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Dankwoord

dank je buurvriend
hans
voor de stimu
lans

Inspirerende spreuken, tegen het vergeten:

Niemand wordt meer gehaat dan wie waarheid spreekt ~ plato

Denken alleen brengt niets in beweging, dit gebeurt pas 
als het zich toespitst op een doel en een daad ~ aristoteles

Trouw sowieso; tref je een goeie partner word je gelukkig, 
tref je een slechte, word je een wijsgeer ~ socrates

Hoe kan ik een ander gunnen wat mij nooit gegund is?
~ olof smit

Je kunt niet verder groeien dan naar jezelf ~ olof smit

Zachte heelmeesters geven stinkende wonden
~ dit weet iedereen

We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier 
van denken, als waardoor ze zijn ontstaan ~ albert einstein

De intuïtieve geest is een heilige gift of gave en de rationele 
geest een trouwe dienaar. We hebben een wereld gecreëerd 
die de dienaar eert en de gift vergat. ~ albert einstein

Conformeren aan een intens zieke leefomgeving is geen 
maatstaf voor gezond gedrag ~ jiddu krishnamurti

Wees zelf het verschil in de wereld ~ mohandas gandhi

Wie vooruit wil komen moet eerst z'n nek uitsteken ~ schildpad

Wie afwijkt, wordt gestraft ~ kerk

Waarheid doet geen pijn, oude wonden wel ~ rj
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Voorwoord 

en tevens woord vooraf

ik zocht naar woorden
en toen ik ze had

was het gat
gedicht

Dat is het eerste gedicht waar ik mee begin als 
ik iets voordraag en de titel ervan noem ik na 
afloop. En dat luidt, logischerwijs: “gedicht”.

De truc zit 'm in de pauzes, na de eerste en 
derde zin met name. Dus gewoon: treuzelen. 
Leek me passend, ter introductie. Op deze 
manier maak je contact met jouw publiek en 
warm je ze op. Alsof ze dat niet zelf kunnen. 

Dat kun je dus ook aan jouw publiek vragen:
“Mij is gezegd dat jullie op moeten warmen;
dus terwijl jullie dat doen,
vertel ik intussen een verhaaltje.”

Goed. Tweede en kortste gedicht heet: 
“Contact...”
Stel je eens voor: “contact...”
Mij is opgevallen: “contact... is...
...warmte... uitwisselen”

(spreek warmte zo langzaam mogelijk uit:
...waaaaaarmte...)
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Derde gedicht: 
“poëzie hoeft niet te rijmen!” 
(sluit af met: “dank u wel!” 
en een buiging... dat doet het altijd goed)

Zo, dat was het woord vooraf. 
We gaan beginnen. 

Voor jou ligt een selectie uit mijn dichtsels, 
visies, inzichten en gedachten, van 2014 tot en 
met 2022. Van luidruchtige luchtigheid tot 
dapper diepzielduiken, van banale vrolijkheid 
tot... geen idee, eigenlijk. Ik lul ook maar wat.

Sommigen noemen het dichterlijke vrijheid.
Ik noem het liever: dichterlijke directheid, 
persoonlijk, symbolisch en wellicht zelfs 
autobiografisch, verzameld tot bundel van 
gedachten – en gezien de intensiteit werd het 
een gedachtenregen.

Want het leven... duurt maar even.

robert jan simons alias roberto voor vrienden
10 juni 2022, Zaanstad; 
da's voorbij het bordje “einde beschaving”

NB: in de 2e druk is ISBN en nabeschouwing toegevoegd
ook als hardcover beschikbaar; handig als onderzetter

“Een dun boekje, grote letters, veel prentjes;
kwaliteit boven kwantiteit”
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Voel jij het ook? 6 mei 2015

Verdeeldheid heerst tussen alle mensen
we zijn nog lang geen collectief
maar we zijn hier om te leren
dus nemen we dat voor lief

hart-elijkheid verbindt ons mensen
warmte stroomt dan heen en weer
dus door vol te houden
lukt het ons allicht een keer

Plezier maken is het hoogste goed
samen... dansen en eten voorop
wie dat beseft is halverwege
en slaat niemand meer voor de kop

pijn en verdriet zijn ons deel
ingrediënten van een kille cultuur
kou is onze vijand
maar warmte wint op den duur
– dat is onze natuur –

Gebrek aan kennis doet ons zwijgen
toch zit daar geen waarheid in 
zodra de waarheid gaat spreken
krijgt de mens weer levenszin

levenslust zit diep van binnen
het zit in ieder diep verstopt
de goddelijke vonk die ziel heet
en zich tot heldendom ontpopt
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