
Fest for festens skyld

For så kort tid siden, at jeg stadig har 
mærker efter fakirbænken, blev jeg uventet 
inviteret til fest for festens skyld. Foreningen 
af samme navn holder til i Dragør, hvor en 
masse mennesker mødes een gang om året 
udelukkende for sjov! Stifterens bryllupsdag 
blev pludselig med Twin Towers fald omdannet 
til en årlig sørgedag. I protest dannede hun 
øjeblikkeligt en forening, der havde det 
erklærede formål at holde en årlig fest for at 
fejre livet og glæden. Der er nu festet med 
store armbevægelser 5 år i træk uden nogen 
at andre end et stigende antal medlemmer har 
haft det skideskægt i september.

Dragørstifteren mente som fast klummelæser, 
at undertegnede måtte være splittergal nok til 
at optræde som fakirtegner under den årlige 
temafest, hvor medlemmerne i år havde valgt 
Indien som tema. Efter måbende at have 
modtaget invitation med fristelser som både 
Kramme Sutra behandling, Bollywood dansere, 
indiske jagthorn og farlige slanger direkte på 
Amagers yderste forpost mod øst, slog jeg sgu 
til- for festens skyld. De orientalske tekstiler 
var tilfældigvis allerede i hus, da jeg kort lige 
forinden havde været konferencier for flere 
tusinde pakistanere på Rådhuspladsen, så 
det var bare om at få anskaffet en bindi til 
at smække i panden, og så var jeg klar til at 
opleve Dragør Boldklub indhyllet i røgelse! 

I år var det nemlig ikke kun fest det hele, hvilket 
er et vanvittig godt eksempel til efterfølgelse. 
Humørbomben og hendes slæng af slangetæmmende 
arrangører havde som noget nyt valgt også at tage et 
festligt ansvar og lade overskuddet fra salg af diverse 
effekter i den indiske ”Bizar” falde i turbanen på et 
indisk børnehjem. I ”bizaren” holdt jeg derfor til som 
den indiske fakirs ferieafløser fra Madras på en afpillet 
fjederbund, hvor utidige festdeltagere kunne få et 
smæk med hhv. en lyserød eller en blå fluesmækker, 
hvis der var nogen problemer med dem, når der 
skulle pruttes special price for you my friend. Der 
var noget forløsende i som karikaturtegner at kunne 
sætte punktum for eskallerende prisfald på fjedrene 
med et: ”Tænk på de stakkels børn i Indien!!!”. Det 
var der så mange, der gjorde den aften, at der røg 
pæne beløb ubeskåret af sted til Indiens børn under 
høje latterbrøl frem for under tykke, kvalmende 
appeller til dårlig samvittighed. Jeg har en svær 
mistanke om, at festoverskuddet nok også rækker 
langt på børnehjemmet, selvom det var skamløst fri 
for lugten af grim aflad.

USA blev af medlemmerne kåret som næste års 
tema. Hvis jeg til den tid udlever min drøm som 
Dolly Parton på toppen af en rodeotyr i Dragør, skal 
jeg være den første til at yde et klækkeligt tilskud. 
Ihvertfald hvis overskuddet går ubeskåret til donation 
af en mindre terrorgejl præsident, så vi igen kan 
fokusere på glæde i verden- hele året. 

Livet har mange mærkedage: Årsdage, mindedage, bryllupsdage- og så selvfølgelig torsdage, fordi 
klummen kommer! I dag er det hele samlet i et orientalsk hele, man kan lade sig inspirere af




