Ronald Snijders
Kopdichtbundel

de harmonie
am ste rdam

te rug naar het be g in
Net op de wereld
Passerende mensen zien mij
naakt op bed liggen
Ik wil niet alleen zijn, dat
was eigenlijk mijn enige eis
Hoe lang houd ik dit nog vol?
Hoe verdien je nog aan bloot?
Radeloosheid wordt
tastbaar
Ik heb me nog nooit zó
naakt gevoeld
Ik wil niet afgaan
voor 1,5 miljoen
Nederlanders
Er gebeuren
ongelooflijke dingen
Bij gebrek aan woorden
Vooral fijn dat alles hier
om schaatsen draait
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net al s in de f il m
De man in het trainingspak leeft,
maar ademt verleden
We dachten dat hij een flapdrol was
Meer vis dan mens
Net als in de film
Wisse stampt de trap weer op. ‘En bedankt!’
Onze ogen prikten,
in een roes
renden we naar de deur
Als boeven op jacht naar de diamant
Het duurt een fractie van een seconde,
en een eeuwigheid
Ik ben nog steeds op weg ergens naartoe
Net als in de film
Ik moet 10 kilometer hardlopen
om een ei te laten uitkomen
De ondretiteling staat vol foutn
Het leed tussen de regels
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het ge z e ik e n ge z eve r van e e n p o stbe zorge r
Ik kan niet veranderen wie ik ben
Kleine taille, dikke billen
Een volkomen onbegrepen insect
Ik blijf mezelf, dat is heel belangrijk
De man met vier gezichten
De piemelpoliticus
Verschillen maken ons sterker
De neus heet niet voor niets ‘neus’
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het w il de leve n
Na de opening werd het akelig stil
in pretpark Yumble
Ik ben natuurlijk
meteen in de auto gesprongen
Je zit erin, voor je het door hebt
Na je vrijlating
is alles spannend
Gratis lekker schreeuwen
Ik krijg er nóg rillingen van
Wie iemand was,
kun je beter niet weten
Perfect zijn,
ik heb daar niet zo veel mee
Alles raast maar door
En het kan nog sneller
Drugs erin, bommen om en aanvallen
Het gevoel dat er zand in je ogen zit
Stop met rennen als je
een hertje ziet staan
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op be ure nde woorde n
Ik wil de mensen graag begrijpen
Ik ben een geladen geweer, snap je?
De robot die
maar niet dood wil
Eenzaam ploeterend
door de modder, op weg
naar respect
Ik heb één keer een relatie gehad met een normale man
Pionier van de hardcore
De vergelijking met een heilige
is onvermijdelijk
Van mijn 200 kinderen heb ik er pas 20 ontmoet
Ik klink lieflijk, maar ben natuurlijk een secreet
Opgewekt uit de dood
Strijdbaar
Eventjes helemaal klaar
met judo
Ook het monster is een mens
Het komt goed, echt
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te rugbl ik op e e n ve rlore n l ie f de
Het begint met troep
Ik moet veel oefenen, zo makkelijk is lassen niet
Met een mond vol tanden en een bezem in mijn handen
Swingend en heel ongemakkelijk
Heerlijk, ik heb het weer druk
Het leven is meer dan liefde
Even je ego opzij zetten
Dan maar geen verklaring van goed gedrag
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de corre sp onde nt uit boe ke nland
Kinderen schrijven wartaal
We moeten het woord bal
zelfs spellen
Ik had een heel ander leven
voor me gezien
Schrijven
zou een avontuur moeten zijn
De reis is net begonnen
Wat nu?
Pubers kunnen niet plannen
Ik kan die mensen toch niet meer vertrouwen?
Honden luisteren echt naar wat je zegt en hoe je het zegt
Het betere werk
Geen regels, en toch
gaat het goed
Jarenlang heb ik geknokt voor gerechtigheid
Niks geen hangende pootjes
Altijd blijven lachen
De mens in het monster
Beetje beuken moet toch kunnen?
Een goede beek moet af en toe overstromen
Heel romantisch en cliché, eigenlijk
Eenzaam? Ik? Welnee
Daarvoor je moet je bij Hans zijn
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dictatuur van de ve rbe e l ding
Ik wil alles
op zijn plek zetten
en als verhaal presenteren
Het woord als wapen
Het wapen waarmee het gebeurde
Het was alsof een vliegtuig neerstortte
De puinhopen roken, de vrouwen mogen de rotzooi
komen opruimen
Puffen, zuchten, blazen, steunen, kreunen
Dames, even lachen
Het oog wil ook wat
Goed luisteren naar wat mensen willen
Bij gebrek aan beter
Een eekhoorn die alle harten verovert
Clowneske rover die graag in een hinderlaag ligt
Bier en een brandbom
Volgende doel: nr. 1 van de wereld
Het moet niet te realistisch worden
Je wapen is je laatste redmiddel
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de schoonhe id van ve rval
We hebben het beter dan ooit
Mijn sekspartners vinden mij meer ontspannen in bed
De vrouw vecht
Ik hoorde krak in mijn knie
Stoppen bitch. Zie je dit? Ik heb een mes
Mag het licht aan?
Kinky erotiek voor onderweg
Het leek vooral iets voor losers
Machines dagen ons uit een nieuw doel te gaan zoeken
Alles beter dan nietsdoen
Luister naar dat stemmetje in je hoofd
Jaarcijfers vertellen niet alles
Wat zeggen de asperges?
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de schij n van ge ne ge nhe id
Ik leef een droomleven
De vraag is: wat wíl ik nog?
De wilde tijden zijn voorbij
We plasten onszelf onder
Kapot aan drank, drugs en vrouwen
Achter mijn bureau ben ik God
Schitterend in al zijn lelijkheid
Ik leid een schizofreen bestaan
Mensen interesseren me niet
Ik zag een vrouw vallen die nergens houvast had
Vallen betekent: leer beter klimmen
Gewoon je kloten eraf werken, simpel
Hoe gaan we hierna verder?
De slimme lantaarnpaal komt eraan
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