FS 28: Movitz skulle bli student
Movitz skulle bli student Tre remmare*
(1780, muligens tidligere)

Movitz skulle bli student
med gramatikke teser,
mumlet tidvis eksellent
med vidd og paranteser.
Ville nok.
helst ad hoc,
være blant de lærde
i den store, vise flokk
og preke og geberde.

Andre tese var den her,
skjønt sensor gikk mot knefall:
Skal man telle sin kuvert
i entall eller flertall?
Øl og vin,
får og svin
i en velfødd mave
er den beste medisin
på vei mot Edens have!
Tredje tese skulle gis,
men sensor Movitz vaklet,
voldte et total-forlis
og hønseflokken kaklet!
Ståk og styr!
Takk som byr!
Glassene er tomme!
Vi er født til eventyr,
og vi er alle dumme!

Movitz grep med dødsforakt
sitt kall med tanker sprelske,
søkte ord- og tonedrakt
for livets rus; å elske!
Svevde fritt,
gudegitt,
heftig og fornøylig,
men han endte i fallitt
for verbet var ubøylig!

------------------* høystettede vinglass

Visen henviser til personnavn svært få
kjenner i dag. Dertil kommer en hel
del underlige ord og latinske
imperativer. Det eneste som er
krystallklart i visen er at flatfylla øker
i omfang, vers for vers. Jeg velger
heller å vektlegge de involvertes
ønske om å studere, og bli klokere...

Brått ble Movitz ex-student
og skriften gikk i veggen!
Kelner`n ilte til bestemt,
men fikk et tupp på leggen:
Akt sersjant!
Vær galant
uten moralisme!
Skjenk meg raust og ta din pant
i frakk og katekisme!

Antall svenske vers: 7

Tre studenter satt parat
i kammer nummer fire
på hotellet Tre Karat
med trang til det å svire.
Movitz mild,
liketil,
skulle forelese,
drakk sin punsj, og flere til,
og ga dem hver sin tese.
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Første tese var moralsk:
Hva gjør man med dietten?
Svaret finnes leksikalsk
og kanskje på asjetten:
Kjøtt og fisk
gjør deg frisk,
glem dog ikke strupen,
du vil ta en veldig risk
om du sku` glemme supen!
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