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"Det kunne være mor
somt om en revytradi
tion kunne skabes på 
skolen - men det bliver 
svært med denne in men
te ' " Dette var et citat 
fra PLATONs anmeldelse 
af Metropolitanerrevy- 
en sidste år, og jeg- 
tror de fleste var e- 
nige med reporteren i, 
at her var en gang ble
vet vist, hvordan man 
sætter en skolerevy op- 
man befandt sig på en 
tinde, og troede at den 
eneste vej videre var 
nedad. Og så narrede 
Møllehave os allesam
men og bevægede sig vi
dere opad - den øjeblik
kelige position er van
skelig at bestemme - men 
det er i alt fald helt 
oppe i skyerne!

Sidste år tillod vi 
j os her i bladet at pe
ge på,at den famøse rø- 

» de tråd kun sjældent 
løb over scenen, hvil
ket - trods den ubrud
te kæde af vittige ind
fald - gik lidt ud o- 
ver helhedsindtrykket. 
I år var hvert enkelt 
optrin ulasteligt mo
tiveret - altsammen tak
ket være en eneste knip
pelgod ide : At gøre r e— 
vyentil en forfrisken

de gendigtning af Hei
bergs " En sjæl efter 
Døden", der herved i- 
følge programmet har 
fået en slags mission. 
Det er vel et spørgs
mål, hvormange af til
skuerne , der kendte det
te stykke så godt, at 
de kunne se, hvor geni
alt revyen udnyttede 
forbilledet, men derud
over kander intet ind
vendes nod valget af 
ramme.

Det ville være helt 
håbløst at give sig til 
at opsummere alle de 
numre, der vakte bif aid 
- det er jo ingen utak
nemmelig opgave at pa
rodiere lærere for øj-
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ved P B R
nene af deres respek
tive elever - men man 
kunne nævne et par num
re , der virkede lige 
meget i kraft af frem
førelse.som intelligent 
behandlet emne. Dette 
gælder f.eks. Ole Dyr
lunds vise, "Mens sav
føreren sover" - en u- 
f or skammet naturtro gen
givelse af skolens po
pulære sløjdlærer.

(fortsættes side 3)

JAZZ-a^en-
Onsdag d.25- afhold

tes der en jazz-aften 
på Falkonergårdens Gym
nasium, hvortil vor sko
le havde adgang ifølge 
den triple-alliance,vi 
har dannet med Falko
nergårdens - og Frede
riksberg Gymnasium. Af
tenen indledtes med en 
times underholdning af 
det storartede New Or
leans- jazzorkester fra 
"Cosy Corner", som man 
senere på aftenen fik 
lejlighed til at danse 
til . Orkestret vakte 
stor jubel, og især var 
man begejstret for den 
udmærkede trompetist. 
At denne i det hele ta
get fuldførte program
met var så meget mere 
beundringsværdigt , da 

.(fortsættes side 4)
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Guldkornene
(Hvad Homer sang os hin aften)

"De higer og søger 
i skolebøger 
med største iver: 
"Akkusativer! "
De forsker flittigt hvert lexikon; 
det har de gjort siden Absalon;
de ville ha gjort det til 2012 
(1000-året for slage c ved Svold)
Da kom tankernes klaring: 
Johannes åbenbaring.
Han så på himlen Hjejlens flugt, 
han hørte mig med harpen 
(uden selvros), tænkte smukt: 
so ein Ding muss ich auch haben.
Muserne suser 
flygelet bruser. 
De øvre regioner 
toner!
I, som raver i blinde 
skal finde , 
en ny 
revy
Af det kan I lære 
med andagtsfuld ære 
I vor gave belønne, 
det skønneste skønne.
En sagte torden 
dundrer!
Hele skolen 
undrer!
Og hen de stimle 
i store vrimle.
Sorg til glæde vender 
hos rækker af folk 
uden ender.
Et sekel svinder. -

De gamle sig atter samle.
I hjem, i skoler, 
i sole, i violer, 
fra -Tang til Steen, 
i det mindste, i det største, 
som brændende tørste, 
Oh, - fra alle sider 
efter svundne tider,.- by
Naturens søn v
ukiendt i løn; "
Han k i ender kramme tw, å? ' 
skriver programmet.
Publikum tier. 
Hellig tavshed 
alt indvier.
Tvende glimt fra skoledage 
funkler i de nye tider. 
Sælsomt vendte de tilbage, 
gådefuldt på scenens stier.
Hædrer ham, thi skiæbnen skalter, 
snart måske er han forsvunden.
Skolens blod på scenens alter 
fyldte os, som slik i munden.
Hædrer ham, som er en gave 
- ja, det ved min tykke mave! 
ham: Johannes Møllehave!!!

Homer.

p.s. til lærerne:

Tar I hævn og lar ham dumpe 
vil han ikke derfor kny, 
det biir ris til egen rumpe: 
han vil lave ny revue!

Homer"

Kritik kan man undgå 
ved ingenting at sige, 
ingenting afgøre og in
genting at være!

???

CHRISTIAN F. RØMER

Boghandel og papirhandel.
Skindergade 29, K.

C 6728 & $828.

-Ear, hvad er for
skellen på,visit -og vi
sitation?

Jo , ’ser ’ du min 
dréng, hvis du og mor 
går hen til mormor,, er 

det visit, men når mor
mor kommer her, er det 
■visitation !

f )- ■ 4: ] .'4“
- Følgende Ordskifte 
fandt sted i en religi
onstime , dog ikke her på 
skolen:
LÆREREN: Hvad sagde Gud 
■til slangen i Paradis? 
ELEVEN: Forbandet være 
du på jorden! Hr.lærer.

+■+ + +
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HVORFOR?
..Uf! sagde min side

mand forleden midt i 
al kulden , og viklede 
halstørklædet endnu en
gang rundt om sin blå
frosne hals , uf ! Jeg 
forsøgte at trøste ham, 
men uden held. Her sid
der man og fryser,mum
lede han tænderklapren
de, og se så derude — 
han pegede ud af vindu
et - derude er det det 
herligste skøjtevejr! 
Hvorfor får vi da ikke 
fri ? Svaret på dette 
vigtige spørgsmål gav 
han sig ingen tid til 
at vente på, men begra
vede sig i indviklede 
beregninger med cosinu- 
ser, sinuser og andet 
af den genre, hvor han 
øjensynligt fandt en 
vis trøst; han sagde i 
alt fald ikke noget i 
lang tid. Men alt har 
en ende, og pludselig 
var han der igen. Han 
kedede sig stadigt 1 ! 
Hvorfor skete der da 
heller aldrig noget som 
helst ? Hvorfor lavede 
MDS da ikke noget som 
helst ? Her havde han 
endog betalt kontigent 
for at slippe.billige
re ind til alle de ar
rangementer , som var 
blevet lovet ham, og så 
havde der endda kun væ
ret eet bal - han lag
de en underlig skuffet 
betoning i dette med 
kun eet bal.

Ja, hvorfor laver MDS 

METROPOLI TANERSAMFUNDET
Henvendelser og forespørgsler modtages af 

Sekretæren: Højsteretssagfører Carl Heise, 
Ny Vestergade 1, København K. eller af for
manden: Landsretssagfører Johan Asmussen, 
Hovedvagtsgade 2, København K.

ikke noget? Er deres pla 
ner - for de har da nogle 
eller ..... nej de har 
nogle - er de frosset 
fast i kulden, ligesom 
mælken! Eller hvad er 
der da i vejen? Er det 
semikolon der blev sat 
før juleferien, blevet 
til en tankestreg? Som 
omtalt andet steds i 
bladet var der en jazz- 
koncert på Falkonergår
den d.25/1, men det er 
jo lang tid siden, når 
bestyrelsen ikke i øj
eblikket går med pla
ner om noget nyt . Det. 
er alligevel godt, at 
det er skøjtevejr, for 
tiden, hvad skulle min 
sidemand dog ellers fin 
de på at lave ?
P.S. Han sidder lige 
nu.og ser om hans fi- 
nancer tillader ham at 
gå til seksdagesløb i 
Forum, nej, nu skal han 
nok til at låne af mig! 
Så er det min tur til 
at begrave mig i cosi- 
nuser, sinuser og alt 
det andet. Mig skal han 
ikke få eet ord ud af, 
for man kan da ikke 
være bekendt at snakke 
i timen, vel? tg.

(forsat fra side 1) 
R E V Y E N /pbp. 
2. akt fik en uhyre 

effektfuld begyndelse, 
hvor Jah Er lund, Jørgen 
Ervø og Ole Nielsen — 
hver for sig strålende

RØDOVRE

BOGTRYKKERI.

v/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 127.

Telf. 70 05 89.

Alt i tryksager.

— karrikerede tre af 
skolens lærere.Det var 
et nummer, der slet ik
ke indbød til sammen
ligning med den foregå
ende skolerevy, men fik 
en til at spekulere o- 
ver, hvornår man sidst 
havde hørt en vise med 
vid og bid præsenteret 
af kompetente aktører.
Succes ?? Hvad kal

der man egentlig sådan 
noget? Vivil nøjes med 
i ærbødighed at kompli
mentere forfatteren, de 
optrædende og først og 
sidst naturligvis in- 
struktricen Aase Zieg
ler, for en præstation, 
der vil blive husket.
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VIN og TOBAK 
Så

B. SMIDT.
Jagtvej 59.

Ta. 8855^

(forsat fra side 1)

JAZZ- align.
han var handikappet af 
en ondartet tandbyld. 
Stemningen var også den 
bedste, da man dansede 
ud til de kendte melo
dier: "When the Saints 
go marching in", "Doc
tor Jazz"& "Royal Gar
den Blues" . Vi ville øn
ske at MDS’s festkomité 
med tiden ville arran
gere en lignende jazz- 
aften, så vi også her 
på skolen kunne få lej
lighed til at høre det
te orkester. Falkoner
gårdens nye og moderne 
aula egnede sig iøvrigt 
fortræffeligt til et 
sådant arrangement, så 
man må sige at aftenen 
var vellykket.

Nelle.

Skakturneringen.
Det blev hverken til 

guld,sølv eller kobber 
for vort hold i skak
turneringen mellem de 
københavnske gymnasie
skoler. Der deltog 13 
gymnasiers skakklubber 
+ det hold, der i al 
hast blev stillet her 
fra skolen.
Førstepladsen besat

te Set. Jørgens gymna
sium,mens vi måtte nøj 
es med en femteplads..

aJTc.
MBS' sekretær skrev 

en artikel i PLATON 
før jul, hvori han re
degjorde for forenin
gens ' arbejde og frem- 
lagde' et program for 
den resterende del af 
sæsonen. Han sluttede 
med at sige, at jule
ferien kun ville være 
et komma i foreningens 
arbejde . 1^- måned er 
gået. Kommaet synes at 
udvikle sig til en tan
kestreg, En koncert i 
januar måned blev ikke 
til noget og littera
turklubbens månedlige 
arrangement udeblev og
så. Det sidste punkt 
kan naturligvis skyl
des , at arrangøren J. 
Møllehave ikke har 
haft tid på grund af 
sit arbejde med skole
revyen, men dette for
hold må MDS dog ha
ve være bekendt med, 
allerede dengang pro
grammet blev lagt, Et 
program med halve løf
ter som dette,giver vi 
ikke meget for!
Sekretæren oplyser, 

at det næste arrange
ment "sikkert" vil fin-

Denne placering er dog 
ingenlunde dårlig, når 
tidsfristen tages i be
tragtning.. * remi.* *

Den helt rigtige 
Håndboldstøvle 

samt rekvisitter og beklædning til al sport.

Sportsmagasinet F.I.B.
C 689. Amagertorv 11. C 14758 ■

de sted omkring den 25 
januar . Medlemmerne 
får altså to måneder 
til at hvile sig i 0- 
venpå efterårssæsonens 
mange arrangementer.

Ovennævnte artikel i 
PLATONs julenummer er 
en årlig tilbageven
dende begivenhed, de 
samme fraser om "kom
maer" i foreningens ar
bejde og fremlæggelse 
af forårets program- og 
med ligeså stor regel
mæssighed kan man i 
PLATON i begyndelsen 
af februar måned hvert 
år,se en artikel, hvori 
det påvises at MDS ell. 
MGS ikke har holdt nog
le af de mange smukke 
løfter om forårets ar
be jde.Erfaringsmæssigt 
slapper foreningen al
tid af om foråret, og 
sæsonen løber gerne ud 
i et enkelt bal og nog
le få,ikke videre godt 
besøgte mødeaftener, 
bl.a. af den grund var 
det, at ordningen med 
de forskellige arran
gementsråd blev gen
nemført i håb om, at 
flere små bestyrelser, 
med hvert sit speciale, 
ville betyde, at der 
kunne arrangeres fle
re møder i stedet for, 
som førhen, at en en- 

.kelt bestyrelse trak 
hele læsset. Men øjen
synlig har denne æn
dring ikke afhjulpet 
manglerne.ffort.s,5l



Løsningen på kryds-

Vinderen af femmeren 
blev Hugo 0. Christen
sen, I.mn.

VINDERE
Den fortættede spæn

ding, som i de sidste 
dage har hvilet over 
skolen er nu blevet ud
løst. Mange' er blevet 
skuffede, og disillusi- 
onerede,men i eet lil
le hjem er der glæde i 
dag. Den lykkelige ej
er af nummer

5 94 
kan ved henvendelse i 
PLATONs forhal(PLATONs 
hus , legepladsen)få ud
betalt gevinsten på fem 
kroner.
Hvis gevinsten ikke er 
afhentet inden den 10 
tilfalder den hjemmet 
for pensionerede skole
blads redakt ører.
Inspireret af den væl

dige interesse,hvormed 
man skolen over har om
givet denne konkurence 
har redaktionen beslut
tet at forsætte den.

I dette blad findes, 
igen et nummer, det er 
placeret under dette - 
og i næste nummer be
kendtgør vi vindernum
ret. Derfor GEM bidet
afvent lodtrækningen - 
og du har en chance/for 
at vinde 5 kroner'

H.C.

PLATON........................................  gi

Nye som brugte skolebøger købes bedst hos:

Fiolstræde 34.
Telf. By. 2462 - 6556& 7804.

DANSK SKOLEBOGSCENTRAL.

Et af formålene med 
vor artikel om DGF'i 
sidste nummer var at 
afæske en forklaring 
af formanden Søren Sø
rensen om DGF,men mær
keligt nok har vi ikke 
modtaget den ringeste 
protest imod de ankla
ger. vi fremførte mod 
landsorganisationen.
Enten må bestyrelsen 

finde det under sin 
værdighed at svare på 
denne slags artikler 
eller også har man ik
ke noget at fremføre 
til sit forsvar. Hvor 
beklageligt det end er 
tror vi at det er den 
sidstnævnte grund,som 
spiller ind, og vi må 
altså se DGFs passivi
tet som en bekræftelse 
af vor fremstilling.

ng.
(forsat fra side 4)

Det lader ikke til, 
ar der på Metropoli- 
tanskolen findes di
sciple, der er opgaven 
c om foreningsledere 
voksen.Men i det mind
ste kan den nuværende 
bestyrelse redde fore
ningens ry, ved at ud- 
“séhde et program for 
foråret, som virkeligt 
bliver ført ud i livet.

■ F.C.

Man hører - 
så meget.

■——— Y/ PLATON --
-Hvor ser du glad' ud, 

Hansen!
-Det tror pokker, her 

gik man og troede, man 
var halt, så var det 
bare den ene selestrop, 
der var for kort!

+ +
-Han er altid før sin 

tid!
-Hvordan det ?
-Han går med uret i 

baglommen!
+ +

-Hvor er Jensen ?
-Han fik livtidsstraf 

for mord og en tillægs
straf på 6 måneder for 
at bære våben uden til
ladelse .

+ +
-Jeg har aftalt tid 

med sagføreren. Kan jeg 
få ham i tale nu? Det 
drejer sig om en arv.

-Har De ventet meget 
længe ?

-I 27 år.
+ +

Og så var der skotten 
der kom sent hjem til 
konen:

-Hvor har du været ?
-Jeg hjalp naboen med 

at lede efter en shil
ling , han havde tabt.

-Hvordan gik det ?
-Ikke så godt, han 

fandt den selv !
. . 4- 4-

(fortsættes side 6)
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Navn:

2 3 4 5 6 7
9

■10 11
12 13

114 ■ 15
(5 17

18 19
20 2øG 21
22
23
25 26... . •

1

VANDRET:

9) Mareridt for lærere
10) Humorist.
12) Luftart.
1J) Aare.
14) Rejse penge.
15) Ugift. Gj
17) Falsk løfte.
18) Traktat.
19) Spotte.
20) Træ.
2oa)Barnligt stedord.
22) Skyldneren.
25) Artikel.'
24) Omdømme.
25) Redskab.
26) Dæksel.

LODRET:

1) Bach.
...Klasse:..... 2) Dyr.

Løsninger modtager vi til og med tirsdag den 
14 ds. Blandt de rigtige løsninger har vi be
sluttet at trække lod om en femmer.Løsningen og 
vinderen bringer vi i næste nummer.

5) Runde.
4) Plante.
5) Hudsygdom.
6) Tone.

Platon Metropoli — 
----------- ^anskolen , 
Struenseegade 50, 
København N, girokon
to nr. 655 26.

+ 
Redaktionen:
Ansvarshavende:Henning 
Christophersen. AM 5152.

+
Annoncer:Finn Nielsen. 
Telefon 70 18 62.

+
Redaktør Flemming Han
sen. Telefon GE 5057»

Gymnasieredaktør: Poul 
Paludan. Telf. RY 2112 .

MAN HØRER . .-sa meget.
-Hvergang jeg trækker 

vejret, dør tre kinese
re , sagde han tanke
fuldt og lagde avisen 
fra sig.,

-Det undrer mig ikke , 
svarede, hans kone , prøv 
en ny tandpasta!

7) Indser..
8) Udtrykte.

11) Formodning.
15) Verdensdel.
16) Ensom.
17) Usikker.
19) Roman.
21) Småsyng.

1

Danmarks Internationale Studenterkomité. 
Set. Pedersstræde 19, K. Byen 8870.


