Szalon rigmusok, 2010.
A jó Isten adjon erőt, hogy elmesélhessem ezt a két esztendőt.
Ligeti, Nyári, Vetési és Gyarmati közösséget akart alapítani,
A vitából az jött ki, politikamentes estéket kell csinálni.
Megkeresték Biczákot, fogadná be a könyvtár a társaságot.
Vettünk teát, csészét, evvel is utánozzuk a reformkori eszmét,
A bútorokat a teremben átraktuk, így keletkezett a Szentendre Szalonunk.

Rohan az idő, lassan két éve már,
Hogy néhány ember a Szalonba jár.
Ott vannak mindig csütörtök estében,
A könyvtár Szántó Piroska termében.

Hajón jött sok professzor, ahol Miklóst hallgatták,
És az Aknay képek után Vedreséket tapsolták.
Nyolcvan év az sok idő, eljött a sok tisztelő
Miklóst köszöntötték az Adysok és a többi ünneplő.

Kitalálták, mert kellemes együtt lenni,
Teázás közben jó dolgokról beszélgetni.
A háziasszonyok rólunk gondoskodnak
A tea mellé süteményt is mindig adnak.

Jött a sok tudomány, matematikus gondolkodás,
Benedeczky viselkedéstana és a digitális képalkotás.
Élvezetnek a Drehert és a Kőbányait kóstoltuk,
Debreczeny volt a vezér, most egy külföldi, úgy tudjuk.

Fecsegés volt az alapítók jelszava,
Az odajáróknak mindig van érdekes mondata.
Miklós az örök és meghatározó
Gondolatfűzése véget érni nem akaró.

Az év végén, a sikereket megtapsoltuk
És az újév dolgait együtt kutattuk.
Szilveszterkor a Koronában táncoltunk,
A pezsgő után Kálmánékhoz vonultunk.

Rendre jöttek remek előadók,
Miniszterelnök és professzorok.
Mutatták és mondták, amit tudtak,
Elemérék mindig hozzászóltak.

Irodalmi jelesek álmodtak szép új világot,
A világ mégsem szerintük változott.
A jövő század regénye odáig is eljutott,
Hogy kitalálta a jó Habsburg Árpádot.

Beszéltünk mindenféle tudományról,
De egy szót sem politikus pártosságról.
Inkább elolvastuk az Aranybullát
És az EU-ról hallgattuk meg Ágotát.

Az olvasóteremben megint mást akartunk,
És Miklóssal Szentendréről vitát csináltunk.
Hozzá is szólt, aki a művészetet szereti,
Csak a várost nem képviselte senki.

Szóba kerültek a színes halmazok,
Azután a bankok, meg a marslakók.
Lilla képeiből egy párat láthattunk
A montázsain a madarakkal ámultunk.

Sajnálhatja sok művész, hogy nem jött el,
Azért mi gazdagodtunk új ismeretekkel.
Távolmaradásukkal tüntettek,
Szegényebbek mégis ők lettek.

Hogy magyarságunkat tiszteljük és ápoljuk
Lehellel a magyar jelképeket vizsgáltuk.
Nyári Lacival klasszikus-könnyű zenét hallgattunk,
Bandinál ugocsai káposztával évadzárót tartottunk.

A Szalon élvezte a két évadot,
Farsanggal ünnepelt születésnapot.
A BB-band zenéjére táncoltunk,
Elemérrel tombolát is tartottunk.

A hagyományőrző társaság közgyűlése
Emléket állított a társaság nevére.
Mi is ünnepeltük a Petőfi-emléket,
Miklós mondta az avató beszédet.

Az új évad is művészettel kezdődött,
A társaság matek módszerekkel küszködött.
Azután Benedeczky a sejteket kutatta,
A vendégség az előadást megtapsolta.

Köztársaság, királyság és jogfolytonosság
Legfontosabb lenne az alkotmányosság.
Mert a világunkat a jó Isten alkotta
Alkotmánynak avval lehet csak összhangja.

Tragikus nap volt, mert valaki elment közülünk,
Miklós csak az emlékeinkben lesz velünk.
A vitákhoz irányt mindig te adtál,
Homo hungaricusként példát mutattál.
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A Szalont a hálózatokkal folytattuk,
Emberi kapcsolat a hálózattudatunk.
Katona Tamás megint a vendégünk volt
A negyvennyolcas törvényekről szónokolt.

Palóc levessel jött az évadzáró top-party,
A szalon.tk weblapon bárki mind megnézheti.
Lehel akár egy kisiskolás úgy várja
Mikor lesz a Szalon új évadi nyitása.

Németh András szilveszterkor bármit szólhatott,
De most a tudásátadással igazi sikert aratott.
Elemérrel egy városi sétán titkokat fürkésztünk,
Utána az Elizabethben kellemeset söröztünk.

Eljött végre a szeptember interaktív hírekkel,
Miklós lett a Pro Urbe és falra mászott a gépecske.
Egy régi híradó Horthy Miklóst mutatta,
Ahogy ezt a kis országot önálló nagyra felhozta.

Kutlán Bandi szervezte a Kárpátalj’i utunkat,
Mi meg élveztük a vodkát, meg a látnivalókat,
Mezővári, Munkács, Beregszász és nagy Ungvár
A sok magyar mikor lesz állampolgár?

Autóinkba beültünk, Kőbányára úgy mentünk.
Megnéztük a sörgyártást, megittuk rá az áldomást.
Azután megtapsoltuk az Ablakos Petákot,
Aki millió lépéssel körbejárta az országot.

Lehel a régi kiállításokat érmekkel is mutatta,
A sikert a millenniumi világkiállítással aratta.
A várkerületi polgármester Imre nagyon felkészült
A legjobban a korabeli filmfelvétele sikerült.

Németh Lajos sok érdekeset mondhatott,
Lilla szerint kihagyta a gömbvillámot,
A Szentendre TV az egészet felvette,
A Dunakanyarban mindenki megnézhette.

Meghívtuk a szentendrei polginkat,
Mesélje el nekünk az ezer plusz progjukat.
Kálmánnak az egyoldalúság nem tetszett
Pincét-padlást, minden patkányt szóvá tett.

Németh András duplázott, előadásával sikert aratott,
Gyarmati azt mondta, részekből nem lesz egész soha.
Elég legyen ennyi mára, itt az idő egy áldomásra,
Két hét múlva folytatjuk, a Szalont abba nem hagyjuk!

Aki szóvá tette: Gyarmati Péter
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