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Szüreti mgmus
2018. szeptember 1. Madocsa
Ha a menet célba talál, akkor lesz csák legény.

Hallgat hallgattassék !

Szüreti bál nagyon ritka, de most itt van megint
Háta mögött mulatósok, pótkocsin az egész

Valaki ma jól bulizik, valaki csak legyint.

Dalolászik minden legény, énekel ki merész.

Sokan vannak körülöttem, ropják ma a csárdást
Lovasok is vannak szépen, a sor végét zárják

Hazaérve szüleiktől, kapják majd az áldást.

lhassanak ők is végre, a bál részét várják.

Bíró urunk Szántó Zoltán, nagyon tökös ember
Madocsai összetartás, példás az országban

Hogyha inni támad kedve, nagyon sokat nem
mer.

Szekszárdi ürge, pénzt lát a bányában.

Bíróné a Farkas Gabi, sokat készült mára

Szent területet akarja, silány földnek venní

Ha a Zolit visszafoüa, nem érheti kára.

Ami vessző ezen nőne, azzal kéne vemi.

Öregcsőszünk Szabó Edvin, kocsmárosunk fia

Leszavaztuk szépen, ez a mi kis falunk

Ha a bálba mulatni kezd, nem marad ott pia.

Elvenni a mi földünket, soha nem is hagyjuk.

Kocsisunk a Tomba Gábor, egy darabig nem

Ne legyen most méreg, mulatozni jöttünk

iszik

Hallgassunk pár történetet, amit ősszeszedtük.

Szüretiből hazafele, lehet, csakúgy viszik.

Betyámapi bulira, készült már a banda

Erre a szép napra, pacalt Gergő adja.

Csőszlányok sora, követi ám őket
Sok pajzán gondolat, kíséri a nőket.

Búcsúnapi program, lehetne az ivás
Ennél sokkal hasznosabb, a bendő pucolás.

Traktorosunk Hegye, nem ihat most szegény
-,í

Túl sok volt az erő, legyőzte a perdült

Tudták ezt az urák, mindenki őt várta

Birkapásztor módra, feküdt, mint a feszület.

Böhőt ki a napot, sátor alatt zárta.

Fővadászunk-fej e, kemény, mint a szikla
Előkészült Tompa, neki lehet vágni

Orbitális esés, nem fogja őt vissza.

Hol lehet a Zsolti, nem győzünk már vámi.

Betyár napon Yeti, keverte a zenét
Mindennek van határa, türelem is véges

Majdnem a végére, elitta az eszét.

Gabin is már látszott, hogy eléggé mérges.

Rende2wény után, gondolta még iszik

Csak nem jött a Zsolti, saját útját járta

Persze, hogy a lába, kocsmába beviszi.

Tompa meg a pacalt, gané dobra vágta.

Sarkiban a pultnál, ülte ott a törvényt
Nemsokára odaért, ittas volt a szende

Egy kis idő után, fi]ra dolog történt.

Mérges tömeg várta, álltak vele szembe.

Csörgött a telefon, látja, anyu hívja

Oldották a feszkót, menjünk inkább sütni

Fel akarja venni, addig, amíg bírja.

Tominál még van hús, senkit nem kell ütni.

Nem tudja azt kezelni, valami van vele
Elindult a banda, nem kell messze menni

Lehet, hogy egy vírus, keveredett bele.

Elég lesz a bórból, egy-két litert vinni.

Szólt ő a bátyjának, nem jó ez a teló

Persze, hogy a Bőhő, gyalog ezt nem járja

Helyeselt ám ő is, ennek lehet heló.

Őreg Tompa kempinüét, egyből megtalálja.
Kilépett a Yeti, az ajtón indulatból

Megpróbálja gyorsan, egy kerékre vágni

Földöz vágta egyből, javítás céljából.

Másodjára sikerült, újaszfalton hálni.

Másodpercek után, megnézte a zsebét

Kellene ám fordulni, még egyet a földrőí
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últ a zsebébe, telefon van benne

Pakolászás végére, ihatunk a vödörből.

Persze, hogy az övé, rejtőzött el bele.

Jó barátság lévén, összefognak egyből
Kiveszi azt oman, ijedt volt a feje

Segítenek elhozni, két kőrbálát a hegyről.

Főldhöz vágja azt is, emek van teteje.

Padlásra még gyorsan, felkerü]t a bála
Kérdezte, hogy kié, az a másik roncs

Volt, akit a nyújtáskor, nem bi'rt el a lába.

Antié volt persze, mondta neki bocs.

Kiszaladnak gyorsan, legyen akkor kettő
Nem lett ebből harag, rendezte a kárát

Kisbálával melegített, nagyhoz ez már kellő.

Ráadásként ittak még egy wiskis kólát.
Nagy nehezen sikerült, feltolni az elsőt
Bálahordás falun, egy megszokott dolog

Második is ráment, de induláskor ledőlt.

Persze, hogy a szesztől a világ másképp forog.
Felteszik hát megint, kellene egy toldás

Lovas kocsin hordta, Attila a bálát

Gondolkodtak rajta, és meg lett a megoldás.

Puch kocsmába bement, itatni a máját.

Kis Edó fog feküdni, a kettőt össze tatja
Haverokat talált, segítőkész legények

Remélik a faluig, kibírja a karja.

Valakit a pultnál, tartott csak a lélek.

Kinevezte magát, hajtónak a Pékó
Beszélgettek arról, mi jót csinált máma

Ő lehet a mai nap, eme célra méltó.

Presszó előtt állt kint, egy lovas kocsi bála.

Ment ez neki szépen, nem érte őt zavar
Felpakoltam szépen, de le kellene szedni

Attila meg ordít, vigyázz ott a kanyar.

Mamánál a padlásra, csak oda kéne temi.
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Negyed raklap térkőt, profi szinten r
Ne csodálkozz azon, ha árokba bedőlnék.

Nem sokáig tudták, csinálni a munkát
Amint, hogy ezt kimondta, megtörtént a dolog

Feles térkő fogyott, otthagyták a járdát.

Egész banda odalent, az árokparton forog.
Visszatértek újra, a sörcsapoló elé

Nem lett ebből tragédia, ittak is egy párat

Töltöttek pár korsót, ez csepp se ment mellé.

Őrülni is tudtak még, hogy folyt ki a párlat.
Kereste a Zsolti, ő meg miből igyék
Felpakoltak újra, s elindul haza

Látott egy pár cipőt, jaj csak el ne vigyék.

Legalább a lónak, nem lett semmi baja.
Felkapta a földről, megcsapolta tele

Attilának végre, megjött már az esze

lvott még egy páleszt és lekísérte vele.

Erikát választja, hogy ő legyen a neje.

Madocsai legények, bulizni indultak
Bölcskei helyszínig, pincesorig jutottak.

Eljegyzési bulit, faluháznál tartják

Ahová a végére, a komákat meg hívják.

Magyar Pista meglátta, s kérdezte a Dejcit
Legénybúcsún volt-e csaj, ha nem olt majd lesz
itt.

Ejfélre már hatott, nem volt kevés lőre
Pincétől meg kifelé, ránéztek a kőre.

Beszaladt ő gyorsan, a retrós sátorba
Sötét színű embert, talált a sarokba.

Nagy problémát láttak, kimentek a foltig
Ez a járda bizony, nem visz ki az útig.

Kérdezte az ürgét, tud e ilyen lánykát
Oldalról már kapott is, beverték az állát.

Nem látták a tervet, hogy fog majd kinézni
Megszólalt a Tibi, ezt nekünk kell intézni.

Amint, hogy egy csöppet, össze szedte magát
Kicsit hátrébb észrevette, feküdni a Cillát.

Nekiestek egyből, láncot is alkottak

Körülötte volt pár roma, próbálgatták kelteni
Tettesek rég elszaladtak, nem kell őket
kergetni.

Voltak még ott Madocsáról, kik buliztak a téren

Jöjjenek a bálba este, s folytassák a
jókedvüket.

Lesz ott mi'nden zene pia, mu]assanak
velünk

Traktoros Band zenél este, ők húzzák majd
nekünk.

Odamentek egy kupacra, legyen ki megvédjen.

Orv támadás óta, az órák már teltek
Magyiék a sörtől, wc-re elmentek.

Eszre vette Sanyi, a bokor mögül lestek
Sötét bőrű alakok, egyből nekik estek.

Próbálta a Pista, védeni az ütést

Egy két pofon után, érezte a szédülést.

Odasietett a Misi, segíteni akama

Ha józanabb lenne kicsit, kettőt biztos takama.

Háman kezdték püfölni, kapott megint ő is
llyen kemény emberek még, meg ütnék a nőt is.

Jó bulinak nagy az ára, nem megy semmi bárba
Úgy készülhetsz legközelebb, megint egy roma
bálba.

Soraimat zárom lassan, köszönöm a
türe]müket
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