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REDAKTIONSBLOK
PLATON, Metropolitanskolen, Struenseegade 50> N. 
Chefredaktion:
Ove Nissen, II.ks. (ansv.) Lotte Væver, II.ks.
Yderligere i redaktionen:
Poul Engberg, I.ks. Claus Vitt, I.mn.a.
Al henvendelse til chefredaktørerne på nr. 2.

end aldrig vil PLATONs redak
tion gerne have lov til at byde 
alle velkomne til det ny skoleår 
og håbe, at blot en lille brøk-

rebareste pligt at rakke ned på. 
Vi modtager gerne stof fra jer , 
og akulle I have noget, kan I 
trygt henvende jer til en af de

del af fortsætterne om at være 
rigtig flittig må holdet

Især må vi henvende vort vel 
kommen til de nye I. gere, der 
forhåbentlig allerede har over
vundet det værste chok ved over
gangen til vor skole. Tor disse 
vil vi endvidere kort præsentere
os: 
Vi er 

kendt
PLATON, et stakkels mis
skoleblad i trange kår, 

ovenfor anførte. Udover enkelt 
nyt inventar, såvel dødt som le 
vende, er det meste jo ellers 
ved det gamle: -Ja, der er jo 
det nye discipelråd, som vi hå
ber vil ruske lidt op i den del 
af vort skoleliv, der ligger 
mellem kl.14 og kl.8. Lad os væ 
re optimister, og regne med et 
godt og indholdsrigt skoleår..^

MAN DRIKKER
BORGBO’S MÆLK



SOMMER 
PÅ SON- 
NENBERG

Sonnenberg - solskinsbjerg; det 
træffende navn på den interna
tionale højskole i Harzen.
Kun et par enkelte havde benyt

tet sig af det udmærkede tilbud 
fra EUROPAKAMPAGNEN om billige 
rejser til de tre højskoler i We 
sterwald, Harzen og Berlin, og 
det var synd,thi vi der var der
nede fik en oplevelse for livet. 
Samkvemmet med kammerater fra an 
dre lande fik os til at forstå 
også andre nationers problemer, 
samtidig med at vi indså, at og
så danskerne, hvor utroligt det 
end lyder, har deres fejl. Man 
fik dernede udryddet tåbelig og 
misforstået nationalisme, man 
indså, at for at bevare vor po
litiske frihed må vi i Vesteuro 
pa stå sammen.

Vi fik fra den vestberlinske 
delegation beviser for, hvor me
get denne frihed betyder. Hvor
for flygter dagligt flere tusind 
menr ’sker fra Øst-til Vestberlin 
levestandarden stiger stærkt i 
Øst, man kan få næsten alt; det 
er heller ikke de materielle for 
hold, der tvinger dem, derimod 
de åndelige, det er på det nær
meste forbudt at tænke uden for 
de skarpt afstukne baner. Bør
nene får i skolerne ikke noget 
grundlag for at tænke, de bliver 
aldrig stillet overfor at skulle 
vælge mellem to ting; man har på 
forhånd valgt for dem. Sådan er 
forholdene dernede, tag til Ber
lin til efteråret og få syn for 
sagen. (150 kr. incl. rejse.)
Det var også dejligt på Sonnen- 

berg at se, hvorledes f. eks. 
englændernes gamle fordomme om 
Tyskland og tyskerne en for en 

faldt. Man følte sig dernede ik
ke som dansker, tysker eller eng 
lænder, derimod som europæer, 
vi fik øjnene op for, at vi har 
en fælles kulturarv, aom vi må 
forsvare mod diktatur.

Det var ogaÅ velgørende, at se 
Tyskland i dag, man drømmer ik
ke længere om "Deutschland uber 
alles". De indser,at de har tabt 
krigen,de indser,at de har skyl
den, hele skylden, og de indrøm
mer det blankt, de forsøger at 
gøre det godt igen, og genopbyg
ger for fuld kraft med en utro
lig flid, til gengæld venter de 
så at blive behandlet på lige 
fod med andre, hvad de ikke al
tid bliver. laær i Norge, Fran
krig og Holland har man svært 
ved at glemme krigen, men også i 
Danmark findes der endnu et 
"tyskerhad", noget absolut for
forkasteligt, når man betænker, 
at det nu er en anden generation 
der vokser op, en generation, 
der ikke erindrer krigen eller 
var ude af stand til at forstå 
den og dens baggrund.
Men foruden at fremme samfølel

sen, hjælper et Sonnenberg op- 
også til at stifte enkelte kam - 
meratskaber, man finder venner , 
man kan korrespondere med og be- 
søge i ferierne, man lærer sprog 
man går ud og morer sig sammen, 
æ.s.v.,o.s.v. .
Hvis nogle er interesserede iat 

komme derned til efterårsferi
en kan de pågældende henvende 
sig til Lotte Bæver eller Ove 
Nissen, II. ks, nr. 2. (NU.: Man 
skal være over 16 år.) (nis.)
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PLATON 5

NY HUSPIANIST
Blandt de mange nyerhvervelser 

til dette skoleår var ikke min
dre end to nye sanglærere: Oand. 
mag. fru Schiødt og organist 
Jørgen Berg. Forleden overfaldt 
FLATON sidstnævnte da han intet- 
anande sad ved klaveret og pu
stede ud efter en time. Ofret 
tog det pænt og rykkede velvil
ligt ud med forskellige oplys
ninger. Først egne data:

Nysproglig student fra Efter
slægten, organist ved Frederiks
berg Slotskirke, lærer ved det 
kgl. Musikkonservatorium og nu 
ved Metropolitanskolen, hvilket 
skriver sig fra hr. Wiberg.
-"Hvordan føles det så pludse

lig at være gymnasielærer?"
-"Jeg må sige,"erklærer Jørgen 

Berg høfligt, "at jeg blev posi
tivt overrasket. Gymnasiaster er 

meget behagelige og nemme at ha
ve med at gøre."
-"Nå, da. - Hvordan er Beres 

planer for undervisningen? - Har 
De også i sinde at behandle jaz
zen?"
-"Ja, jeg vil også forsøge mig 

med jazzen, og her gælder det 
som også vea den klassiske musik 
at jeg vil prøve at gøre elever
ne - øh, disciplene mere fortro
lige med den ved selv at give 
eksempler ved klaveret. Grammo
fon og båndoptager har jo prak
tisk talt enhver derhjemme; men 
på den anden måde forøges den 
personlige kontakt, idet man kan 
stoppe op og kommentere og spil
le om o.s.v."
-"Hvordan med eftermiddagskon
certer?"

forts, s. 9

GYMNASIASTBEVÆGELSEN

D. K. G. indledte sin sæson her 
på skolen med et møde d. 4/9. 
Hovedpunket var Jan Nissens Cau
seri over "Solstrålehistorier," 
et foredrag om fortællinger i 
den lette litterære genre. Der 
var kommet omkring 50 disciple. 
Samtidig fremlagdes programmerne 
for studiekredsene. Der er i år 
tilmeldt 67 disciple fordelt i 5 
kredse. Den første holdes hos 
lektor Busch, og ledes af stud, 
polyt. Johannes Jacobsen.Emnet 
for de første par aftener er 
"Kaj Munk", og den første aften 
indledes kredsen med et foredrag 
af stud. jur. Anton Kook-Nielsen 
om "Kaj Munk og diktatorerne.
Den anden kreds holdes hos Borg 

bo, under Stud, theol. Bent 
Hahns ledelse. Her er emnet ble
vet Knud Sønderbys "Midt i en 

Jazz-tid." For den tredie kreds 
hos stud, theol. Johannes Mølle
have er der endnu ikke lagt pro
gram. Det må iøvrigt bemærkes 
at tillidsmændene stadig mod
tager tilmeldelser til kredsene. 
Frogrammet for vinteren er el
lers et foredrag med diskussion 
en gang om måneden.
Er der nogle der har interesse 
for en studieaften over tolv
tonemusik, bedes de henvende 
sig til tillidsmændene på nr.2. 
Hvis interessen er tilstrækkelig 
stor, vil en sådan aften så kom
me i stand.
Meddelelser om gymnasiastbevæ
gelsens øvrige arrangementer vil 
i øvrigt blive opslået som sæd
vanligt. Tilmeldelserne til ef- 
terårslejrene er endnu ikke kom
met, men det kan ikke vare læn
ge. M.B.



NYT DISCIPELRAD:

SÅ ER DER HÅB IGEN
Nu skulle der igen Tære mulig

heder for opbygningen af en 
stærk elevorganisation her på 
skolen, efter at MBS de sidste 
par år har kæmpet en langvarig 
dødskamp. Efter nogle disciples 
ide er der nu med rektors billi
gelse oprettet et elevråd på 
skolen. Overfladisk set ser det 
ikke mere tillidsvækkende ud end 
MBS? men ser man nøjere efter, 
vil uan ikke kunne undgå at se 
de store fordele, der følger med 
en sådan organisation. For det 
første kan man med nogenlunde 
sikkerhed regne med, at klasser
ne vælger de rigtige folk ind i 
rådet; man har i en klasse, hvor 
alle kender alle, bedre end på 
en generalforsamling, mulighed 
for at udpege de helt rigtige 
til opgavesi. For det andet er 
det i et elevråd muligt at di
skutere sagligt og nøgternt og 
placere folk på de poster, hvor
til de er bedst egnede. Enhver 
har mulighed for at sige sin me
ning, og man har tid- til at be
handle alle synspunkter. Bet er 
jb en kendsgerning, at general
forsamlingerne de sidste år har 
været noget forhastede. Man har 
simpelt hen valgt folk på deres 
glatte ansigter uden smålig ske
len til erfaringer, modenhed, og 
lign. Resultatet af slige besty
relsers arbejde, hvis man da o- 
verhovedet kan tale om et resul
tat, har været uhyggeligt ringe. 
En organisation som MBS var fak
tisk på forhånd dødsdømt. Hvis 
et forretningsudvalg efter dis
cipelrådets skøn ikke varetager 
sit hverv tilfredsstillende,kan 
rådet i realiteten straks ind
kaldes, og et nyt forretningsud
valg kan vælges. Bette vil til 
stadighed hænge som en truende 
sky over udvalgets hoveder, og 
vil sikkert anspore det kraf - 
tigt; thi hvem bryder sig om at 
have et mistillidsvotum hængende 

over sig? Be tidligere bestyrel
ser vidste med sikkerhed, at 
de fik lov at sidde et år. og at 
de derefter fik lov at trække 
sig tilbage i god orden. Med den 
nuværende ordning skulle det til 
enhver tid være muligt for den 
alm. pøbel at øve indflydelse på 
de forskellige dispositioner 
gennem de klassevalgte repræsen
tanter.
Ben stiftende rådssamling fandt 

sted d. 24.8.59 og først konsta
terede man, at både I.ns.a.+b. 
samt I.mn.b. overhovedet ikke 
havde valgt repræsentanter. Be 
to førstnævnte har siden rådet 
bod på forsømmelsen, men endnu 
mangler der repræsentanter for 
I.mn.b. Vi gør opmærksom på, at 
disciplene i denne klasse nu be
finder sig i gymnasiet. Man for
venter en vis åndelig aktivitet 
fra de pågældende. Andre klasser 
har bevist, at en sådan virksom
hed også er mulig blandt matema
tikere. Ber er andet i verden 
end matematikbøger d'herrer og 
damer, selv om de selvfølgelig 
skal passes. Altså: Vågn op in
den i mugner helt I
På samme rådssamling vedtog man 
et sæt love, som findes trykt 
andetsteds i bladet; desuden 
valgte man et forretningsudvalg 
på 5 mand, som konstituerede sig 
således;

Ove Hornby, III.ns., formand.
Bettina Heltberg, III.ksb. og 
Råne Albeck, III.mnb., begge 

næstformænd.
Søren Koppel, III.mnb.,sekre

tær .
Revisor blev:
Niels Bloch, III.mna. 
Chefredaktør for PLATON: 
Ove Nissen, II.ks.
Formand for festudvalget: 
Niels Kjeldsen, II.ns.
Formand for musikudvalget: 
Kjeld Nielsen, II.mnb. 



formand for foredragsudvalget: 
Susan Leth Pedersen, II.ks.
Form.for film- og teaterudv.:
Søren Kjørup, II.ns.
Rektor har også lovet, at dis

ciplene gennem rådet skulle få 
indflydelse på de dispositioner, 
skolen tager af interesse for 
disciplene.

FU's PROGRAM.
Desværre har det været teknisk 

umuligt at bringe anmeldelse af 
efterårsfesten i dette nummer.
Med hensyn til forbudet mod ud
skænkning af alkohol til fester 

I HUSKER VEL

RENCE ?

og baller påpeger rektor, at der 
ikke med forbudet ved sidste 
fest er skabt præcedens for de 
kommende arrangementer.

I løbet af den nærmeste tid 
vil der blive arrangeret en lit
teræraften af høj værdi og en 
filmsfesten.
PLATON vil hver måned med for

behold bringe en oversigt over 
månedens arrangementer.

Vi appelerer til disciplene , 
at de slutter op om organisatio
nen, således at rektor igen kan 
få bevis for, at en gymnasieor - 
ganisation virkelig kan betyde 
noget på en skole

OG PLATONS
FOTOKONKUR-

Betragt sommerens pragtbilleder, og aflever det bedste til PLATONs 
redaktion (nr. 2.) inden den 5. oktober. Der vil blive trukket lod 
om:

1 farvefilm
til henholdsvis det bedste " aort/hvid" billede og det bedste farve
billede.
Med hensyn til valg af emne er i fuldstændig frit stillede.

De bedste billeder vil blive offentliggjorte i PLATONs oktober nr.

Vi ser os dennegang nødt til at kræve et minimum af 5 billeder i 
hver konkurrencedel, belærte af dårlige erfaringer, men håber det 
er overflødigt.

Dommer bliver professor ved kunstakademiet, Mogens Koch.
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BOGBANKEN
K. V. BLOCH PRØV

Skolernes mellemled ved 
udveksling af skolebøger og 

indbindingscentral

BASSERNE 
fra

Th. Jørgensen’s
Fiolstræde 34 - København K 

Byen 2462-6556-7804

bageri på hj. af 
Ranzausgade og 
Jesper Brochmandsgade

METROPOLITANER-SAMFUNDET

Henvendelser og forespørgsler modtages af sekre
tæren, højesteretssagfører Carl Heise, Ny Vester
gade 1, K, eller formanden, landsretssagfører Johan 

Asmussen, Hovedvagtsgade 2, K.



M.D.R.S LOVE
§1 Forsamlingens navn er "Metropolitanskolens Disciples Råd". 

Rådet er en økonomisk selvstændig institution.
§2 Dets formål er at skåle Interesse for skolen og det arbej

de, der foregår på den, at arrangere kulturelle og selskabelige 
sammenkomster blandt disciplene og at repræsentere disciplene 
over for skolens ledelse.

§3 Hver gymnasie- og realklasse sender to repræsenter til forsam
lingen.

§4 Ordinært rådsmøde afholdes i august, december og april. Extra- 
ordinært rådsmøde afholdes, når en 1/3 af rådsmedlemmerne kræ
ver det, eller når forretningsudvalget finder det nødvendigt. 
Forretningsordenen fastsættes af EU og meddeles samtlige med
lemmer mindst tre dage før det berammede tidspunkt. Formanden 
leder mødet. Sekretæren fører protokol, som vedtages som sid
ste punkt på dagsordenen.

§5 På rådsmødet i august vælges et forretningsudvalg (FU) på fem 
mand, som konstituerer sig med rådets formand, 2 næstformænd, 
kasserer og sekretær. Valgbare er II og i III g*s repræsentanter.

§6 På rådsmødet i december forelægger FU 1. halvårlige rapport og 
regnskab til godkendelse. Nægter rådet at give denne, må FU 
træde tilbage pr. 1/1, og et nyt vælges

§7 På rådsmødet i april forelægges 2. halvårlige rapport og regn
skab, og hele årets regnskab kommenteres.

§8 FU har den administrerende myndighed, forestår som sådant rå
dets økonomi og leder og koordinerer arbejdet i de forskellige 
udvalg. FU handler ansvarligt overfor rådet.

§9 FU udpeger en chefredaktør for skolebladet og udvalgsformænd, 
dc,_, ikke sådanne som rådet udtaler sin mistillid til. Chefre
daktøren og udvalgsformændene vælger selv deres medarbejdere. 
Tiltræder et nyt FU i løbet af sæsonen, vælges på ny chefre
daktør og udvalgsformænd.

§10 Skolebladet PLATON er organ for skolens disciple. Det udgives 
en gang om måneden. Efter hvert nummer aflægges regnskab til 
kasseren.

§11 Arbejdsudvalgene arrangerer i samråd med FU alle sammenkom
ster blandt disciplene. Efter hvert arrangement forelægger 
udvalgsformanden kassereren et regnskab til godkendelse, op
stillet på grundlag af et, af ham, godkendt budget.

§12 Institutionen kan definitivt nedlægges, når det er vedtaget 
med almindeligt flertal på to rådsmøder med ti dages mellem
rum. Samtidig træffes der bestemmelse om rådets formue.

§13 Disse love er vedtaget på rådsmødet d. 20.VIII.1959. Ændrings
forslag kan optages på enhver dagsorden og vedtages med al
mindeligt flertal. 

Fortsat fra side 5
-"Også her vil jeg selv spille 

men i øvrigt også benytte gram
mofon og båndoptager."
-"Hvad mener De, der er fra en 

ren drengeskole om piger i gym
nasiet?"
-"Absolut en fordel, en kæmpe 

fordel, vil jeg sige, ikke blot 
modererer det tonen, menfremmer 
også sangen.
-"Er der noget ved METROPOLI - 

TANSKOLEN, der særlig har slået 
Dem?"
-"Ja, morgensangenJ her er en 

ualmindelig sløj morgensang.
NEMLI

ER DU
INTERESSERET I

POLITIK
Konservative gymnasiaster står 

Aben for enhver gymnasiast og 
realist, der ikke er medlem af 
nogen anden politisk ungdomsor
ganisation.

Gennem de ugentlige diskussi- 
onaaftener fAr du et varieret 
indblik i en politik, der ikke 
Bager ensretning. Vi har også 
tit meder af kulturel og festlig 
karakter. Erik Andersen.



VI HAR MODTAGET: METRO MODEN
Hvis man en dag, hvor solen 

skinner og vejret i øvrigt er 
nogenlunde varmt, således at man 
kan forvgP-'te at skolens disciple 
befinder sig i skolegården, an
bringer sig på en af bænkene, 
vil man hurtigt opdage, at man 
herfra har et ganske glimrende o 
verblik over, hvad der egentlig 
foregår - og hvem det er der 
spadserer rundt. Og man vil ikke 
kunne undgå at lægge mærke til 
skolens mange yndige unge damer 
- smagfuldt hår, god make - up 
og dejlig gang ( enkelte "dvæ
ler” dog lidt for længe på 
hvert skridt) - alt er for så 
vidt i orden. Men så er der en 
ting, der slår en: stivskørteraeJ 

Det er øjensynlig ikke gået 
op for ret mange af de unge da
mer, at den overdådige viddes 
tid er forbi - rent modemæssigt 
set.
Og det er åbenbart heller ikke 

gået op for ret mange, at sådan 
et struttende skørt skal anvendes 
med smag, når det anvendes. Por 
det første må nederdelen være af 
en passende vidde, og dernæst må 
den være af passende længde - 
d.v.s. hverken for lang eller 
- for kort. Fra udkigsposten på 
bænken har man et ganske pudsigt 
syn, når en kortskørtet discipu- 
la går forbi: nederdelen kryber 
nemlig i det perspektiv endnu 
6-7 centimeter op - og det er 
sikkert ikke beregnet. Dernæst 
bør den bluse, der anvendes til 
nederdelen med vidde, være 
stram. Hverken de løse mohair 
golfers eller blazers er noget 
charmerende syn i den forbindel
se.

En anden ting, der slår én, er 
de mange piger, der er gået til 
den modsatte yderlighed og har 
iført sig mere eller mindre 
stramtsiddende slacks, men hvor
for egentlig så længe vejret er 
så varmt som det er? Og hvorfor 
egentlig, hvis det er en objek
tiv kendsgerning, at man ser 
bedre ud i skørter? For det er 
der faktisk nogen, der gør. Man 
skulle gerne kunne fylde et par 
slacks ud - men så helst ikke 
mere. -Der er noget effektivt, 
ukvindeligt ved alle disse damer 
i lange bukser. Om vintren er 
der ikke noget at sige til det - 
der er ingen, der vil forlange, 
at pigerne skal gå rundt og fry
se - men den tid, den sorg.
Endelig er der farvesammensæt

ningerne. En tomatrød bluse har
monerer som bekendt ikke så godt 
med en abstrakt gul- og sortmøn- 
stret nederdel - ogblårød læbe - 
stift gør ikke sagen bedre. Men 
dette tilfælde er i øvrigt en 
undtagelse. Andre forsyndelser 
er f.ex. at gå i for stærke far
ver, når man er bleg eller at 
bruge en læbestift, der ikke 
passer til ens hud- og hårfarve.
Alle disse ting gælder pigerne 

eller visse af dem. Man kunne 
selvfølgelig, med lige så stor 
eller større ret gøre opmærksom 
på påklædningsforsyndelser hos 
drengene. Men det ville være et 
Sisyfos-arbejde under alle om
stændigheder. På en eller anden 
måde er det stiltiende vedtaget, 
at drengene på skolen gerne må 
negligere den naturlige forfæn
gelighed, mens pigerne gerne

G. N. -rekl ;une
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stadig skal fornysig og ligne 
små damer helt igennem. Der er 
sikkert ikke noget at gøre ved 
det. Pigerne må sætte deres lid 
til, at drengene møder renvask
ede, med sobre negle og butter
fly til åbningsfesten. Og piger
ne kan så endelig få virkelig - 
og berettiget brug for deres el
skede stivskørter. Det må blive 
en succes.

åbningstalen.Det var som sædvan
lig gråvejr,men hun lovede,at so 
len snart ville sprede skyerne, 
hvilket også holdt stikjden sid
ste del af stævnet forløb i fint 
solskin. Efter at have sunget 
"Der er et yndigt land "spredt es. 
deltagere og tilskuere ud over 
de forskellige baner, hvor der 
spilledes til klokken oa. 15.30.
Metropolitanskolen deltog i år 

i håndbold,basketball og volley
ball .Håndboldbanerne i Kloster-

IDRÆTSDAGEN
Tirsdag d.8. afholdt db køben

havnske skoler idrætsdag.Det var 
i år 25.gang, den blev afholdt? 
som sædvanlig fik vi fri efter 
første time, aå vi kunne tage ud 
og se, hvordan vore hold klarede 
sig. De stillede på stadion kl. 
8.3o, hvor de efter omklædning 
stillede op til indmarch.
Kl.9.30 satte politiets orkes

ter i med en march,og indmarchen 
begyndte. Da alle deltagerne var 
stillet op, hejstes flaget, mens 
ca. 20% af deltagerne og tilsku
erne sang med på Der er ingen
ting der maner." Nu holdt skole
inspektøren fra Vibenshus skole 

haven var flyttet over foran mu
siktribunen i Fælledparken.Iste- 
det spilledes der langbold dér. 
Basketball foregik på basketball 
banen udfor tennishallen, og ved 
siden af spilledes der volley
ball.
I håndbold gik det bedre. Flere 

hold klarede sig ubesejrede gen
nem kampene bl. a.4b og realklas 
sen. Nogle få trofaste tilskuere 
blev derude og så alle kampene , 
men de fleste blev kun under de 
indledende, men der var jo hel
ler ingen pigehold i år.
Blandt tilskuerme sås rektor, 

hr. Pii Johannes sen, hr. Stubbe, 
m. fl. (itt)

Musik og ungdom: Mogens Borgoo, II.ks.
Skolescene og -1)10: Lkt. Busch.
Europakampagnen, Sonnenberg og lign.: lotte Wæver, II.ks., 

Ove Nissen, II. ks.
Ungdommens naturvidenskabelige forening: Mogens Belånt, Il.mn.a.
Konservative gymnasiaster: Erik Andersen, III.ns. 
liberale gymnasiaster: Fl. Gylling Christensen, Ill.ks.a.
ARTE: Søren Kjørup, II.ns.
Gymnamusa: Ole Drucker, II.ks.
Gymnasiastbevægelsen, Gymnasiastbladet, studiekredsene: 

Elin Thomassen, 
Gitte Kragh, 
Mogens Borgbo, alle II.ks.



Først og fremmest må man kunne 
foregive at besidde en vis in
telligens,- hvordan er højst in- 
dividuelt, og enhver må finde 
frem til egne fiduser - vi forbe
holder i hvertfald vores.

ne lærere. Begyndere bør dog ik
ke kaste sig over for store op
gaver - ( som nemmere forstudium 
anbefales Ikt. Steining.)s.

Dernæst må man helst ikke have 
for udpræget tilbøjelighed til 
drejesyge, - har man det, gælder 
det om at være lynhurtigt nede 
til frikvarter og kapre bænke
plads.

Når man kommer om morgenen, og 
siger at man ikke har "åbnet en 
bog.’” og kan man alligevel lek
tien så skyldes det naturligvis 
udelukkende ens forstand ( evt. 
sidemandens).

Man bør kunne et vist antal an
tagelige standardundskyldninger , 
for forsinkelser, som med megen 
patos udøses over Inspektor i 
første frikvarter.

Med tiden skal man gerne opøve 
en fuldstændig færdighed i at 
efterligne hvem som helst af si-

Man skal besidde et taleorgan 
der i timerne er tilstrækkelig 
lavt til at man altid kan påstå 
at, "det sa'e jeg osse," og til
strækkelig højt til at få hele 
sangsalen og lektor Asker Larsen 
til at dirre før morgensang.

ja, vi kunne såmænd blive ved 
længe endnu, hvis der ikke var 
begrænsede pladsforhold, men det 
er der jo altså, så vi vil give 
vores sidste anvisning, der dre
jer sig om hvordan, man på frem
medes forespørgsel om i hvilken 
skole, man går, skal hæve ho
vedet, sænke øjenlågene, se 
ned på folk, og svare:

"M ’tropo’tanskolen."
på en måde, der ikke lader nogen 
i tvivl om, hvor idiotisk stolt 
man i grunden er af det .

"Tor feinschmeckere
-Kom her lille Ole, du er da 

vel ikke for gammel til at få et 
kys.
-Hej, men det er du, tanteJ

-Jeg vil gerne prøve kjolen i 
vinduet....
-Vi må desværre bede fruen be

nytte prøveværelset...

Kvinder er det bedste man har, 
..af den slags!

(Sustav Wied.)

Replik på et "Blå kors" møde: 
-Hvis man ser sine sorger gen
nem bunden af et glas, bliver de 
kun større.

"Han er den fuldendte gentle
man," sukkede hun til sin ven
inde, -men det er da bedre end 
slet ingen at have at gå ud med.

Tante var med på biltur i Ita
lien.
-Det er altså et figqntræ^tan- 

te- nevøen udpegede
-Et figentræ- jamen nej, det er 

da umuligt. 
-Hvorfor det?
-Jeg mente bare- mumlede tante 

forlegent- jeg troede,at bladene 
—var meget større.

Idrætsmanden: Hvor høj er min 
temperatur?
Lægen: 41,3. 
Idrætsmanden: Hvor høj er ver
densrekorden?


