
 
Kenderen 

 

 
 
En bajer vælter i gruset ved en af bænkene vest for pissoiret på pladsen. 
-  Pas på for helvede mand. 
-  Det var ikke mig. 
-  Jo det var sgu dig. 
-  Jeg rørte mig ikke, det var vinden. 
-  Nå, ja det blæser jo hårdt i dag. 
-  Ja det er en hel storm. Men så sku' du se engang, jeg var ude i storm med en tankbåd. 
Jeg sku' frem på bakken og bjerge noget grej, og den var så tungt lastet, at dækket var 
under vand hele tiden, bølgerne skyllede ind over det. Så kommer jeg med min kappe på, 
du ved, og det blæste sgu sådan, så alle knapperne de røg af. 
-  Det' da løgn. 

-  Det' sgu rigtigt. Jeg kom lige rundt hjørnet, så røg knapperne af, hver eneste een. Så 
blev jeg så gal, så jeg tog kappen af og smed den ad helvede til ... Det var sgu vinden, der 
væltede din bajer. 

 

 

Vil du vide noget om Blågårds Plads. Så er du kommet til den rette, jeg har boet her hele 
mit liv. Der er ingen, der kender pladsen bedre end mig, det kan jeg godt sige dig. Skal vi 
ikke lige ha' to bajere? Jeg kender alle gutterne her, det kan du fanneme tro. Jeg kender 
dem alle sammen, og hvis der kommer en, jeg ikke kender, så varer det ikke ret længe, før 
jeg kender ham alligevel. Jeg sidder her hver dag fra klokken fem om morgenen. Jeg ser det 
hele. Så for helvede, nu begynder det at regne. Jeg tror jeg sætter mig ned, inden bænken 
bliver alt for våd. Jo, du kan tro, jeg kan fortælle dig om pladsen, der er meget at sige om 
den. Her sker en hel masse hver dag, og jeg ser det hele. Sådan er livet, det kan du tro. 
Blågårds Plads er og bli'r Blågårds Plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


