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jeg er 
let nedbrydelig 
gudeskabt 
af natur let forståelig fysiologi 
kød og blod 
knogler, sved og tårer 
skabt for at dø 
ikke skabt for at skabe 

 
men det er hvad vi gør 

skabe og skade det skabte 
at begå hybris har altid været skæbnen 

at få nemesis har altid været konsekvensen 
 
men nogle vælger ikke at tro 

tro på skæbnen, rammer hårdt  
 
af jord er du kommet, til jord skal du blive 
af menneske er du kommet, du skal blive 
er du menneskeskabt, er du ikke let nedbrydelig 
unaturlig, utilstrækkelig, ulidelig 
 

som menneskeskabt dør vi ikke 
mennesket ønskede at overgå guderne 

som menneskeskabt lever vi ikke 
tog hans skabte grundstoffer og manipulerede med dem 

carbon på carbon, gang på gang 
mikroskopiske små ændringer  

tusindvis af små ællinger  
de vil aldrig forlade moren mere 
ænder lever i flok til livet ender 

når først der er skabt en carbon-kæde brydes den aldrig helt igen 
 

kun i evigt blivende mindre dele 
mikroplastik, hedder det 
let sammensat og efterladt 
mindre end hvad det blotte øje kan se 
mere end den blotte hjerne kan forstå 
men tro ikke skadeligheden aftager 
den overtager 
alt gudeskabte 
alt let nedbrydelige 
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forstår I ikke det aldrig var meningen? 
at vi skulle ændre alt kunstigt og konstant 
genmodificere og geninstallere 
manipulerer og manifestere   
give svin ekstra ribben og druer mindre 
tandsten 
jeg vil ikke acceptere når du siger: 
at begå hybris har altid været skæbnen 
at få nemesis har altid været konsekvensen 
 
 
 
 

jeg ønsker at dø som gudeskabt 
jeg ønsker at leve før døden 
for jeg tror på; 
syndernes forladelse 
kødets opstandelse 
og det let nedbrydelige liv 
 

se blot livet som større end livet selv 
det du har, er ikke det hele 

der er mere mellem himmel og mor 
morder jordbærgrød, græd isen væk 

og oversvømmelserne bliver desværre kun værre 
 

 
og myten fortælles videre 

at begå hybris har altid været skæbnen 
at få nemesis har altid været konsekvensen 

men det ser ud til vi lever lykkeligt til vores dagens ende 
lever lykkeligt, blindt og belastende  

til vores dages sikre ende 
jeg håber blot vi gør det 

i let  
nedbrydelighed 
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