
Medd. fra· Dansk geol. Forening. 16. Jan. 1918. 

Ingen Mening var deri; 
men Meningen,var god. 

Vrøvlevise. 

:afel.: Konferensraad Wegener, den brave 

DET er let nok at faa Titel af Minister; 
. men skal man som Geolog det drive vidt, 

maa man kende mer til Jura end Jurister, 
man maa helst forstaa sig paa at ta' paa K r i d t. 
Man maa vide, hvordan Gulve man c a r-boner, 
man maa ikke ha' for snævre Perm-issioner. 
Og da Faget er et højere Kulturfag, 
maa man ikke ha' et altfor tyndt Kulturlag. 

Naar en Mand dig træder påa din Li(g)torina, 
maa du ikke fare lige straks i F l i n t, 
og de onde Folk, som man bH'r gjort til Grina', 
de r II ii t~l i a s ') med det Gode saa ~esvindt. 
Er du kedsom ved al vandre for o l e n u s, 
til Zir-kone tag dig da en lille Venus. 
E ry o - z o e r du dig ej om lærd Materie, 
tag dig saa en Maaneds Foramini-ferie. 

Selvom alt i denne Aftentime peger 
imod overstadig Løss-tighed og Glans, 
glem saa ikke, at der selv iblandt Kolleger; 
kan til Tider findes nogen Discordans. 
Det er ikke meget ga(u)lt at caly- mene, 
at den anden ønsker D o g g e r-t for den ene; 
naar saa strængt paa a n d e - s i t enhver vil holde, 
hli'et: der ikke ame-tyst, men Gny paa Skjolde. 

*) retlede •. 
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Skal til Fest du i Foreningen dig stemme, 
hos Barberen først en Abrasion du raar, 
og din Chas-mops holder trofast Vagt derhjemme 
over Dør og Brachio-poder, naar du gaar. 
Ren til denne Cro-magnon du hurtigt yoldier, 
her hvor Sprit og O li - v i n endnu mangfoldi' er. 
Naar du her i dette Kambri um dig sætter, 
staar paa Dugens K a o -li n de bedste Retter. 

Vi har siddet ved hinandens grønne Side, 
hugget ind paa alt med vældig Apa tit, 
Rer i Landet er ej Kroerne aride, 
Pokker heller, om det komme skal saa vidt. 
Maaske Rigmænd ~oget m e r - S k u m vil forlange t 
(De, der k e u p e r det, for Prisen e~ ej bange!) 
Ak, men Konen staar og orthocera-titter, 
om ej Manden faar for meget Trilo-bitter. 

Ak, Hr. Adams Aar i Paradisets Have 
var desværre jo kun altfor hurtigt talt! 
Som en Hængesæk med Tu ngspa t er ens Mave, 
man er træt af alt det attiske B a - salt. 
Denne Na t-iea herude hos Fru Lorry, 
den har været et Gotlandium without sorry! 
I et Leve er der nu fortrinlig Mening: 
Leve Danmarks geologiske Forening! 

Stærkodder 




