€EEE±- _

SZUT±E;T/

J3 fl, L

1L / G M W S
Egy év ismét elszaladt,

De a kedvünk megmaradt.
Felvonulunk szépen rendben,

A hagyomány el ne vesszen.
Van ki kocsih, van ki lován,

Vonul végig Madocsán.

ltt van mindjárt a bírói pár,
Kik a kocsin ülnek már.

Bírónénk a Dömény Kati, kinek kezét kérte,
Biró urunk weisz Balázs, majd meg vejszik érte.

Őreg csőszünk kis Dugó, a hintón foglal helyet,

Ha eleget gyakoröl még nagy dugó is lehet.

Tompa Gabi két szép lovát csodálják a népek,

megkefélte mind a kettőt, azért ilyen szépek.
Csősz leányok olyan szépek, mint a hamvas barackok,

De van ki j.obban szeretné a kopasz barackot.

Csőszlegények büszkén ülnek, alattuk a hátas,

Ha legurul pár pohár sör, dobnak majd egy hátast.

Mulatósok vedelhetnek, soká lesz még hat óra,
Ha valamelyik elfáradna, Iefekszik a platóra.

Kis Juhász a fülkében büszkén fogja a kormányt,

Nem rég kapta vissza ,régen látott jogsiját.
Rátérek a szent beszédre, rövid leszek ígérem,

Nem történtek furcsa dolgok Madocsán az idén sem.
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1.

Lakodalmas a falu apraja és nagyja,

Az ifjabb Bombó is Tiszteletét adja,
Hét határra szóló Hencsinél a buli,

Töménytelen mennyiségben, fogyott el a hubi.
Ferci a mulatást másfél napig bírta,

Vasárnap délelőtt a kocsma is hívta.

Vigadalom hevében elhagyta a kendőt,
Bánatában lbolyánál réndelt még vagy kettőt.
Sportrajongó révén elmenne Pálfára,
A rendőrség meg hiányzott, mint púp a hátára.
Össze is akasztotta velük a bajszát,
Tűzoltó létére nem bírja a hajszát.
Vegzálja a biztosurat a saját kárára,
El is vitték rögvest a fő hadiszállásra.

így jutott a meccs helyett, be az őrsre szépen,
Madocsai betyároknál az régen nem is szégyen.

Másnap munkahelyén várták tárt karokkal,
Dolgozzál ezután John Deere traktorral.
Így jár ha kötekszik hekussal a beste,

Mással is megtörtént, hogy ez lett a veszte.

2.

Elekék szüreteltek október elején,
Akkor a kisgazda földbe már belemén.
Fel is hordja azt a szép hegyi útra,
Tibinek épp arra lett volna a dolga.

Elindult az asszonyért, hogy elhozza szedésre,

Második kanyarba ő szorult mentésre.

Megcsúszottazúton+andánakafara,
Jó, hogy nem volt ott mellette az ara.
Megnézte az útnak milyen mély az árka,
Tibi az autót úgy hagyta el, mászva.

Sofőr a kocsit letette sztenderre,
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Lehet, hogy nem kéne otthagyni elfekve.

Arra ment a Madár gyorsan segített,
Vissza is borítják hamar az egészet.
Hívta őt a Lóri kellene egy cigi,

Ő meg mondja neki az árokból szedj ki.

Odaértek hamar kihúzták az útra,
Megpróbálták gyorsan .\beindul-e újra.

Megkérdezték tőle mi az eset oka?
Hamutál ürítés volt az indoka.
Előkerült minden mi rég el volt feledve,

Ami a kocsiban mélyre volt temetve.

3.

Újévkor a vadászok rókázni mentek,
Szakácsot hi'vtak, utána majd esíznek.

Megbeszélték korán, a séf lesz a Sima,
El is vállalta, nem lesz abban hiba.

Dugóék vitték, még korán reggel,
Tedd el a pálinkát, ne ilyenkor kezdd el.

Ha nem akarsz részesülni kellemetlen élménybe,

Ne gyújts be a kályhába, fűtetlen kéménybe.
Kiürült pár pohár a pakolás közben.

A baráti jótanács elveszett a ködben.

Alig, hogy elmentek, tüzet rakott benne,
Barátunk a füstöt fuldokolva nyelte.
Vadászatról visszamentek pár rühes rókával,
Akkor találkoznak a fagyott Zoltánnal.

Miért van itt hűtőház?-kérdezi a brigád,
Szakácsunk rögtön sorolja a hibát.

Ezt az egész kócerájt szét kellene verni,
illő lenne ilyen helyre új kemencét tenni.

ltalozás után tart egy bemutatót,
Jutalomként kap egy csinos beutalót.
Fájlalja a lábát, el is viszik haza,

Kifelé igyekszik az aggódó ara.

Keresi az urát, sehol nem találja,

A Sarki kocsmáig még működött a lába.

Hat hétig ezután csak bottal tud járni,
Bezzeg a csárdába el tud botorkálni.

4.

Fiúhoz vitték Földvárra a kecskét,

Azért, hogy a nőnek megmássza a testét.
Sikerült is neki ez a nagy művelet,

Várták is nagyon,milyen lesz a műremek.

Böhőnek meglepődött ezen a komája,
Rátóton is ilyen lett a csikónaftojása.

Normál esetben öt hónapra ellik,
Földvári baktól akármi kitelik.

Fel is derítette a Madocsai gazdát,

Ölég sürüven pödörtetzakállát.
Ennek az állatnak hamar nő a tő8ye,
Ebből nemsokára kibújik a kölke.

Visszaszámol tüstént mennyi lehet hátra,
Másnál ilyen gyakran nem kölkedzik a pára.

Szakemberek mondják ilyen kecske kéne,
Amelyik nem ellik többre csak két hétre.

5.

Kocsmába betért az egyik törzsvendég,
lszogatott szépen nem volt neki elég.

Odaszólt a pultosnak fizethetnél egyet,
Válasza csak az volt,ihatsz egy kevertet.

Nem tudta a Zsolti lesz ennek még átka,
Pénztárgép-szalag evészet az ára.

Egyedül nem merte megenni a blokkot,

Maga mellé hívott egy betérő bolondot.
Belement ő is a nagy lakomába,
Le is nyelte mindegyik nem remegett lába.
Azt hitték az emberek, ennyi kell a jóhoz,
Megszólal a csapos,kell még egy a kortyhoz.

Eléjük is tárta az újabb adagot,
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Amit a Tamás szó nélkül bekapott.
Itt zajlik az élet,jöjj.enek be többen,

A két delikvens azóta jó nagyokat böffent.

6.

Új sportág alakult nálunk a faluban,

Mesterlövész képzésen jópáran elbuktak.
Nagynehezen sikerü,t mindenkinek^á,ma,

Meg lett jelöltünknek a vadász vizsgája.

Vadászat előtt kalap van a fej.én,

Tőle még idén nem láttunk eredményt.

Száncsi mester szegény keresi a prédát,
Talán egyszer ő is megleli a példányt.

Templomba kéne menni megnézni a Papot,

Hátha a szerencsétlen nem lőne már bakot.

Drága fegyverekkel megy ki a harctérre,
Les magasságából esik le arcélre.
Erősen fúj erre a Széll Kálmán,

Észreveszi gyorsan a disznó, az ártány.

Mostanában jószágot nem kap puskavégre,
Előbb lenne zsákmány ha nem fogna a fékje.

Kívánunk most neki nagyon sok szerencsét,

Lehet jobban járna, ha megfogná a menyecskét.

7.

Szalkon volt tánctábor az idei nyáron,
Hagyományőrzőink nem álltak meg lábon.

Egyhetes dajdajnak meg is volt az ára,
Hétvégén néztek, szép hosszú a számla.

Vad mulatás volt a kocsmának sátrában,
Könnyű az éjjeliőrt meglepni álmában.

Hogyha kicsit kevesebbet táncolna az este,
Nem is a napágyban borulna fel teste.

lgy történt meg aztán az a csúnya eset,
Madocsai sátrakba egy tolvaj belesett.

Viki, a fodrászunk felspannolta magát,

Tetten érte ahogy a sört viszi a galád.
Szenátor a sátorban nem hallja hogy korhol,
Olyan mély az álma, hangosabban horhol.

Reggel ahogy ruháért bemászna sátrába,
Csak annyit vesz észre, hogy eltűnt a táskája.
Mikor a többiek a buliról mesélnek,

Kevésbé érzi már az álmait mesének.

Agyában rögtön megfogant a gyanú,
Csak addig várjunk, míg felkel a tanú.

Most, hogy már tudja hogy néz ki a lopó,
ELindult a kocsmába, mint jó szimatú kopó.

Jó, hogy már ismeri a kocsmárosné drága,
Azonnal kiderült a személyazonossága.

De ennél a pontnál tart még a szerencse,
Éppen hátul ül sör mellett merehgve.

Pont az ő nadrágja, amit reggel felvett,
Szíj Melinda táskába még többet rejtett.

Tetten vagy most érve, arany barátom,
Hozd elő a ruhákat ez az én tanácsom!
Bátyját addig visszaküldi a többieknek szólni,

Jöjjenek csak nyugodtan, lesz még lopott holmi.

Fosztogató nyakában már szorul a gége,
feldobja a haverját, ki csendestárs e cégbe.

Az új címet megtudva indult a testület,
Cinkoson sem segít semmit a feszület.

Nagy volt a társaság, ezért lassan mehetett,
De Bombó közben még kisbaltát keresett.
Helyszínre érkezve nem volt házkutatás,
Megjelerit előttük a KMB-s munkatárs.

Korábban az estet valahonnan tudták,

Nem vehették kézbe a nyomozati munkát.
Különben is sokan jöttetek egy főre-

Tájékoztat róla a rend dőre őre.
Visszamegy a banda a Dominó kocsmába,

Várják a szerveket, csak ne jönne sokára.

Be is vertek párat a történtek hevében,

Amit ők megittak egyhetes bevétel.
Mire a lebujban a tányérsapkát levették,
Egyik tanúnak sem értették beszédét.

A sértett előadta: szégyen esett csőszön,
A rendó'rök egy hétig röhögtek az őrsön.
Ahogy ő a j.egyzőkönyvbe a dumáját löketi;

Az egész többet ért, mint a stand-up comedy.

8.

Dunaszélen idén kinyitott a bisztró,

Fürdés után odajár minden hős nagyivó.
Szabolcs a gumisnál,nem szeret dolgozni,

Inkább egy hónapig kelljen őt gondozni.

Táppénz intézése a legnagyobb gondja,
Pár sör után könnyedén, széperi meg is oldja.
Hazafelé száguldozott, mint Sebastian Vettel,

De a rozzant montenbáj.kja nem bírja menettel.

Megadta magát, alig hogy felgyorsult,
Az aszfaltba harapott, a kerékpár eltorzult.
Szekszárdi ügyeleten tíz pontra bi'rálták
Szaltó után sebeit iziben ellátták.

Azóta dolgozni senki nem is látta,

Telj.esült minden,hőn áhított vágya.
Kocsmába jár mégis amíg bírja szusszal,

Nem kell már reggelente mennie a busszal.

Hagyományt őrizve a kocsira felmászott,

Úgysem adja fel, amíg el nem ázott.
9.

Korábbi bi'rónk, Joci az alapi,

Mióta befogadtuk,ő itt már valaki.

Néptáncos révén tudj.a a hempergőst,
Helyi pálinkából ismeri a hörgőst.

Hosszú évek alatt, tanulta a figurát,
Formás asszonyra tűzgéli a fibulát.

Születésnapja volt nem is olyan régen,
Ennek alkalmából iszik is serényen.

Be megy a Puchhoz sok orvosság várja,
Ha mégegyet iszik az anyósa kizárja.

Tibi már jártas hasonló ügyben,
Ezt a kis malőrt ne is szívd gyügyre.

Szükség e,setére adunk neked papírt,
Reggelig garázsban ne játszad a fakírt.
Ha az lldi nem alszik vágd magad haptákba,

Különben odacsuk macskához kaptárba.

Hogyha már horkol,ne zavard meg álmát,
Ezzel a cetlivel díszítsd ki a párnát.

Kocsmai pecséttel benne van foglalva,
A`mai tivornya itt-van igazolva.

Ennek ellenére nem mer ujjathúzni,

Hogy fogom én ezt szárazon megúszni?
Nem törődik ezzel kiadták ukázba,
Eső híján az út porzik is utána.
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Mivel hogy köztudott Fortuna kegyeltje,
Kapu nyitva állt volt hova heverjen.

Másnap a brigádnak a szemére veti,

Jó hogy a mama őt így szereti.

Ezek után úgy gondolom estére a bálba,

jó kedvünk is legyen majd a tetőfokra hágva.
Mulatságunk záloga Laczáéknál vagyon,
Ilyen ritka alkalmat senki ki ne hagyjon.

Estére mindenkit szeretettel várunk a bálba!

8
Ú

