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Ritstj óraspj all 
Hér i skóla hefur í vetur veriS öflug útgáfustarfsemi og er 

þaS vel. Einnig er mál manna að félagslif hafi sjaldan veriS 
blómlegra og þaS er enn betra. A5 visu mættu nemendur aS ósekju 
vera duglegri viS aS mæta á samkomur, eins og bókmenntakynning-
ar, tónleika o.s.frv. Óþarflega fáir komu til dæmis og skoSuSu 
Kinasýninguna, sem nemendur i fjórSa bekk samfélagsbrautar stóSu 
fyrir, en þaS var merkilegt framtak og til sóma. Vonandi er aS 
nemendur taki brátt aS sækja betur þaS sem boSiS er upp á i 
félagslifinu. Til þess er unniS aS sem flestir geti notiS. 

í þessu tölublaSi er meSal annars kynnt örlitiS nýjung hér i 
skóla, sem vonandi á eftir aS koma félagslifinu til góSa. Hér 
er aS sjáfsögSu átt viS útvarpsmálin, en útvarpsráS hefur veriS 
kjöriS og tekur formlega til starfa eftir áramót. Vönandi tekst 
hér aS varpa nokkru Ijósi á pessi mál. 

Ritstjómir Munins og Lesbókar unnu saman aS pessu blaSi. 
í>ær vilja nota petta tækifæri og óska lesendum öllum gleSilegra 
jóla og farsæls komandi árs, og ekki sist pess aS öllum gangi 
vel i komandi prófum. 
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Jólaspjall 
"...prí yður er í dag frelsari fædaur..." Lúk. 2:11. 

Þessi gleðitiðindi flutti eitt sinn engill fjárhirðum er 
gættu hjarðar sinnar úti i náttúrunni. Siðan hafa þessi tiðindi 
spurst út og í aldanna rás hefur ekkert megnað að stöðva pau. Nú 
berast þau einnig til okkar. 

Það var reyndar löngu áður en jólaatburðimir áttu sér stað 
að Guð gaf lýð sinum fyrirheit. Þetta var fyrirheit um frelsara 
er myndi bröa pað bil sem syndin hafði skapað milli Guðs og 
manns. Þeir sem fluttu petta fyrirheit voru spámenn Gamla testa-
mentisins, og peir boðuðu komu Messiasar: 

"Þvi að bam er oss fætt,sonur er oss gefinn. 
Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. 
Nafn hans skal kallað Undraráðgjafi, 
Eilifðarfaðir, Friðarhöfðingi." Jes.9:6 

Og I fyllingu timans rættist fyrirheitið og Jesús kom sem 
maður holdi klæddur i pennan heim. 

" Þvi að svo elskaði Guðheiminn að hann gaf 
son sinn eingetinn til 'pess að hver sem á 
hann tröir glatist ekki heldur hafi eilift 
lif." Jóh.3:16 

Þetta eru gleðitíðindi, fagnaðarboðskapurinn. Að við, hvert 
og eitt, erum dýrmæt i augum Guðs, svo dýrmæt að hann fórnaði 
sinum eigin syni fyrir okkur. Meira getur enginn elskað okkur. 

Framhald sögunnar þekkjum við. Hann gekk meðal manna, huggaði 
sorgmædda, læknaði sjúka og lét sér annt um alla. En fyrst og 
fremst kom hann til aS leita að hinu týnda og frelsa pað. Það 
verk fullkornnaði hann með píslargöngu sinni, dauða og upprisu. 

"Sjá konungur pinn kemur til pin", er boðskapur aðventu og 
jóla. Hann er að koma. Hann mun knýja dyra hjá pér með sinn ein-
falda boðskap: "Ég er kominn til að leita að hinu týndu og 
frelsa pað." 

Að vera kristinn er einmitt pað að opna fyrir Jesú, að svara 
kalli hans játandi að koma til hans i bæn. 

Hvert er pitt svar er Drottinn Kristur kallar 
i kærleik pig til fylgdar við sig nú? 
Kallið hans hljómar vítt um alfur allar 
svo allar pjóðir honum lúti i trú. 
Hvert er pitt svar er Drottinn Kristur kallar 
i kærleik pig til fylgdar við sig nú? 

Guð gefi þér gleðileg jól. Félagar i KRISTMA. 
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Jólasaga 
Lítil stúlka átti hundrað krónur og jólin 

voru að kona. Hún labbaði niður i bæ og 
keypti fallegan penna handa pabba. Handa 
litla bróður keypti hún kort neð mynd af kisu. 
Siðan gat hún líka keypt stóra pappirsörk en á 
hana ætlaði hún að teikna mynd af pabba og 
gefa mömmu. Bjó ekki mikill hugur bak við 
pessar litlu gjafir? Hver var að tala um að 
eyða fjörutiu til fimmtiu púsundum i jólin? 

Pétur Halldórsson 

Jólaljós 

Þótt skammdegið skelfi mitt hjarta 
skrifborð mitt huggun, þvi sjáf 
þar lita má logana bjarta 
sem lifa á kerti mér hjáf 
þó loginn sé litill og feiminn 
og lýsi ei sem himnanna sólf 
pá ber hann samt huggun um heiminn 
og hlær - segir gleðileg jól. 

Sigurður Ingólfsson 
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Útvarp M.A. 

Á dögunum var aaglýst eftir 
frarafooðum í útvarpsráð. Fjögur 
framboo barust, en fljótiega 
dró einn frambjóSandinn sig til 
baka, og þvi var sjálfkjöriS i 
ráðið. Við akváðum að kynna 
okkur pessi útvarpsmál örlitið 
nánar. 

Þau Helga Björk Eiríksdótt-
ir, Gunnar Svanbergsson og 
Viðar Sveinbjörnsson skipa út-
varpsráð M.A. Að peirra sögn 
buðu pau sig frarn af einskærum 
áhuga, og pá sérstaklega á 
hugsanlegu útvarpi innan veggja 
M.A. Stefnt er að pvi að 

samfara Lista-
oft hefur áður 

mundir hefur 
yfir að ráða 
i hinu viSfræga 
Pað er nokkum 
hvernig honum 
framtiðinni. 

er vettvangur 

starfrækja pað 
dögum, eins og 
verið gert. 

Um pessar 
Menntaskólinn 
hálftima á viku 
svæSisútvarpi. 
veginn ákveðið 
verður varið i 
SvæSisútvarpið 
par sem nemendur i M.A. fá 
tækifæri til að kynna skóla-
starfið og félagsstarfið, sem 
sagt allt skólalifið, og út-
sendingamar ná til hlustenda á 
pvi svæSi paSan sem flestir 
nemendur i skólanum koma. 
Þannig ættum viS að geta aukið 
tengsl skólans og nemenda og 
svo fólks á öllu austanverðu 
bksrðurlandi. 

Nerrendur ættu að koma til 
utvarpsráðsins meS pau máiefni 
sem peir telja aS ættu heima i 
útvarpinu. Gæti par ýmislegt 
komiS til greina, en sem sagt, 
nemendur eiqa næsta leik. 

Þau i útvarpsráSi stefna aS 
pvi aS pvi aS sjá um alla 
skipulagningu, svo sem hand-
ritagerS og annaS slikt, en 
jafnframt aS tala sem minnst 
sjálf. Þau binda sem sagt von-
ir viS málgleSi nenenda, og 
hvetja eindregiS til pess aS 
félög eSa vinahópar hafi sam-
band viS sig. 

ViS báSum pau aS varpa fram 
einhver jum yfirlýstum markmioum 
aS lokum. 

ViSar: A5 mæta aldrei órakaSur 
eða málaSur i beina útsendingu. 

Gunnar: AS verSa vinsælli en 
Jónina Benediktsdóttir. 

Helga: A5 segja betri brandara 
en Gunnar Svanbergsson. 

Þau sögSust hafa eitt sam-
eiginlegt markmið, en pað er aS 
gera útvarp M.A. vinsælla en 
lag 3 á hliS B á nýju Strumpa-
plötunni og Masters of the 
Universe til samans. 

Muninn öskar útvarpsráði alls 
hins besta, og gleðilegra jóla. 
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Haust, séð úr stofu 11 
Vindurinn næSir inn i gegnum gluggann. 
tslenskubókin flögrar um á borSinu 
og visdómur hennar hellir sér yfir bekkinn. 
Trén, blaðlaus meS rauSum berjum 
dingla sér út í loftiS. 
Þau teygja sig eftir visnum blöSunum 
sem hrynja niSur i hrönnum. 
En mér til mikillar anægju fjúka blöSin út i buskann. 
Aumingja trén, standa þama nakin ! 
Af hverju fá þau ekki dúnstakk eSa frakka ?, 
Þarna þurfa þau aS standa heilan vetur an yfirhafnar. 
HugsaSu þér ef þú hefSir ekki úlpu yfir veturinn. 
HvaS myndir þú gera ? 
Því safnar ekki þriSji bekkur peningum 
fyrir skjóli handa blessuðum trjanum. 
Frat... 
.. .VaSlaheiSin blasir viS mér í gegnum gluggann. 
Hún virSist svo skammt frá aS ef ég myndi teygja 
út hendina, þá gæti ég eflaust tekiS hana, milli fingra minna 
og kreist úr henni Appelsinusvalann. 
ESa er þaS ekki þaSan sem svalinn kemur ? 
BölvaSur vindurinn gerir áras. 
Hann reynir aS réSast á mig gegnum rúSuna. 
En eg hlæ djúpum hrossahlátri þvi hann 
kemst ekki inn. 
Blómin eru ekki lengur skærrauS og gul, 
heldur sér maSur visinn stilk og drullubrúnar 
og gulgrænar klessur sem prySa landslagiS. 
Otbólgin og vindblasin, slengja skýin skugga á jörSina 
og allt verour svo innilokaS. 
Þá vaknar sú spurning, hvar skyldi sólin vera ? 
Skyldu skýin hafa kyrkt hana meS köldu blóSi ? 

Lisa og ljósastauramir 
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Myndbandakennsla 
Það minnir mig á Leirhnjúk. 
Þar sem rauðglóandi, 
splunkuný vitneskja útspekúleraðra 
jarðfræðinga vellur upp úr tækifærissinnaðri 
sprungunni. 

Gömlu steingráu steinarnir horfa 
steinhissa, hver úr sínu "plassi", á pessa 
nýju dauðu uppbyggingu landsins 
nálgast; 

Loks hellir svargrá vitneskjan sér 
yfir pá, 
líkt og heitur og gómsætur súkkulaðihjúpur 
hylur gamalt og 
hart kex. 

GS 

Vinarslit 
Drungi hversdagsleikans 
læðist inn bakdyramegin 
likt og óboðinn gestur. 

Litlaus skuggi 
sem po er jafn raunverulegur 

og ég og pú 
par sem við stöndum 

og sturtum minningum gærdagsins 
i klósettið. 

Mademoiselle Flegne. 



� ��	����������
������	�������� ����������� 

�
���� 4�������� �& #�"�#�� �-& � ' /!�#)"� ��#' $� �!�'(�& 
3(() �6 *�(�� $� ��## �& !� � *�! %�  ()& �+&�&  #�(('%+&#)�6 )# 
'�#�� ��## ���)& "�6�! �##�&' *�&�6  �0&�## .%&/((�"�6)& 
 )&�
�+&�&� ��#�!���'(� !�� "�0)& �+&'() ���!��& $� '�6�'( �# �  � 
'�'( *�& ��##  $'�##  #�(('%+")"�6)& ��'("�##'*�(#' ,&�6 ����� 
�  )& ��, �)#�# !-  �$&*�(#� , �6 *�(� �6��#' "��&� )" %�##�# 
)#�� �&�#� $� %�'' *��#� *�&6 %�((� *�6(�! (�!	 

�� 



„Hálfgert munkalíf" 

- Hvar ertu fæddur og hvenær? 
Ég er fæddur 24. 4. 1965 á Ak-
ureyri. 

- Hvenær byrjar ípróttaferill-
inn? 
Maður byrjaði þegar maður var 
bara smá "gris" að leika sér 
eins cg flestir aðrir. Ég fðr 
svo á rainar fyrstu f6t-
boltaæfingar, tvær eða þrjár, 
hjá K.A. en siðan fór ég i Þór 
þvi ég átti heima i Þorpinu og 
ipróttakennarinn minn var 
þjálfari hjá Þór. 

- Hefurðu einhver önnur áhuga-
mal? 
Ég hef ahuga á svona flestura 
iþróttum, og ensku knattspyrn-
unni lika, jú, svo er ég mikið 
fyrir snjósleða, t.d. er það 
eina dellan sem hefur gripið 
mig svona reglulega fyrir utan 
iþróttir. 

- Geturðu rakið ferilinn í 
stuttu mali? 
Ég spilaði minn fyrsta leik með 
meistaraflokki I>6rs 16 ára i 
bikarkeppni K.S.Í. á móti 
Leiftri i ólafsfirði. Við unn-
um þann leik 1-0 og árið eftir 
vann ég mér svo fast sæti i 
liðinu. Ég var valinn i 
drengja- og unglingalandsliðið 
1981 og hef leikið fjóra 
drengjalandsliðsleiki og fimm 
unglingalandsliðsleiki, eða 
öfugt. Svo hef ég leikið fj6ra 
leiki með landsliðinu 21 árs og 
yngri og lika fj6ra leiki með 

A-landsliðinu. 
- Við hverja lékstu pessa fjóra 
A-landsleiki? 
Peir fyrstu voru hálfgerðir 
plat-A-landsleikir. Þetta var 
eiginlega liður i undirbúningi 
fyrir Evrópukeppnina hjá U-21 
liðinu. Þá vorum við sendir til 
Færeyja. Við spiluðum við Fær-
eyinga og Grænlendinga. Svo 
spilaði ég aftur við Pæreyinga 
í sumar á Akranesi. 

Þrátt fyrir leikina pama 
úti i Færeyjum þá fannst mér ég 
ekki i raun og veru hafa spilað 
minn fyrsta alvörulandsleik 
fyrr en ég spilaði i vor i 
Kuwait. Þá var parna kjarninn 
úr landsliðshópnum, aðalliðs-
hópnum sem er alltaf hérna 
heima. Þá var raaður virkilega 
með pessura strákum parna. Ekki 
bara 21 árs liðinu. Vissulega 
fannst mér petta heiður parna i 
Færeyjum, en mér fannst petta 
samt einhvern veginn hálfgert 
plabb. Þess vegna er raaður 
eiginlega ekki kominn með nema 
svona einn almennilegan A-
landsleik og prjá súkkulaði-. 
- Hvernig er mórallinn £a í 
svona liðum? 
Hann er yfirleitt alveg frábær, 
hann var stórkostlegur i Kuwait 
og yfirleitt pegar við höfum 
farið i landsliðsferðir út, til 
dæmis i Evrópukeppnina, pá 
fylgjast leikirnir að hjá U-21 
liðinu og A-landsliðinu svo við 
kynnumst ágætlega þar. Við erum 
kannski á sama hóteli og þá er 
mórallinn yfirleitt frabær. 
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SiSasta kvöldiS er kannski 
fariS út aS djamma, það fylgir, 
pvi þaS er hálfgert munkalif 
fyrir leiki og þvi vilja menn-
irnir lyfta sér upp eftir 
erfiSan leik. 

-Hr g6Sur mörall i 5>ór lika? 
Já, ég myndi segja þaS. PaS er 
bæSi góSur mórall milli okkar í 
liSinu og líka til dæmis milli 
eiginkvennanna. Þær halda hóp-
inn og koma saman ekkert síSur 
en viS. 
- Bvemig er J»Ör eru iþrótta-
menn almennt bindindismenn? 
Nei, (Dóri hlær) ég segi bara 
fyrir sjálfan mig aS eg er alls 
ekki bindindismaður, aS visu 
algjör bindindismaSur á tóbak 
nema i algjörum undantekningar-
tilfellum, og þá er það einn 
vindill, eins og i Atiavik. En 
yfir sumartímann er lítill timi 
til aS standa i drykkjuveseni, 
þvi þá er leikjaprógramiS svo 
þétt. Svo eru reglur um aS viS 
megum ekki léta sjá okkur á 
dansstöSum kvöldiS fyrir leik 
og jafnvel tveim kvöldum fyrir 
ieik, þannig aS á sumrin er 
iítiS um þetta. Það kemur 
kannski ein og ein helgi sem 
viS megum fá okkur vin. 

- Er einhver áhugi á atvinnu-
mennsku? Hvernig var þetta með 
Beveren? 
Þetta meS Beveren kom nú bara 
til þannig aS þaS var hringt i 
aig. SigurSur Grétarsson, sem 
apilar i Sviss, hringdi fyrir 
umboSsmanninn Willy Reinke, sem 
hefur komiS SigurSi og mörgum 
öSrum íslendingum út. Karlinn 
vildi aS ég kæmi þama út til 
æfinga hjá Beveren meS samning 

i huga og svona fyrst var ég 
alveg ferlega spenntur. petta 
var fyrsta boSiS sem ég hef 
fengiS um eitthvaS svona. 

Fyrstu vikurnar var ég aiveg 
ákveSinn í aS skella mér, en 
svo fór maSur aS pæla betur og 
tíminn leiS. Karlinn hringdi 
og þá var ég enn aS hugsa um aS 
fara. Og þegar ég gaf svar um 
aS ég kæmi vildu þeir þama úti 
aS ég setti upp eitthvert verS 
á sjálfum mér og klúbburinn 
minn átti aS gera þaS lika. 
Hvorki ég né þeir i Þór höfSum 
staSiS i svona áSur og vissurn 
ekki hvemig viS áttum aS sraia 
okkur. 

Ég sagSi þá aS eg kæmi ekki 
út meS þessum skilyrSum, ég 
sagSist geta komiS og skoSaS 
þetta en ég ætlaSi heim aftur. 
Ef ég hefSi áhuga á samningi 
gætu þeir sent mann hingaS og 
gert samning héma heima. AS 
skrifa undir eitthvaS úti i 
löndum er algjör vitleysa, þvi 
þar er jafnvel hægt aS plata 
mann alveg upp úr skónum. ÞaS 
verSur aS vanda til svona samn-
inga. 

Peir samþykktu þetta þarna i 
Belgiu en þaS sem breyttist var 
þaS aS Beveren ætlaSi ekki aS 
borga flugfariS heldur átti 
umboSsmaSurinn aS gera þaS. Þá 
kom aftur upp vandamál og þessu 
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var frestað ennþa lengur. 
Þama var ég eiginlega kom-

inn á þa skoðun að ég hefði 
ekki nógan áhuga á þessu 1 bili 
og sagði þeim að ég ætla ekki 
að fara fyrr en ég verð búinn 
með skólann, hvenær sem það 
verður (hlær). 

Siðan hefur ekkert gerst i 
þessu, nema það að þegar Ómar 
Torfason fór út og samningurinn 
hans var gerður, þá var Willy 
Reinke héma og hann hringdi i 
mig og var ennþá að reyna að 
koma mér út, en ég sagði honum 
að gleyma þvi fram á næsta 
haust. 

Í'VSSÍ'S:' 

- Hvernig skemntirðu þér? 
Bara eins og annað fólk, i 
um félagsskap. 

góð-

- Hwemig finnst þér skólinn, 
félagslifið og mörallinn? 
Ég tek engan gifurlegan þátt i 
félagslifi skólans nema i sam-
bandi við iþróttir. Fer litið 
á skólaböll. Ég er i ágætum 
bekk sem er virkur á ýmsum 
sviðum, á vissum sviðum að 
minnsta kosti. Pað er eflaust 
Sgætt félagslif i skólanum, 
maður er bara alltof latur við 
að bera sig eftir þvi, það 
virðist alla vega vera nog af 
pvi. 

- Framtiðarhorfur? 
Ja, náttúrulega fyrst og 
fremst, ef allt gengur að 6sk-
um, ætla ég að klára skólann og 
ef það tekst einhvern tímann þá 
getur vel verið að ég fari út i 
atvinnumennsku, ef hún býðst. 

Ég veit ekki hvort ég fer i 
meira nám. Ég ætlaði áður fyrr 
að verða iþróttakennari, en ég 
veit ekki hvort ég hef nokkum 
áhuga á þvi lengur. Ef ég fer 
i haskóla þá verður það örugg-
lega ekki nema ef hann verður 
héma heima. 

Eg nenni ekki að hanga i 
Reykjavik. 
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Rósin 
Hin rauða rós í heiöi 
sem rann um lífsins höf, 
sem lagðist á mitt leiSi 
pá litlu köldu gröf, 
stingur rótum styrkum 
storðu kumlar i. 
Eftir moldum myrkum 
mer sig rótin hlý, 
kistulokið kiýfur 
kyssir frosinn ná 
brjóst mitt bláleitt rýfur 
bliðleg rótin smá. 
Viðjar hjarta vöðvann 
vinda smjúga inn. 
Fyrrum sterkan fagran 
fenginn drekka sinn. 
Og blóðrauð rósin blómstrar 
og brosir himni mót. 
í blómi blóo mitt ólgar 
sem berst um lífsins rót. 

Sigurður Ingólfssön 
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sál 999 

Þegar þrumað er yf ir þurrum hausum 
er hættan sú 
að hugsunin klofni og gangi i samband 
við draumalandið. 
Og þegar þangað er komið 
vekur þig ekkert 

nema 
skólabjallan... 

GS 85 

skólinn 

Skólinn er 
sem þunguð móðir 
sem elur af sér fullkomna 
einstaklinga, 

oftast... 
GS 85 

Veggir skólans eru múrar virkisins 
nemendur eins og þrælar innan þeirra 
skólatöskur sem hlekkir við hendur þeirra 
kennarar ganga milli húsa eins og varðmenn. 

Hundruð ungmenna ganga árlega 
innfyrir yeggi þessa af fúsum vilja 

en furðulegt nokk! 
mörgum er hent út 
eftir reynslutímann. 

Skón 

15 



KÆRI 
SALI 

Kæri Sál i ! 

Eg er alveg í rusli út af 
manninum minum. Hann tók uppá 
því i fyrra að haga sér frekar 
undarlega. Alltaf pegar viS 
ætluðum aS fara sofa saman pa 
purfti hann aS skreppa fram og 
kom svo ekki inn 1 herbergiS 
aftur fyrr en ca. 10 min. 
seinna. í fyrstu beiS ég róleg 
og hugsaSi ekkert út i pað hvaS 
hann væri eiginlega aS gera. 

En kvöld eitt purfti ég aS 
skreppa á klósettið, pá sá ég 
út um gluggann hvar hann stóS 
berstripaSur uppi á svalarhand-
riSinu. Ég varS alveg drullu-
hrædd pvi viS búum i blokk og 
pað á priSju hæð. Ég porSi 
ekkert aS segja viS hann pvi 
hann er mjög skapstór. 

Nú hefur petta gengið svona 
i um eitt ár og ég er alveg i 
rusli, pví ég er svo hrædd um 
að hann detti niður. 

Hvað á ég að gera ég pori 
ekki að tala um petta við hann 
pvi pá brjálast hann. En nú 
purfum við að fara úr ibúðinni 
og leita aS annarri. 

HeldurSu aS paS væri betra 
éf viS flyttum á jarShæS? 

Ein ahyggjufull. 

Kæri Sáli! 

Mér persónulega finnst ég 
ekki eiga við vanda að etja, en 
mamma segir að ég hljóti að 
vera ruglaður. 

Þannig er nefninlega mal með 
vexti, að ég er ástfanginn af 
belju og fer ekkert dult með 
pað, enda engin ástæða til. Ég 
hef oft reynt við hana, en 
ekkert gengur. 

Kæri Sáli, er ég óeðlilegur? 
Ef svo er ekki, segðu mér pá 
hvernig ég get unnið ast 
Skjöldu. 

Ég hef oft tekið eftir pvi 
að hún horfir á mig, en um leið 
og ég lit i áttina til hennar, 
lítur hún sakleysislega undan 
og lætur sem ekkert sé, og 
heldur áfram að éta gras. 
Heldur pú að hún sé kannski 
hrifin af mér lika og petta sé 
kannski hennar aðferð við að 
gefa mér undir fótinn? 

Hvað á ég að á ég að gera? 

Einn i vanda. 
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Kæri Sáli ! 

Ég er hérna einn á Akureyri. 
Ég er með stelpu (æðislega 
finni stelpu), en vandamáliS er 
þaS að ég held að ég sé orðinn 
háður slönguspili. Ég hreinlega 
bara verð að spila slönguspil 
a.m.k. einn klukkutíma á dag, 
en stelpan sem ég er með þolir 
það ekki (að spila slönguspil) 
svo ég verð að fara eitthvað i 
heimsókn til að fá spila. 

Hvað á ég að gera? Á ég að 
hætta með stelpunni og reyna að 
finna einhverja sem hefur gaman 
af slönguspili eða á ég að at-
huga hvort stelpan sem ég er 
með hefur gaman af Lúdó og 
reyna þa að venja mig við pað? 

Kæri Sali þú verður að segja 
mér hvað ég á til bragðs að 
taka. 

Einn vandráður. 

Sálfræðingur okkar tók for-
skot á jólafriiS og yfirgaf 
okkur snögglega, og án þess að 
gefa nokkur svör við vandamalum 
þessara nemenda. En okkur i 
ritstjóm datt i hug að birta 
þetta samt sem áður. 

Ef ykkur skyldu detta ein-
hver snjallræði i hug, nemsndur 
góðir, til að greiða úr vanda-
málum skólasystkina ykkar vin-
samlegast fylgið eftirfarandi 
leiðbeiningum. 

1. Skrifið svarið með stórum 
prentstöfum á þar tilgert eyðu-
blað. 

2. Skilið inn svörum á annan 
i jólum i skúringaherbergið i 
Möðruvallakjallara. 

3. Setjið eyðublaðið i rauðu 
skúringafötuna sem stendur á 
gólfinu, og leggið skúringa-
tuskuna vel yfir. 

Ritstjóm. 
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Aleinn 

Þegar allt 
allt 
allt er vonlaust 
langar mig aS segja 

Haltu utanum mig 

U (^ 

Rétt fyrir próf 

ÞaS er alveg eins hjá mér 
og öSrum hér á landi. 
Lífið góSa orðið er 
uppsafnaður vandi. 

AG 
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Stór saga úr borginni 

Ejósálfurinn i svarta nasistaleðurjakkanum 
sagði við jólasveininn: 
Djöfull er þetta hlýr jakki; manni verður sko ekki kalt i þessum 
jakka, nema þa á eyrunum. 
Þá sagði jólasveinninn: 
Fáðu þér sko jakka á eyrun bara. 
Þá sagði ljosálfurinn: 
Djöfull er þetta hlýr jakki; nema þa á 
litlutanni, stórutánni og öllum tanum þar á milli. 
Þá sagSi jólasveinninn: 
Fáðu þér sko jakka á stórutána, litlutána og allar tærnar þar á 
milli. 
Svo sagði ljósálfurinn: 
Djöfull er þetta hlýr jakki, manni verður sko ekkert kalt i 
þessum jakka, nema þa á nefinu. 
Þá sagði jólasveinninn: 
Fáðu þér sko jakka á nefið bara. 
Svo sagði Ijósálfurinn: 
Djöfull er þetta hlýr jakki; manni verður sko 
ekki kalt; alls ekki, nema það næðir svo obboslega i gegnum götin 
sem ég sneið litlu jakkana úr. 
Og þá kallaði einar: 
tvennar ! 
Og þá kallaði tvennar: 
einbjörn ! 
Og þá kallaði einbjörn: 
sveinbjörn ! 
Og þá kallaði sveinbjörn: 
einar ! 
Og þá kallaði einar: 
tvennar ! 
Og þá kallaði jólasveinninn: 
Oft má illu venjast svo verra þyki en engin er verri þó hann 
vakni og hafið það sem sannara reynist ellegar látið kjurt liggja 
é glambekk. 

Fjalar, Grani og Oppstúfur 
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