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TEMPERANZA / Maetigheyt
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electronic / poem

.
contribution to: Feed the Planet, Colorimii, NL 



Temperantia

(Feed the Planet)

De natuur wordt een vrouw, welig en overdadig

In haar rondingen, door haar suizende sluiers schijnt

Paradijselijke overvloed - hoe verzadig

Je Olivia als je onder haar blik wegkwijnt -

Zij tooit haar tafels met de mooiste spijzen, de bok

En de stier rillen op de borden, het zondig fruit

Likt aan krolse kruiden, er is meer dan genoeg, uit

Haar keuken klinkt het gegil van de kraaiende kok

Maar zij ontwijkt het gelag, schenkt bedachtzaam een glas

In: de lauwwarme melk lengt zij aan met haar tranen,

Vergoten over traag verdriet: een slak die banen

Trekt over de weerbarstige vloer, haar stenen huid

Zij spant haar aandacht gestaag over de planeet uit,

In een toekomst zal het zijn alsof zij er nooit was

C. Gijsen

 

Temperantia

(Feed the Planet)

Nature becomes a woman, so abundant and lush

in her curves. Paradisiacal opulence shines through

her swishing veils. How to satisfy and how to hush

Olivia  when you languish with her eyes on you?

She decks out her tables with prime food: the billy goat

and the bull quiver on the plates, the forbidden fruit

licks the horny herbs, there’s food galore for every throat.

From her kitchen the crowing cook cries out in salute.

But she evades this orgy. With care and now alone

she pours out the lukewarm milk watered down with her tears

shed over sluggish sorrow: a snail that leaves its trail

on the unyielding and stubborn floor, her skin of stone.

Her focus slowly spanning the planet like a veil

she will seem never to have been there in future years.

translation: Erik Honders

TEMPERANTIA
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SAPIENZA / Light bulb / Wijsheyt
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Prudentia

In de beweging woont de waan en de gloed

Spieren en pezen rukken ruw rust uiteen

Laarzen schoppen woedende wonden, het bloed

Loopt uit de hoofden, drupt doof langs het slaapbeen

Leni smeet laaiend waarheid op doek, geen wijsheid

Want kennis van het beest temt het monster niet,

Voedt het slechts met voetlicht en lage geilheid

De utopie ontsluit het oorlogsgebied

Licht mij dan bij, schone muze, mijn boeken

Onzichtbaar -mijnwerkers in zwarte aarde-

Zonder jouw ontsluierende lamp, zoeken

Wij samen verder naar een uitweg, happen

Naar de daadkracht, nooit meer domme trekpaarden

Fakkelen wij naar de hemel, ontsnappen

C. Gijsen

Prudentia

Movements stamp fervour and delusion in stone,

muscles and tendons roughly tear calm apart,

jackboots kick fierce raging wounds and blood drops start

from heads, deafly dripping down the temporal bone.

Leni fiercely sloshed truth onto the screen. No

prudence, for knowing the beast hardly tames it,

just fuels it with floodlights and inflames it.

The Utopian dream opens up the War Zone.

Then light my way, alluring muse, my books are

in the dark, unseen like the earth’s resources  

without your revealing light, and let us map

out our escape from this place together, snap

at this vigour. No longer dull draught horses,

we flare up towards heaven and reach our star.

translation: Erik Honders

PRUDENTIA
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FORTEZZA / Horse Power / Dapperheyt
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