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Szüreti rigmus

2017. szeptember 2.

Eljött hát idén is a szüreti bál napja

De azért jöttek sokan a szózatot hallgatni

Együtt mulat a falu apraja és nagyja.

Kiről fog a tavalyi história szólani.

A felvonulás azt jelenti újra itt a szüret

Madocsai lakóknak mások a törvények,

Ezután a hordó nem lesz többé üres.

Ezekre nem vonatkozik nálunk a természet.

A hintón ül a bíró, nem oly öreg legény

Egyszeri leányunk felfigyelt egy este

Ha így folytatja nemsokára nősülni fog szegény.

lsmeretlen betegségtől kóros lett a teste.

Szántó Jani akit bíró tiszte ékít

Mitől is szenvedhet?- lázasan kutatott,

Munkája során erőművet épít.

Bölcs professzorhoz Pestre felutazott.

Mellette ül Evelin gátőr család sarja

Doktor úr kérem, segítsen rajtam!

Őt öleli párja fé]tőn Óvó karja.

Valamitől elkezdett nőni a hasam.

Öreg csőszünk Tarczal Zoli nagyon meg van
hatva

Mi lehet ez itt bent, tumor vagy ciszta?
Felmerült ötletből hosszú volt a lista.

Akinek a csúfneve maga is egy szakma.
Ne aggódj gyermekem megvizsgáljuk rögvest
Bakon ülve Tompa hajtja a lovait

Ha az ultrahang tévút, jöhet a röntgen.

Talán senkinek nem rúgják ki fogait.

Más sem kellett hozzá, hozták a gépet
Mulatósok sofőrje nem más, mint a Hetye

Az eredmény máris látszódott is szépen.

Traktorja akként csillog, mint Salamon töke.

Gratulálok kismama mindjárt jön a gyerek

A menetet szép csŐszlányok kísérik

Ajánlom, hogy nőgyógyászt sürgősen keress.

Ha sokat nézi az embert megkísértik.

Az anatómia ekkor csődöt mondott nála
Mulatós legények a platón fetrengnek

Mögöttük fess betyárok lóháton feszengnek.

Az édesanya gyermekét három hétre várta.

hogy a baba egészséges kislány

Rég nem rakta Őket senki így helyre

A felvonuló sokaság minden jót kíván!

Amit akkor kaptak nem is tették zsebre.

Sűrűn látogatják az asszonyok a tornát

Noénak bárkáját megirigyli Jeti

Két év óta nálunk a legnépszerűbb sportág.

De ha már új csónak, annál jobb kell neki.

Hetente háromszor Margó tart egy edzést

Ladikja mostmár extrákkal teli

Nem mindenki körében nyerie el a tetszést.

Komfortja már a Titanicot veri.

Mivel a mozgásnak sokszor kint a helye

Hangrendszere még egy koncertet is bíma

Sokan panaszkodnak, ha túl hangos a zene.

A halak meg azóta csak ütemre ívnak.

Történt, hogy egy asszony felhúzta magát

Mulatni jár vele, ha apad vagy árad

Ezek már megint átlépték a határt.

Ez lett a hartai helyközi járat.

A zaj hatására drótszamárra pattant

így történt meg a balszerencsés eset

Majd meglátják tőlem ezért mit kapnak.

Mikor hajóútja túlsófélre vezet.

Odaérve látja, kint ugrál az egylet

A parihoz közelítve zátonyra tévedt

Valamit tenni kell, gondolt is egyet.

Motorjában pedig szétszaladt a ménes.

Ne higgye az edző, hogy szárazon megússza,

Nem ment onnan sehová csak büfébe tölteni

Észreveszi magát, ha a magnót kihúzza.

Ott várta, hogy érkezzen az Attila menteni.

A környéken szép számmal szívbetegek laknak

Mivel az Útja így fulladt kudarcba

Akik a dübörgéstől fejjel mennek a falnak.

Nem jár már vele csak meccsekre, futballra.

Különben is minek kell este is ugrálni

Lakodalom után a kanyarba leparkol

Ha ennyire ráémek menjenek kapálni!

Aki még nem tudott a sarkiba bekarmol.

Ezután járművével gyorsan elviharzott

Leányok mulatnak színpadként tetején

A résztvevők csak nézték ahogy az út porzott.

Tűsarokkal ütnek léket a fenekén.
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öbben a tánc előtt szájtátva álltak

Ez történt hát velünk az elmúlt egy évben,

A résztvevők végül kézenfogva hánytak.

Hogy jövőre kimaradj, legyél mindig résen.

Az a tanácsom ha beüt a maligán

Este a bálban a Traktorosok húzzák

Ne legyél többé szárazföldi kapitány.

Zálog a jókedvre, ezt Önök is tudják.

Cseh turista biciklivel tévedt kis hazánkba

Mindenki ragadja karon a párját

Csóró volt szegény, de attól még kajálna.

A bálban a csárdást hajnalig járják.

A logika azt mondja menjen a kocsmába

E sorokat papírra a bíró öccse vetette

Hátha ott néhány jó embert találna.

A tapsot érte a Szepszi bezsebelte.

Madocsán olyan a vendég szeretet
Vettek nekj egyből kolbászt és kenyeret.

De ha már itt van nem megy el szárazon
Köszönöm, az életben nem ittam barátom.

Absztinenst a környéken nem láttak még soha
Minden vendég neki egy korsó sört hozat.

Mire mind megissza meg is látszik rajta

Mintha a borsodi nála duplán hatna.

Reméljük haza fele ismeri az irányt
Ha nem tudja megcélozza lrakot vagy lránt.

Hozzánk az idegen nem tér be hiába
JÓ hírünket viszi messze a világba.

Jöhet ide bárki aki szereti a piát
Nálunk Madocsán erről szól a PR.

