Säg mig, du välkomna gäst / som deltar i 30-årsfesten,
känner du bakgrunden till, / varför vi är här i kväll?
Vet du vad hände i jåns / när du ännu stod mitt uti livet
utan en tanke därpå: / En dag blir j a g pensionär!
När vår First Lady en dag, / ordföranden, fru Gunila,
kom med beställning om prat, / hon ock i förbifart sa
Och jag ser gärna att du / använder klassiska versmått!
Lättsinnigt svarte jag Visst! / Nu får jag skylla mig själv.
Versmåttet här, som ni hör / distikon, närmast homeriskt,
men också vikingarytm / stavrim på Snorres manér
liksom modernare snitt, / spånor ur dagsverstings verkstad,
kommer att krydda mitt prat. / Här är ett första fragment:

Visst kunde vi oss lata
och lösa korsord blott,
och kanske duvor mata
och ha det lugnt och gott.
Men icke! När vi fångas
av tennisens magi
vi fortsätter att stångas
med all vår energi
mot krämpa och mot skada;
Vi älskar ju vårt lir.
För tennis gör oss glada,
är själens elixir.

Men låt oss nu kliva in / i tidskapseln, fara tillbaka
till –78 och se / vad man då pratade om.
Minns du att riksdagen då / ändrade i successionen?
Liten Victoria fick /chans att bli statschef en gång.
Minns du rubrikerna som / ock om viktoria talte?
Wimbledon! Seger! Vår Borg / blev oss en väldig gud.
Men, mina vänner, det som / viktigast var under året
inom vår älskade sport / hände på närmare håll.

Helge han hette,
han som skall hyllas,
ålderman i snickarmästarnas skrå,
sände signalen:
tennis tål träning,
tävling tillika.
Tanken togs till
kompisen Kedert,
kändis hos Korpen.
Samman de sydde
stadgar. Så blev,
strävsamma paret,
som pionjärer
Pater Familias
för PTK.

Under ett år eller två / i Hagsätra får pionjärer
fila på backhand och lobb / frysa i kylslaget tält.
Men då det ryktas att snart / hallen vid Gyllene Ratten
erbjuder bättre komfort / flyttar man dit – och förblir.
Om vi ock alternativ / utvärderat, vi kommit
fram till beslut: Stanna kvar; / Mälarhöjdshall är vårt hem!
Medlemsförteckning år 1 / är på drygt 30 personer;
tio år senare stor / tvåhundrafemtiotvå.
Det var en topp, numer / har det sig stabiliserat,
på något lägre nivå / etthundranitti omtrent.
Därav blott en utav fem tjejer; / de andra är gubbar.
Gärna vi såge att fler / damer kom med i vår krets.
Frestande vore att här / skrönor och sägner berätta
ifrån de dagar som flytt, / krönika över epok.
Kanske om vikingatåg / till Aros, det Västra och Östra,
eller med Vikingabåt / till vårt grannland i öst.
Kanske om Förspel som likt / förspel i allmänhet brukar
nyttjas att starta en lek, / kär för person med passion.
Eller om Nach(t)spiel, då spel / något väl kom i skymundan,
medan vi gillade starkt / drycker och tilltugg och glam.
Men jag istället har valt / några citat från de gångna
åren, med syfte att ge / dig som ej hört – eller glömt! –
illustration av en tes: / PTKS är ej endast
avsedd att hjälpa dig att / hålla på kilona koll.
Nej, det från början var tänkt / att vara en plats för
gemenskap,
forum där alla har chans / bygga ett vänskapens hus.

Maj var full av välbehag
- blommor utav tusen slag.
Också juni bjudit till
- färskpotatis, snaps och sill.
Juli: bad vid soldränkt strand
- och ett regnväder ibland…
I augusti dock det känns
något av en abstinens
- längtan efter att åter få
träffa vän från PTK.
Under de år då vår klubb / ännu ej tonåren hunnit
Helge, vår hövding och far / trådarna höll i sin hand
men när han år nittiett / valt abdikera från tronen
några rätt oskrivna blad, / övertog ansvar och slit.

Vi gamla, vi fria, vi fjäll-sköna hjord,
vi schysta, vi inte längre gröna,
vi hälsar dig Helge, vår herde, med ord
av tack för all den omsorg vi fått röna.
Du tronar på minnen från fornstora dar
då ärrad din boll flög över nätet.
Vi vet att du är och förbliver vår far.
Och aldrig skall ditt minne bli förgätet.

Orden, på känd melodi, / utgjorde del av ett ode
Helge till ära, då han / lämnade över till oss.
Årligen styrelsen har / ordnat en miniturnering
till Helges Minne man döpt / tävlingen som en salut.
Själv hann jag med att slita ut / Helge och följande fyra
ordföranden, innan jag / äntligen lämnade av.
Börje var först ut på plan / Stig nummer två uti raden
för att sen följas av Mats / som har beskrivits så här:

Han hövding blir i PTK.
Med godlynt energi
han helar sår, att vi kan få
tillbaka harmoni.
En bussig kille, vänners vän
idérik, kreativ.
Vi önskar att han länge än
får ha ett prima liv!
När efter fyra års tjänst / posten han lämnade, visste
vi att det skulle bli svårt / fylla hans vida kostym.

När Mats sin Mats ur skolan tog
år tjuguhundraett,
då tror jag Slumpens Gudar log
för har man bara sett:
En Ny Dag började för oss,
men Dag av samma slag,
för han och klubbens förre boss
ÄR FÖDDA SAMMA DAG!

Ej lätt att komma efter Mats
som ledde oss så bra.
Men Dag på nolltid fann sin plats,
fann snart vi måste ha
en organisation som får
en effektiv struktur.
Och efter hårt jobb tvenne år
med skicklighet – och tur –
han delegerat, trimmat, fått
ett samspelsskickligt lag,
och därmed resultat har nått
av allra bästa slag.
Men som bekant är det ej / fältherren ensam som vinner
slaget, för detta det krävs, / att hela truppen står pall.
Låtom oss därför få ge / några som tjänat för Rakel
ros genom korta citat, / ifrån de oden de fått.
Även om han icke når / särdeles högt över havet
är han vår längste kassör / pålitlig, alltid lojal.
Ovedersägligen är / BH ett stöd ock för karlar.
Ja, han är verkligen värd / allt beröm man kan ge:

När jag uti icke-personernas skara
en gång trädde in, jag en uppenbar fara
blev varse, ty risk är man snabbt eroderar
sin kropp och sin själ om man blott vegeterar.

Nu, tjugo år senare vet jag att valet
av PTK-tennisen inte var galet:
Få fresta sin kropp under trevliga former
med liknande galningar – kicken enorm är!
Men ingenting, ingenting, motsvarar detta
som eposet äntligen nu skall berätta:
Jag mötte Bengt Holje, bland alla jag känner
Den Bäste, Den Finaste Vännen Bland Vänner!
Den stillsamma humorn och konciliansen
långt mer än en bullrande tomhet ger chansen
att nå resultat. Och den mänskliga stilen
är verkligen typisk för Holjeprofilen.
Icke för h a c k o r hon går / av den kvinna som följer.
Snarare satsar på e s s / bridge-elitist som hon är.

En maj hon kom till jorden;
från första dagen full av liv.
Nu är hon något äldre,
men lika intensiv.
Hon tidigt tycks ha lärt sig
att ha i luften mången boll:
familj och fyra ungar
förutom yrkesroll.
Och därutöver tennis
på en nivå av bästa sort,
och ledarjobb vid sidan
för världens bästa sport.

Som extra bonus Lyckan
hon än en gång i livet fann
då Rosengren blev Flory
och Calle hennes man.
Sisten i tur att få ros, / ornitolog på sin fritid
var junior då han kom, / mätt med geronternas mått.

Åtti/tjugu! Det är mycket
vanlig proportion, Ni vet:
En av fem tar hela trycket,
fyra undanber sig det.
I föreningar dock gäller
ännu värre proportion:
endast fem av hundra ställer
sig till klubbs disposition.
Den som varit med och kämpat
många år har vana fått
finna någon som sig lämpat.
Blott i fåtal fall vi nått
hela vägen fram. Det hände
verkligen i Bertils fall.
Här en kille som står pall!
Han kom till oss tjugohundra,
började som suppleant.
Och man kunde snart beundra
att i flera sammanhang

han, när andra syntes nobba, sa:
Jag gärna ansvar tar.
Visst är lättare att jobba
när man så’na vänner har.
Han är en länk mellan oss, / gamla, och nyare stjärnor
som sedan två år nu har / axlat det viktiga värv
att bygga vidare på / arvet från Helge, och därmed
säkra att PTKS / fortsatt blir välkommet hem.
Slutligen, käraste gäst, / som sitter och hoppas att farbror
äntligen skall sätta punkt; / strax din förhoppning slår in.
Låt mig blott forma syntes / flertalet kan skriva under;
texten jag använt förut / brukt i vår hyllningsadress:

Tennis i unga år:
man slår och man slår och man slår.
Tennis på middagshöjd:
Man tar sina games – och är nöjd.
Tennis i levnads höst:
en källa till glädje och tröst.
Tennis är ideal
och du vill förbliva vital.
Tennis slår an en ton,
som skapar en god relation.
Tennis för oss är LIV.
Långt mer än ett tidsfördriv.
Tennis en LIVSSTIL är,
en känsla som vidare bär.
Tennis, kort sagt, är BRA.
Ett fyrfaldigt, högt HURRA!

