
Vandet går  
på Havets Moder

Dybt nede
Tæt på havets bund
Ligger Havets Moder
Sassuma Arnaa
Håret er beskidt og filtret
Hun venter

Menneskenes ligegyldighed
får Havets Moder til i vrede
at holde fangstdyrene tilbage
Dyrene sætter sig imens
som skarn i hendes hår
Og venter

Åndemaneren Uitsataqangitsoq
står på det isbeklædte hav
Han véd han må kaste sig
i det frosne vands våge
for at finde Havets Moder
Men han venter

Endelig kaster han sig
i det Iskolde Polarhavs dybe blå
Søger ned og ned og dybere ned
Helt ned i det trommehinde
dumpt trykkende blå dyb
Her finder han Sassuma Arnaa
Som venter sig

Han griber fast i hendes hår
for at fjerne skarnet
Så havet igen kan genlyde
af  de nyfødtes glædesskrig
hos Menneskene
i Menneskenes land
Som venter

Havets Moder
kaster sig fra side til side
Skriger i dyb vrede
så bølgerne rejser sig frådende
og vælter ind over Menneskene
i Menneskenes land
Bange løber de op i indlandet
Og venter

Kampen er stor og voldsom
Bjergkæder under og over 
lægges øde
Åndemaneren Uitsataqangitsoq  
holder beslutsomt fast
Hans hjælpeånder støtter ham
med al deres urkraft 
født af  landets rå granit og hvide is  
Og de venter

Endelig synker Havets Moder
udmattet om i havets strøm
Såret er hun
Vandet går om og på hende
Dyrene kommer et efter et
Åndemaneren Uitsataqangitsoq
reder hendes lange kulsorte hår
Og venter

Den store hval kommer 
Brummer dybt vibrerende i havet
Og tager denne havets 
korsfæstede Madonna
blidt i sit vældige gab
Mens hun saligt giver liv
til Bjørnen og Sælen
Fabeldyrene og Fuglene
Torsken og alle de andre Dyr
Som venter

Glæden er stor
i Menneskenes Land
De forstår nu
at ligegyldighed for
Mennesket og for Naturen
vil få Havets Moder 
til at trække fangstdyrene tilbage
i sig selv 

Og vente

Igen

Vandet går
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