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Maurice Buehler

Stokpaard en paardenmiddel
1.
Je kiept een krat vol beurse vruchten
vraagt me wie Brakman is
het mooiste sloom op aarde ligt
langs de weg op een krant
een slanke man, pikzwarte vingers
met Kapitalen in het lood, hij weegt
weer minder dan de dood
hij weegt veel minder en wij ook.
2.
Steelt jus met ballen uit de pan, veegt
nog wat slaap aan je af;
het kind op pandaberensloffen schrikt
van de wolf om je hand
laat vannacht zijn plas weer lopen
op Kellogg’s cornflakes wordt het groot
krijt de vuilste woorden
kleurt ze paars met blauw en rood

Maurice Buehler (1978) is dichter. Zijn debuutbundel Grasaap te water verscheen in 2004
bij uitgeverij Contact. Door het oog van de os (2007) is zijn tweede bundel.
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