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Statsministeren ødelagde klokkeværket hos ØM

Der var rom, sang og ØM-hed i luften, da
ØM Motherfuckers lavede deres egen 
åbning af Roskilde Festival 05. Lejrens
statsminister ødelagde klokkeværket,
men står alligevel til genvalg.

Dato:
Torsdag
30.06.2005

 

 

"Velkommen til seminariet i dag".
Statsministeren skuede ud over publikum. Han var iklædt pink badekåbe, grøn kasket, hylende megafon og
en stemme så hæs, at hans undersåtter knapt kunne høre, hvad han sagde. Måske derfor gav han hurtigt
ordet til lejrens sundhedsminister. Med kilt, fuldskæg og kæmpemave var sundhedsministeren et
imponerende syn i ØMs pavillioner.

ØM Motherfuckers er en efterhånden klassisk
Roskilde Festival-lejr, som selvfølgelig også var
med i år 2005. Lejren ligger på camping East,
og deres store nummer er en ceremoni en time
før den officielle festival-åbning. Her holder
lejrens to ministre, Esben Granrod og Lasse
Mestervom, flammende taler, og ØM-folkene
hævder, at deres åbning er den ægte, officielle
Roskilde-åbning. I 2005 valgte
sundhedsminister Mestervom at fokusere på
den lyssky alliance mellem camping West og
George W. Bush:

"I husker, hvordan de forrige år overfløj os med
jagerfly. Sidste år ville de spule os væk, i år
prøver de at brænde os bort", fastslog
sundhedsministeren, med henvisning til det varme vejr.

Men heldigvis havde camping East et snedigt modtræk mod West-Bush-alliancen: 
"Vi har nogle norske damer, som saboterer West-styret", afslørede sundhedsministeren, uden at komme
nærmere ind på, hvordan sabotagen foregik. Men en anonym tilhører, muligvis en ØM-spindoktor, hviskede til
deres udsendte medarbejder:

"Der står fisse mellem linjerne".

Ellers talte sundhedsministeren mest om
sundhed. Han gik selv forrest i kampen for et
bedre helbred ved at afbryde sin tale med
adskillige sundhedspauser.  Pauserne blev
benyttet til massivt druk i Hansen Rom og
skålen med ØM og de mange tilskuere. Men
sundhedsministeren havde også et godt råd til,
hvordan vi kunne forbedre hinandens sundhed:
"Hvis alle knepper alle, så får alle kneppet",
fastslog ministeren. Et budskab der blev
modtaget med jubel af hans undersåtter.

Til sidst kom statsministeren igen på scenen.
Han tog fat om skaftet på en stor klokke, men

svingede så ivrigt med den, at skaftet fløj af. I  stedet for klokkespil klimprede han en sang på en guitar, og 
ØM-lejrens beboere stemte i med kor.
Flere tilskuere vurderede statsministerens præstation som vældig god.
"Han fortsætter helt sikkert næste år. De færreste forstår hvad han siger, men han har stor opbakning",
fastslog en anonym ØM-motherfucker.

Af Bine Iversen

 Tilbage   
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