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Het geluid van ritsen  

 

Auto’s worden onze vrienden: 

met de haren los leren we onszelf te rijden. 

Het is een genot bijziend te zijn, de wereld is bedrijvig. 

Men hangt badpakken vol zand over balustrades 

en kauwen landen ongevraagd op meisjes. 

 

De hele dag rond ben je in de weer 

om vormen te fotograferen. 

Een tas die iemand weg deed  

draag ik opgefrommeld met me mee. 

De bomen zijn plat en beschermen ons: 

ze verbergen beesten die kraken in de zon. 

 

Dit zijn dagen waarop je ‘s avonds voelt  

dat je ook nog wangen hebt 

en als het koeler wordt, trek ik dikke sokken aan  

waarmee ik door de dennenappels ren. 

 

Dan voel ik door mijn slaapzak heen de aarde, 

en als je de flap opzij doet om bij mij te komen, lucht. 

 

Al wat we nodig hebben is het geluid van ritsen. 

 

 

Annemarie Estor  

 

 

The sound of zippers 

 

We are making friends with cars. 

With the wind in our hair we’re teaching ourselves to drive. 

It’s a joy to be short-sighted, the world is too busy. 

Swimsuits with sand in their folds are hung out on railings.  

and jackdaws land uninvited on girls. 

 

All day long you’re on the go, 

photographing the shapes of things. 

I carry a crumpled bag 

that somebody threw away. 

The trees are like parasols, they protect us: 

they’re hiding critters that creak in the sun. 

 

These are the days when you feel in the evening 

that your cheeks are part of you too. 

And when it cools off, I put on thick socks 

and run through the pine-cones. 

 

Then through my sleeping bag I feel the earth 

and when you pull the flap away to come to me, the air. 

 

All we need is the sound of zippers.  

 

 

Translated from the Dutch by Frederick Turner  

  


