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1
Det er forhåb’ntlig kun et rygte
Jeg får gåsehud ved tanken
at hun ikk’ tør vær’ her mere!
om hvad vi kan ha’ i vente..
-a Mor Jord måske vil flygte
Det er værr’ end peng’ i banken
til den negative rente!
bare for at eksistere!
Vi skal med på selskabsrejsen
Det er noget med ozonen
for Mor Jord ta’r det for givet
og et hul i atmosfæren..
at det trip er alle med på
Når den revner, må hun ud og
….for hvad er alternativet?!
find’ en ny i stjernehæren!
2
Kan man tænk’ sig noget vilder’
Hun må bremses før hun starter,
uanset hvor meg’t hun vil det!
end Mor Jord, der pluds’lig letter?
Hun er lig’ fyldt fem miljarder
Det’ en ren science fiction-thriller,
og har ikk’ fysikken til det!
hvis vulkaniske raketter
…..Jeg vil fald’ på knæ for hende
gi’r en gammel udbrændt kone
-jeg vil tigg’ hend’ om at blive,
ild i røven - lig’ fra starten..
for Mor Jord må ikk’ fis’ rundt som
når hun, som en anden Jesus,
stjerneskud’nes skydeskive..
ta’r afsted på himmelfarten!
Sku’ det ske, hun letter rumpen
mod det rum, hvor hun bli’r opslugt,
skyld’s det oss’, hun er på pumpen
-at resurserne er opbrugt!
Hun er træt af at bli’’ hærget,
af de dér blandt os, der grådigt
hele tiden rager til sig
nærmest syg’ligt egenrådigt!
Er hun ikke til at styre
har vi ryggene mod muren.
Akt fra hval til tissemyre
skal i tumdragt inder turen
Mange folk vil gerne tab’ sig
-båd’ foroven og fornedenMen de dropper slankekuren
før de når til - vægtløsheden!

Giv os dog en sidste chance
for at gøre ord til handling
-med et klima i balance
og’n total mental forvandling.
Vi ”os-selv-nok” gør en indsats
så hun syn’s her’ rart at være.
Ja, Mor Jord – hun længe leve
i den rette atmosfære!.....hurra.

