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door Peter van Lier
Peter van Lier (1960) publiceerde een filosofisch essay, een roman in dichtvorm en
vijf poëziebundels, waarvan de laatste dit jaar verscheen bij uitgeverij Van Oorschot
onder de titel Hoor.

Bijna 50
om te beseffen:
natuur piekert niet.
Mijn vriendin keert terug van een
cursus
enten,
zo
gedecideerd. Waarom treuren over de afwezigheid van
bijen, want
ook
in stilte zullen door de
knieën
gaan: de velen tot
watertanden bereid.
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