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Eva Gerlach

Voorbij aan
Het lopen is niet anders daar dan
hier. De aarde plat, je bent niet snel
waar je moet zijn, een meeuw
wijst onverbiddelijk de weg vooruit.
Kom je voorbij, de situatie gaat
liggen als afgericht, wat piept de lucht,
schoen in godweet, slinks door tot nader order,
elke stap hier een echo van één daar,
een haas zweeft over het hek, hangt stil voor rood,
het is de vraag wiens strot wordt afgebeten.
Scherp waken dertig vrouwen fijnbesnaard
over het woord dat zich te pletter dreunt,
het land een spiegeltje voor lippenstift.

Eva Gerlach (Amsterdam, 1948) publiceerde achttien poëziebundels voor volwassenen en
kinderen. In 2000 ontving zij voor haar poëzie de P.C. Hooft-prijs. Dit voorjaar verschijnt
Het gedicht gebeurt nu. Gedichten 1979-2010.
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