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Saskia van Leendert 
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 Gedichten  
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Hoeveel bomen heb ik omver geschreven 
op zoek naar de warmte van verzen?

Ik stof  stammen af  met fluwelen handschoenen  
in plaats van met een hogedrukspuit.
Het vrije vers gebruik ik als excuus. 

Ik bestudeer jaarringen om te ontdekken
dat alles eerder en beter uitgegraven is 
en schud krampachtig zand van wortels.

Op platgetreden paden zie ik telkens weer 
dezelfde takkenzooi. Oog in oog versteen ik 
in het verwoorden van het wezen. 

Zie hier mijn laatste proeve. Ik buig 
het hoofd en leg mijn pen neer. 
Met snot schrijf  je geen poëzie. 

Ik luister in de kantlijn, ergens 
in de verte schieten wortels. 
 

 





Geboren als mogelijkheid 
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Niemand bestaat alleen   

Voorouders nestelen in mijn schoot 
hun blikken op de einder, verder.

Ik versta tekens, taal van oud zeer
alle vergeten gisterens dwingen 
te kijken naar wat begraven leek. 

Niemand bestaat alleen uit zichzelf, in mij 
een bibliotheek aan kleitabletten, dode
zeerollen, verzameld werk van bloedsporen. 

Mijn eigenheid is niet meer
dan een druppel in de oersoepbron.
 
Ik ben geboren als mogelijkheid. 
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Ik moet gezegd 

Het verschil van millimeters
en de stand van de neus 
(voor wie het weet 
of  bereid is goed te kijken) 
is te klein 
om onderscheid te maken. 

Gespiegeld 
in mond, ogen, haren 
en niet te vergeten mimiek.
Twee voor de prijs van één
delen we in identieke kledij 
lof  en troost. 

Exclusief  bezitten we niets. 
Wie ik ben blijft 
een goed bewaard geheim. 
Vandaag schreef  ik 
voor het eerst mijn naam.
Mijn naam, die is van mij. 

 


