordt verborgen,

in which a body big with fear,
as if it is being born,
by a sudden caress is hidden,

waarin onbeantwoorde liefde mudhra’s wisselt
met dunne reien, smalle bootjes,
waggelend van tulband naar bariton.

in which unrequited love exchanges mudhra
with lean canals, narrow boats,
tottering from turban to baritone.

Er is teveel verschil
tussen de Yamuna en dit minnewater

There is to much difference
between the Yamuna and this Lake of Love

Ik geloof niet in dit gedicht
dat binnenin ons ligt,

I don’t believe in this poem
resting deep in us,

waar gouden huiden dansen
op de kussens van het voetpad.

where golden skins dance
on pillows of the walkway.
There is a city in which I sing
As a prayer for love.

Er is een stad waarin ik zing
als een gebed voor liefde.

translation: Annmarie Sauer

