10.marts 2010/jon
Tale ved Marens Dag den 10.marts 2010

Ode til Maren
Oh, du kære ”Kvinde på Kærre” –
Du som så mange navne bærer –
På tysk og på fransk på jydsk og på dansk.
”Maren o æ Woun”
eller
vores allesammens ”Maren”
Superstar !
Skattet og Dyrebar
for os i Holstebro
og hvem skulle tro
sådan helt fra en start

at markedsprisen for dig og din bror
kunne blive så stor
som en halv milliard
Din skaber – din far
Schweizisk – italiensk
bær et navn,
som de færreste kan si`
Alberto Giacometti
En indvandre-kvinde- skulptur
med anden etnisk herkomst.
Skabt i Geneve og via Paris
kom du her til os i det kolde nord
engang i nitten hundrede fem og tres.
Man frygted´ for en stor kommers.
På Valget ku` du kom` på tværs !

Så du blev gemt på Særkærgaard.
Men næste år
da det blev vår
den 10. marts i seks og tres
og efter Pressens krav og pres
så måtte ”sløret” endelig falde……….
En regnfuld dag
En sælsom dag
Kaj K. han ”sag`”
”Det er Marens dag”
Igennem folket gik et sus og suk
Var det i dag had` nog`n nok sagt fuck!
Og alle blev så`n ganske stille
Du var så spinkel – bronze-smuk
Men hold da op hvor var du lille!!

Ja – dette køb
Et svimlende beløb
Jo – enten blev man fascineret
eller ganske voldsomt indigneret !
Du er en ”seksling”
En international udveksling
med fem andre søstre på ukendte steder,
hvor mange efter jer leder.
Gid på denne vor klode
I ej ”går af mode”
Nu står du her på vogn og hjul –
Hver nat går du i ”flyverskjul”.
Hvert døgn så går du op og ned
Som LIVET i almind`lighed.
Du er en del af os og mig

En verdensborger i vor stad.
Hvor var det godt at du fandt vej
og gør mig undrende og glad
for Kunstens
sære plus og minus magnet
på denne dejlige ”Blå Planet”.

Med disse ord vil jeg gerne hylde dig – Maren – fordi det netop i dag – på denne
dato er 44 år siden du placerede dig i vores åndelige og fysiske bevidsthed her i
Holstebro.
Vi vil i ” Maren`s Venne-Laug ” gøre alt hvad vi kan for at værne dig og hylde dig i
tiden som kommer.

Jens Otto Nystrup
Oldermand i ”Maren´s Venne-Laug”

