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Összejöttünk újra akárki láthatjaf
Mert ezt a hagyomány a Jó lsten megtartja.
Felöltözve szép ruhába mint ki'vánja a hagyomány,

Jó kedvünket hirdetve vonulunk fel Madocsán.
Öreg bi'rónk Törjék Pista hintón ül és úgy pipál,

Feltűnt már hogy hetek óta valamiben sántikál.

Mellette ül Vörös Sári az idő sem fog rajta,

Szereti a nagy családot mert termékeny fajta.
Öreg csősznek megfogadta bíróurunk komáját,

A kutya is megveszne ha megenné a dumáját.
János vitéz ül a bakon mint egy öreg filiszter,
Lehetsz te még János fiam ló hajtási miniszter.

Ahogy látom ez a hintó megkapta a terhelést,
Remélem a két rossz gebe túléli a bevetést.

De nézzük hát a másik hintót ott az ifjú nemzedék,
Ha én ilyen ifiú lennék utódot is nemzenék.
Bíróurunk P.Kó Péter az E.ON-nak szerelője,

Ad egy pipát Krisztinának ha elfogy a levegője.

De Bi'róné is okos leány úgy tartja a markába,
Hogyha nem jól viselkedik rálép majd a farkára.

Öreg csŐszünk Böde Dani melege van nagyon,

Csuka helyett büdös lábán gumicsizma vagyon.
Két szép lóval di'szes hintó, bi`rói pár rajta,

Német honból haza talált Juhász Gábor hajtja.

Szebbnél szebb csőszlányok most egymásba karolnak
Estére a bál után meg ide-oda farolnak.
Van itt balfasz csőszlegény ki úgy ül mint egy basa,
Szegény ló meg azt hiszi hogy hátán nőtt a ..sza.

Mögöttünk a mulatósok a korsót mind felhajtja,
Meginná a Hetye is de a Südi szemmel tartja.

Rátérek a szentbeszédre de rövid lesz a mondókám,

Nem történtek fura dolgok az elmúlt évben Madocsán.
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Korán tavasszal történt meg az eset ,
Mikor egy autó a szántásban rekedt.
Hadai högyön buliztak az ifjak,
Autóval indultak a cudar idő miatt.

0lyan sofőr kéne kinek vére tiszta,
így lett az áldozat bírónénk a Kriszta.

Robog az autó eléri a kanyart,
Egyszer csak elfogy alóla az aszfalt.

Szegény Krisztina talán úgy gondolta,

Hogy be van már szerelve a robotpilóta.
Sárgavillám suhan a bokrokat kidönti,

Ezután az éjszakát a borozdában tölti.
Elárulták neki hogy úgy kell majd vezetni,

Kanyarodás közben a kormányt kell tekemi.

Duna parti nyaraló övezetben,
Fergeteges volt a jó kedv a kövezeten.
Mivel hogy az alkoholból elég szépen fogyott,

Legények elméjén ez meg is mutatkozott,
Ékes példája ennek, hogy ily esztelenül,

A pocsolyában szánkóztak félmeztelenül.

Mégvoltannyijózanész,hogybiztonságiokból,
Csináltak egy szánkót gumicsónakokból,

!ndul az autó, húzza a csónakot,

A sok hülye gyerek dúrja az iszapot.

Pocsolya szánkózás ez aztán a menő,
Technikai sportok közt ez lesz majd a nyerő.

De lehetett valami bökkenő a pályán,
Mert léket kapott tőle a gumicsónak járgány.

De ez a malőr semmit el nem rontott,
Mert alsógatyában folytatták a sportot.
jó lstennek hála mi okozta a léket,
Nem szaggatta le az ifjú heréket.
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Falunapon mindig , parázs a hangulat,
Madocsa népe megvadulva mulat.

Estére kelvén mindenki mókázott,
Volt a ki bepisált volt aki rókázott.

Vitéz Járóka nagyon korán kezdte,

Mint egy jó magyar i.j meghajlott a teste
Szája lehelete irgalmatlan fanyar,

Beszéde meg olyan akár az ős magyar.
Gazdája szavára indul a büfébe,
De a koktéloknál nem tudja miféle.

Nem kapott így semmit ezzel nem vétettek,
Mert a halandzsából semmit sem értettek.
Cigányzene szól Bangó Margit játssza ,
Sanyi a táncot ugyancsak cifrázza.

Kettőt lép előre , dob egy szaltót hátra,
l`gy lett csupa horzsolás szegénynek a háta.
Volt aki a bálból a Pepitába tért be,

Pedig a legtöbbje berúgott már délbe.
Tibikén is kitör már a hisztéria,

Meggörbült a térdén a Sony X-peria.

Ezt a fura dolgot sűrűn emlegette ,

Következő héten nagyon egyengette.
Csak a GPS bolondult meg rajta,

Ahogy bekapcsolta a kanyart mutatta.

Juhászkutyák ugatnak,
Néha-néha berúgnak`
Beül kocsijába az Attila gyerek,

Átugrok Földvárra hamburgert eszek.
Éppen razziáztak a rendőri szervek,
Ő volt a hunyó akit kiszemeltek.

Drága a hamburger! De ez mibe kerül ?

Annyiba mint pesten ha a Gundelbe beül.
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4.
Régi helveken változik a világ,
Kettő kandúr után, beszállt egy új barát.

Nem gerjedet ettől senki sem haragra, Nem
történt volna meg ha nincsen viagra.

Kinek az ágyában töltse el az estét?

Kinek több a pénze az kapja meg testét.
Aki a kocsmában állta a piálást,

Megnyerte rögtön a versenytárgyalást.
Ezt a történetet az is fokozza,
Az egyik ölelgeti, a másik pofozza.

Ezért sűrűn járnak Madocsán a szervek,

A Régi helyekre térkép nélkül mennek

Betvárnapr@ készülőd\Íén lent a füves réten,
Így beszélget két jó barát este felé szépen.
Rúgjunk be máma , hogy holnap már ne kelljen,

Kezeljük a dolgokat úgymond preventíven.

Be is rúgtak rendesen nem volt abban hiba,
A preventív megoldásban erősen bi'zva.

Aztán szombat reggel harapást a szőrrel,
Elkezdték a napot néhány üveg sörrel.

A gyógy sörnek hála rendbe jött a gyomruk,
Ezzel a lépéssel el is dőlt a sorsuk.

Vasárnap reggel tétován , betegen,
Így szólt a Szukri fölöttébb rekedten.

Úgy látom hogy maradt nem is kevés sörünk
Attól tartok komám máma visszagörgünk.
Ezek után szerintem akárki belátja,

Nem volt könnyű élet a betyár világban.
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Ezek után végezetül annyi még a tisztem,
Hogy a báli meghívót tolmácsoljam itten.

Mindenkit megkérek öltsön díszes mentét ,
Este nyolckor faluháznak irányítsa mentét.
Ne kellien senkinek a szájába rágni,

Hogy engedje jókedvét a tetőfokra hágni.
Lesz ott az italnak kellő mennyisége,

Gondoskodik erről a Sarki legénysége,

A ió kedvhez szükséges zenét biztosítja,
Csapó András és a zenekara.

Mindenkit szeretettel várunk a bálba !

