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MORTEN DÜRR & LARS GABEL



Marias Dukke Morten Dürr fik ideen til Marias dukke 
efter en rejse til Kina, hvor han mødte 
fattige kinesere, der måtte samle skrald 
for at overleve.

Se en video på Youtube om Morten Dürrs 
inspiration til Marias dukke. 

Tryk her for at se videoen på Youtube

(kræver netforbindelse)

http://www.youtube.com/watch?v=WEocXJ14yrs
http://www.youtube.com/watch?v=WEocXJ14yrs


Det er mig og min lillesøster Maria og min ven Manolo. 

Vi bor i en hytte, som vi har lavet af plastik og pap.

Hytten ligger ved siden af jernbanen.

Her er stille og fredeligt.

Undtagen når toget kører forbi.

Midt om natten.

Så holder vi os for ørerne.

Jorden ryster, og suset fra toget får vores hytte til at skælve.



Vi er kommet til byen for at få mad. Maden køber vi på markedet.

For det mest spiser vi brød.

Pengene til maden får vi ved at samle skrald.

Vi samler på plastik, metal, glas og pap.

Vi skal aflevere alt til de voksne, eller får vi ingen penge.

Men først skal det sorteres. Vi lægger alt i bunker.

Plastik for sig. Glas for sig. Metal for sig. Pap for sig.

Når bunkerne er blevet store nok, kommer de voksne og henter det.

De sælger skraldet for os. 

Når de voksne kommer, spørger de altid:

“Er det alt? Gemmer I noget?”

Vi skal aflevere alt til de voksne.

Nogle gange finder vi også ting som mobiltelefoner, gamle fjernsyn

og computere.

Det giver ekstra penge. 



Skraldet finder vi over hele byen. På gaden. På byggepladser.

I containere. 

Folk smider alt muligt ud.

Det er en by af affald og skrald.

Vi kender hele bygen.

Vi kender hver en vej og hver en gade.

Men ingen kender os.

Folk ser den anden vej, når vi går forbi.

Måske kan de ikke se os. 

Maria leger, at vi er blevet spøgelser.

Usynlige spøgelser. 


