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Døm selv:
 

Hallo hallo! Det er Kastrup Lufthavns Radio: På grund af tågen er alle fly en halv time forsinket. Flyet til det
skønne Rom afgår kl. 7.00 i stedet for kl. 6.30. Flyet til Paris afgår kl. 8.00 i stedet for kl. 7.30, og flyet til

Århus afgår, når den lille viser står på ni, og den store står på tolv!
 
*

På lygtepælen ved Snekkersten Skole sad en seddel: ”6. klasse vil opføre Shakespeares Hamlet i
gymnastiksalen på lørdag klokken 19.30. Borgerne i området er velkomne til at deltage i denne tragedie”.
Senere passerede han Sthens Kirke nær ved, hvor en seddel var sat på dobbeltdøren: ”Lad ikke livets

bekymringer tage livet af dig. Lad kirken hjælpe”, og sandelig om han ikke på bagsiden af kirken - ud mod
bageren - fandt denne seddel: ”Ved aftengudstjenesten bliver der præket over emnet: Hvad er Helvede? Kom

tidligt og hør vores kor øve sig.”
 
*
 

- Åh, tjener, har De frølår?

- Mig, nej, jeg har altid gået på den måde!
 
*
 

Bettina i 6. klasse stak hovedet ind til sin far og bebudede med kvidrende stemme: - Papa, i morgen
formiddag er der et ganske lille forældremøde på skolen.

Far rømmede sig og løftede hovedet fra krydsordene.

- Ganske lille, hvad mener du med "ganske lille"?

- At det kun er dig og inspektøren.
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