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Kender I det? 

Man skal skrive en stil og er helt på skideren - bagud med alt og det er i sidste øjeblik. 

Så man går til den her kammerat, som siger, at man bare kan låne en af ham! 

Kender I ikke det? - det var sandelig godt! Men det gør det faktisk ikke nemmere for 

mig, når det netop er den situation, jeg står i lige nu.  

Og jeg kan ligeså godt gå til bekendelse. I ville alligevel hurtig opdage det. Problemet 

er nemlig den, at enten er min kammerat helt vanvittig eller også må der være sket  

en misforståelse. I hvert fald, ser jeg nu, at den tekst jeg står med her, er helt malplaceret - en båltale til 

Skt. Hans i Løveklubben!!! 

Nå, men på nuværende tidspunkt, er der vel ikke andet at gøre end at springe ud i det og håbe på jeres 

overbærenhed. Så hvis det er OK med jeg, vil jeg nu tænde bålet (jeg påfører mig en ildrød paryk og 

fortsætter). 

Skt. Hans, båltale i løveklubben af P. Knudsen, løve 

Bålet tændes: en lettere manisk P. Knudsen påfører sig sin røde manke (engelsk: mane) - der er altså tale 

om en ældre løve med paryk - og begynder (er netop gjort): 

Nu hvor løvetiden er på sit højeste og manien ligeså, må det være på sin plads med et par formanende ord 

om vigtigheden af vores arbejde i løveskolen. Parentes bemærket: det er fortsat foruroligende, så mange 

løver der begynder, at løve uden at være ordentligt påklædt! 

I løveskolen skal løven nemlig dannes. Det er her vilddyret skal tæmmes. Ja, tænk i løveskolen må man 

faktisk kun være tre fjerdedel løve. Og det synes i stigende grad, især de unge løver, er frygtelig kedeligt. 

Man må derfor spørge sig selv. Kunne vi gøre det sjovere og mere underholdene at løve? Nogle løver er vilde 

med at løve i flok, men har samtidig meget svært ved at styre vildskaben. Kunne vi supplere løvetræningen 

med lidt beroligende musik, radio eller en god lydbog. ”Rasmus Klump på skattejagt” er jo altid god! 

Ja, jeg spørger bare.   

Det er også vigtigt at vi forklarer de unge løver hvor 

vigtig løveskolen egentlig er - og tænk hvor tiden 

løver! Inden man ved af det, er skolen jo slut og de 

unge løver må brøle frit! 

Husk, der findes kloge løver og dumme løver. 

Forskellen på de to er blot, at den ene har en manke 

og det har den anden ikke!!!   

Nej, sluder. Forskellen på de to løver er, at dumme løver laver de samme brølere igen og igen. Det gør de 

andre ikke! 
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Nå, men alle laver vi brølere. Det er faktisk som om, at verden aldrig løver tør for brølere. Succeskriteriet for 

løveskolen er derfor, at opbygge et sikkert hjem af selvværd, hvor det er rart at være. Og som man altid kan 

søge tilbage til, når man har lavet en ordentlig brøler! 

Og nu tilbage til højtiden, den lyse nat. Det er snart på høje tid, at vi for alvor begynder at brøle. I morgen er 

dagen nemlig et minut kortere end i dag og fra nu af begynder manien stille og roligt, at henfalde hele vejen 

op i mod jul - OK, for hunløver er det da vist modsat!  

 

Nå, men det jeg ville sige er, at der er en naturlig forklaring på 

det meste. Så grib dagen, grib chancen og nyd de lyse nætter 

inden det er for sent! 

Og lad os så brøle i kor…… øh, et eller andet - alias Tom Jones: 

|: “If I only knew what I could do to make you, make you løøve 

to make you, make you happy!” :| 

og lad os danse - eller blot løve på stedet!  

 

Da ovenstående tale er malplaceret uanset om det er Skt. Hans eller ej, kan den i virkeligheden bruges ved 

alle givne lejligheder!  

Endvidere er den ikke underlagt vores copyrights. Det har vi nemlig overløvehovedet ikke forstand på! 


