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DET SOCIALE
GLASHUS

ER GADENS
RUM BLEVET
GJORT TIL
EN SLAGMARK

ER SLAGMARKEN
EN KAMPPLADS
FOR KÆMPERNES
KAMP MOD DE SVAGE _.

ER SVAGHEDENS
CENTRUM EN MIDTE
ET GADERUM VI
ALLE ER VED AT MISTE.

Stella Maria

MED TÅLE MOD-

Velkommen
på dette værested
hvor livsnærvær .
åndes med stille fred
der heler det syge sind.

Sygelig gjort af alt det
havesyge og tomhedsfråds
med bedrevidenhedens råd
.lukker af for at spærre inde
gøre uvelkommen i vor midte.

Hjemløs være mest den
der ikke er elsket af en ven
men kun tåles som en parasit
af frygt for selv at gå fallit
og dog er : dit medmenneske.

Den sociale forsørgelsespligt
er : folkets, alles, dit og mit
barndommens tabte paradis
kan blive et helvede indeni.
skal Gadens Rum melde hus =forbi .

Tak til alle, hver og en
der lukke den udstødte ind
i sit eget selv og husrum give
til den næsten døde, endnu i live
hjerterum til det forpinte sind.

Stella Maria

-VIL VI DET-

Bt livsfattigt samfundskrav
gør kærlighed til en forelsket arv
af ufærdige ideer og modeller på
en menneskeret, som ingen forstå
med mindre det bliver klart bevist
synes "du" for ringe af ydre eller indeni.

Der bygges huse med en masse rum
gaderummet opsluges, som af en mund
med legaliseret og viljestærkt bid
tygget igennem så alles kætlighedsliv
kværnes til flydende søbemad
der strømme fra kælder til kvist
som i et kredsløb hvori alle gøres til eet.

. Hvad nytter det at bygge Bet Hus
Bet Samfund hvori alt liv vandes ud
ensartes så det ensrettet kan flyde
blive gaderum og hjerterum til at bytte
hvor alt lægges brak med et gurglende suk
så jagten kan indstilles og grumt gøres smukt.

Stella Maria

~~~-~:-~~
/E;ga~
'Rum b/eu-cL
jJ0t-+ 1tf.eh

. . ,s. j auctJ'VLtJu!rk-



C1-. S/~Jt~C</Y~ .
. .e-c-: k~tfY-:>/eccU.-·
et Pr . J"{æu-i(j;;:>b')-n cS

r~J;> mod t7tE S I/~



/V;cD··

77fLE F/lJv

1/':1/.
. ~-~~~~~.
. yU/fC-vrU/WZkt-1. .
•

.

(~~';.dilli.- V04<--S~ .. .fj;P/f/lA!ø;:,..voue. . kUVhetfut.
hVi/q- 1/{(5)n(JVrV~
, oCl::rJ~vrd.skl,~ ~

Jtø{. .

.~ k~f7*/I~s SVwt CM: rr:t~ srr
.~. ~fr ~/VOf/t- r~ I~'t. .
VO .~ 6-y ; o1rl- md me)7/tbå k .

JhJle
~ ~ dd J~ cfU.td':
2?Å:1pWYhid

.

Ja

s~~ ~;-evf cvæo&'f

~~"-J 7°M~rft-c.?.?s

'Yen,.· Soth'c?,.!-eCr-Søt~r?/;'cf:f
.e.--t ~ o / ke k I ~ l PU: fn"v/ f
.hkrf1 rln-z--r ~ j-qJ,Ie· ~
kvn... u». c.t het~/r~<.-

d

~ bedft VJctu,.~ I-CcO(

[c-/!4~--ovth vt-7 if~ ;/l<>V .
VøK.iA.\/e;.( k~~ / VPr 1'U1'c/1e.

g kJ.§?lden s7?u~

ca

mdh : hkSr

db
h

~ ««; (/wv-r d -e.e J1...
00r c-:kÆe- .di« tAd-s~(k /fl:;(
. i Sif -€ft- i- se 11/ ~ hu s ru. h-r ~. li-(
. -&.:1 du-, f1~.I-kvcdø~( e",~ j /)~ -.
.I:J'f/ri-e r~ -tvt dt-f cfn-ifiJ11t- ,Pine{.

)a:k.

.

..

.

.

C

---JJ-A
/

R.5/fl D

--------.~----

C:::--j

Ny

R

O

D·

--'----~~~

.

. ~J?, y G Gc~-31~o ..
.

.

.

~
.. /'--...
,
. .

.

i

?

