Mei inoar wurdt dat 115 prosint
tsien kwintiljoen firussen besteane der op dizze pale blue dot
tsien miljoen mear as der stjerren yn it hielal binne
tsien miljoen is presys it tal firussen
dat in drip see yn him hat
in man bestiet foar 65 prosint út swietwetter
guon út 65 prosint fan in soere fariant
it lichem fan in frou foar 50 prosint
de laits fan jan de fisker
fan wa’t it genoom foar twa tredde út firussen opboud is lykas mines
leit ferankere yn syn antlit as er de haven útfart
mei barbara fisket er op wêr’t folle fan is
yn wetter dêr’t se yn stean kinne sykje se wat se noadich ha
litte it hurde substraat yntakt sadat se weromkomme kinne
watst fangst ytst op learde jan fan syn pake
doe skeat er yn ’e slachterij op syn fyfde
syn earste hynder dea
we prate oer it skûm fan de dubro
dat net mear op `e sleat driuwt by ús thús
en ik wol noch fertelle oer de ko
dy’t mem derút luts
mar jan hat it leaver oer de wiisheid fan de kelten
dy’t trijetûzen jier lyn bewearden dat de see trije gesichten hat
dat fan in jonge maagd dy’t dy begeart
dat fan in mem dy’t dy molke jout
en dat fan in âlde heks dy’t dy pakt
net ien fan dy trije is barbara
dy’t ik yn in dokumintêre neist him sitten sjoch
wylst beide op wite bakken foaroerbûgd
mei plestik moffen oan
en it wide waad om har hinne
de oesters loswrotte
barbara is it fjirde gesicht
de frou dy’t him deselde laits om `e kop strutsen hat
as de see wannear’t er de haven útfart
besmetlik guod dat lok
watst fangst dat fret dy op
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Bij elkaar wordt dat 115 procent
tien quintiljoen virussen bestaan er op deze pale blue dot
tien miljoen meer dan er sterren in het heelal zijn
tien miljoen is precies het aantal virussen
dat een druppel zee in zich heeft
een man bestaat voor 65 procent uit zoetwater
enkelen uit 65 procent van een zure variant
het lichaam van een vrouw voor 50 procent
de lach van jan de visser
van wie het genoom voor twee derde uit virussen opgebouwd is net als het mijne
ligt verankerd in zijn gezicht als hij de haven uitvaart
met barbara vist hij op waar veel van is
in water waar ze in kunnen staan zoeken ze wat ze nodig zijn
laten het harde substraat intact zodat ze terug kunnen komen
wat je vangt eet je op leerde jan van zijn opa
toen schoot hij in de slagerij op zijn vijfde
zijn eerste paard dood
we praten over het schuim van de dubro
dat niet meer op de sloot drijft bij ons thuis
en ik wil nog vertellen over de koe
die mijn moeder eruit trok
maar jan heeft het liever over de wijsheid van de kelten
die drieduizend jaar geleden beweerden dat de zee drie gezichten heeft
dat van een jonge maagd die je begeert
dat van een moeder die je melk geeft
en dat van een oude heks die je pakt
niet een van die drie is barbara
die ik in een documentaire naast hem zie zitten
terwijl beide op witte bakken voorovergebogen
met plastic handschoenen aan
en het weidse wad om hen heen
de oesters loswrikken
barbara is het vierde gezicht
de vrouw die hem dezelfde lach op de kop heeft gestreken
als de zee wanneer hij de haven uitvaart
besmettelijk spul dat geluk
wat je vangt dat vreet je op
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