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Peter van Lier

Kleine emotieleer
op zaterdag: hoe (pure
lust)
een vrouw hangend over de reling van het balkon
tien hoog een
kleedje beeldbepalend
uitklopt en
hoe (roekeloos maar vastbesloten) het stof richting
weilandenreeks aan de overkant
van
de snelweg een op de rug liggend
schaap
zijn boer steeds
maar
laat denken aan:
geschatte kilo’s slachtafval?

Peter van Lier (1960) publiceerde een filosofisch essay, een roman in dichtvorm en vier
poëziebundels, waarvan de laatste in 2007 verscheen onder de titel Zes wenken voor muggen aan de deur. Deze bundel werd verkozen tot Poëzieclubkeuze najaar 2007.
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