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Ude at skide                      Vita Andersen, fra Tryghedsnarkomaner, 1977 1 
 2 
Han sad på lokum 3 
maven flød ud over knæene 4 
helvedes ulækker man var blevet efterhånden  5 
han så aldrig sig selv nøgen 6 
det var der heller ingen andre der gjorde 7 
det var også alle de bajere 8 
han havde nok taget tyve kilo på 9 
siden han blev skilt fra kællingen 10 
nu boede han i noget 11 
de kaldte en viceværtlejlighed 12 
lokum i gården 13 
pissekoldt og sidde der og skide 14 
lejligheden opvarmet med elradiatorer 15 
der blev forresten lukket for strømmen 16 
hvis han ikke betalte inden to dage 17 
i posten til morgen 18 
to almindelige rykkere 19 
det var bare ud 20 
det var værre med de andre breve 21 
fogedforretninger 22 
stod der på de to 23 
låsesmed 24 
det ene for møbler 25 
han skulle jo have noget at sidde i 26 
det andet for fjollekassen 27 
ellers rendte han bare på værtshus hver aften 28 
det gjorde han nu alligevel 29 
der var et stempel på det ene brev  30 
"fogedgebyr på Deres bopæl koster kr 150,- ekstra 31 
for hans skyld kunne de skrive en halv million på  32 
hvad faen skulle han gøre den ene låsesmed kom på fredag 33 
dirke døre op kunne de  34 
de røve  35 
den anden på mandag de kunne tage hele lortet med  36 
der var også et brev fra kommunen  37 
børnepenge  38 
Henrik og Majbritt  39 
som han aldrig så  40 
han havde ikke betalt en krone i børnepenge  41 
siden han blev skilt  42 
han skulle jo lige i gang først  43 
kællingen havde beholdt hele molevitten  44 
hun ville ikke mere  45 
hvad det var  46 
hun ikke ville  47 
blev han aldrig klar over 48 
 49 
hvad havde han fået  50 
bar røv og trutte i  51 



 2 

han havde sgu ikke fået mulighed  1 
for at få en start  2 
kællingen havde allerede mødt en anden stodder  3 
sidst han hentede ungerne 4 
var det ude på trappen  5 
hun havde sagt det er bedst du ikke kommer mere  6 
han havde gjort sig umage med de unger  7 
forstod dem giorde han ikke  8 
bruge hans penge og kræve ind kunne de  9 
han kunne lige så godt drikke sig ihjel  10 
ingen ville savne ham  11 
politiet kom vel også snart og hentede ham  12 
bare han så en strisser på gaden var han ved at skide i bukserne  13 
men han havde ikke gjort noget 14 
 15 
rødstrømper og kvindernes frigørelse  16 
op i røven makker  17 
det var sgu dem der havde alle fordelene 18 
slide og slæbe skulle man  19 
han forstod sig ikke på dem  20 
og nu da han mødte Ellen i en forening for enlige  21 
lidt selskabelighed hver uge  22 
pænt og ordentligt lidt kaffe og en svingom  23 
flyvefisse  24 
han blev forelsket i Ellen  25 
nu blev han igen medlem af samfundet  26 
han fik noget at leve for 27 
 28 
tændte gnisten i ham  29 
han havde besøgt hende 30 
kort efter | 31 
han havde skaffet hende en anden lejlighed 32 
han skulle have taget den lejlighed selv 33 
idiot var han 34 
hun havde mødt ham med et koldt blik 35 
han kunne ikke glemme hende 36 
han havde hørt af en kammerat 37 
at hun havde søgt oplysninger om ham 38 
og de var jo ikke til hans fordel 39 
han havde ikke forstand på kvinder 40 
bare han turde opsøge hende 41 
hvad var der sket 42 
men han blev nok bare afvist 43 
 44 
han måtte nok hellere  45 
komme ud af vagten  46 
skide på det hele  47 
tage hen til Jørgen i hans havehus  48 
uden flytning og noget  49 
så kunne de have det så godt  50 
uden ham 51 


