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Szüretibá]

Szüreti bál napja, száraz már a mező
Azt mondja mindenki, kőne már az eső.
Maradt egy kis szőlő, minden nem fagyott ki,
Tudunk azért néhány apró kortyot inni.
Elmondom, hogy állunk, ide figyelj hékás,
Öreg bíró urunk, az Öcsi, a Téglás.
Mellette az lldi, régóta a neje,
Azért van úgy rendben, örökké a feje.

Nagy lányuk Tamara, az iűú bíróné,
Kis bíró a Józsi, Rompos és alapi.
Öreg csősz a Bíró, másik meg a Misu,
Ez a sok fi]ra név émajtam is kifog.

Két János a bakon, hogy kilegyen a fogat,
Meg hintók elején ott vannak a lovak.
Csőszlányok j önnek, magyaros ruhában,
Mulatós legények, ingük már lehányva.
Csőszlegények közül, 1ovon a legjobbja,
Amelyik berúgott, a ló úgyis ledobja.
Rendőrség részéről azt ígérték mára,
Senki más, csak a ló ffijhat a szondába.

Romlanak nálunk az életvitelek,
Kicsináltak minketjór a ffankhitelek.
Lehet, hogy az adna országunknak rangot,
Hogyha becsukhatnánk egy-két szemét bankot.

Akinek a pénze mára még nem fogyott,
Az nagyon spórolós, vagy jó sokat lopott.
Világunk sora most is arra halad,
Ki csórónak született, most már az is marad.
Ne búsuljunk tovább, mulasson ma a nép,
Elmesélek egy-két vidámabb eseményt:

Disznóvágáskor, ahogy régen szokták
Belet, meg gömböcöt vízben beáztatják.
Gazda az egészet a sparheltra rakta,
Ne legyen túl hideg, kicsit meglangyítja.

EbédeAi mentek, mire megkaj áltak,
Sparhelt tetej én főtt belet találtak.
Azért a gömböcöt betölti a banda,
Akkorára főtt össze, mint egy teniszlabda.

Három madocsai, disznót vemi memek,
Gödrökbe érve, mégis eltévednek.
Hol lakik a Jancsi, sehogy se találják,
Segítség képpen a JPS-t babrálják.

Karácsonyi bulin szigorú a Kese,
Mindenféle taknyos lábát ne tegye be.
Mint a szilaj bika dúl-ffil magába,
Másnapra meg gipszbe került a bokája.

Diszkóban táncolni nem kömyű, mankóval,
Hamar találkozik pofád a padlóval.
Esés után Tibi keservesen nyögött,
Közönség meg azon, jó nagyokat röhög.

Mozaik szavakat nehéz értelmezni,
Lestobb, ha az ember óvatosan kezdi.
Hallottuk, hogy nálunk, alakult a MÖTYE,
Kíváncsi lennék rá, valaki tudj a-e.
Madocsai Öreg Tyúkok Egyesületének
Félelmetes híre lett már a megyébe.

Higgyék el énnekem, női focicsapat,
Akivel játszottak, az mind alulmaradt.
Lópatát kezelni jó a rézeleje,
De hogy megmaradjon, igencsak tegye el.
Szúlri barátunk az ablakban tartottpL Í
Fia pár barátja rögtön lehajtotta.

Amelyik a léből pár kortyot lerántott,
Hétszentség, hogy nem kap soha patarákot.

Diszkó után volt már sok-sok fiira ötlet,
De amit mesélek, mindegyiken túltett.
Valószínű, ehhez sokat kell tintázni,
Bady Ati akart a gyogyóban hintázni.

Igen hülye ötlet, rögtön támogatj ák,
András-puszta cégét meg is látogatják.
Felijed a portás, feje nagyon kókadt,
Beengedi rögtön a legffissebb lakókat.

Néhány ápolónak feltűnt már a dolog,
Ez a részeg banda, bent minek kódorog.
Ők is úgy gondolták, 1egjobb, ha lelépnek,
Meri befogj ák őket állandó vendégnek.

Valószínű, hogy az agya már elkopott,
Mert a mi Balázsunk rabszállítót lopott.
Először csak egyet került a vén busszal,
Kipróbálta meddig bíria a gép szusszal.

Kifogástalan volt a műszáki állapot,
Ezzel hordott Noé bárkába állatot.
Ő is megtöltötte, elment Siófokra,
Aztán a rendőrség hamar nyakon fogta.

Madocsai lónak, semmi sem akadály,
Mert ha kell, Kömlődön, színpadra is feláll.
Gyönge volt a deszka, szakadt a ló alatt,
Ilyenből alakul néha egy kis harag.

Madocsa Ló-Vasát, úgy megfejelik,
Fejét egy darabig erősen jegelik.
Nem hagyják magukat, üsd,vágd, nem az apád,
Kocsiról leveszik rögtön a kisefát.
Besenyő legény olyanokat vágott,
Rögtön leteritett vele egy-két svábot.

Legénybúcsúra guminő, aj ándék.
Fogdosta mindenki, leginkább haránték.
Sanyi rögtön beleharap még egy szelepet,
Attila még így is rögtön beleszeret.
De hogy szerencsétlen ne legyen meztelen,
Öltöztetni viszi reggel az esztelen.
Melltartó meg bugyi, a guminő fölött,
A butikos ettől két hétig röhögött.
Reggel volt a dolog, bolt elől figyelték,
Jópáran a spinét meg is irigyelték.
Vagy azért, mert ilyen vagány legény hordja,
Mitől megy ilyen jól, gumipipi dolga.

Mikor a havemak sok van az agyába,
WC-ben birkózik egy szaros gatyába.
Történet eleje akként alakula,
Az illemhely előtt elindult a kula.
Szoritotta volna, de már jött a leve,
Ki is lett fiigázva a WC eleje.

Ottmaradt a póló, meg a rövidgatya,
Találjuk ki gyorsan, miben ment ő haza.
Falunkban ezután olyan hírek j ártak,
Valamelyik éjjel szaros szatírt láttak.

Fiat Stilo-nák van egy gyenge pontja,
Ezt a Pkó gyerek sűrűn el is rontja.
Elintézi rögtön, mint Szívós a váltót,
Intemeten keres megint új sebváltót.

Talál gyorsan egyet, elmondja a fohászt,
Fuvarosnak mindj árt bepalizza Juhászt.
Hol járhatunk komám, MO van kiírva, .~L`i =' r„ f9

Végre kideritik, hogy ez az M nulla.

Nemtudtá#kholjámak,átkeltekqj.Dunán,
Merre kóboroltak, Pesten-e vagy Budán.

Történt még sok minden, de kevés a tinta.
Á Kikiáltó is inkább nagyot inna.
Jöiiön el mindenki estére a bálba,
Öreg és fiatal szeretettel várva.

