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Szüreti induló ’983
Szüret van, szüret lesz, szüret van, szüret lesz 
Jósvafő szőlő-hegyén,
Én mondtam, hogy előtte egyél,
Hogy bírjad és kitartó legyél! ____ ________________________ _________

R:ffÖemberek! A szőlő-hegy pompás egy vidék
Hol kábít a pálinka, s tüzel a bor, 

_____ Hol itthon vagy minden-kor.7/
Meredek lejtőkön, napfényes lankákon 
Itt lesz a novából aszú,
A puttonyt meg szétrágja a szú,
Na hidd el, te rövid „.eszű!

Ha otthon már nem bírod, nyomaszt az asszonyod 
Irány a szőlő-hegy , gyerünk!
Lesz ott mit igyunk és együnk!
S ha már nem! Akkor haza megyünk!

Szomszédok behívnak, ivásra nógatnak, 
Döntsél és idd a hegy levét!
Ha hazaérsz, hallod a mesét:
Már megint bekaptál, te szemét!

Gondolj a jövőre, mindig nézz előre,
De legjobban arra vigyázz,
A hegyen teljesen el ne ázz,
S ha hazaérsz, ne sokat pofázz!!!

Friss kenyér, szalonna, borból sok repeta,
Ez a szőlő-hegyi menü,
Hol a pincékben csordul a nedű,
S a törkölyből képződik lekü.

Emeld hát poharad, locsold meg torkodat!
Ne maradj belül sem száraz 
Hisz egész évben ezért fáradsz!
És ebből azt semmi rossz nem szármáz!

Szüret van, szüret lesz, szüret van, szüret lesz 
Jósvafő szőlő-hegyén,
Vígságunk legyen, s jó kedély 
Hisz reggelig ez ma az erény!

Elhangzott a Szüreti bál előtti műsorban, a Jósvafői Színjátszó kör előadásában. Szövegét Szablyár Péter írta
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