
Mely fákról ezen gyümölcsök fakadtak,

csak szilvakék szemû lányok öntözhet-

ték, s belõlük mi reánk megmaradtak,

lelkünket is szilvakéknek öltöztették.

0,5 L 40 %

Ahány gyöngyszem pihent már az

alföldi fákon, Annyiszor segített

nekünk magányos éjszakákon.

S ki-e méhek által megcsókolt nedût,

megkóstolt, sose lesz már bágyadt,

csak pihenõnek fogadja magához,

ezen bíbor gyümölcságyat. 0,5L 30%

E hordók menedékére, egykor betyá-

rok betyárja, Rózsa Sándor is rá volt

kényszerülve. Soha nem is kapták

volna el szegény fejét, csak hogy a

boldogságtól megrészegülve, elfe-

csegte rejtekhelyét.

Ezer éve már, hogy hátsó udvarok mélyérõl, kacéran

reánk tekinget, hogy rubint piros színeivel babo-

názzon minket. Zamatai reánk kecses mámort

szórnak, így hirdetve kincseit a szomjas utókornak.

0,5 L 40 %

Fõzõmesterek választott királya, bajban

volt egykor, mert gyümölcs nem lévén,

hatalmas nyomás nehezedett rája.

Bejárta hát Tornyát, Baranyát, hogy

megtalálja végtelen mezõk fekete

aranyát. S mikor kérdezték tõle -

Hogy találhatta-e sose látott messiást?

Lazán csak így felelt:

Mákum volt semmi más.

Ha vezekelned kell, drága jó barátom,

Ebbõl tölts egy keveset. Én tiszta szívembõl

ajánlom, ha anno e fa gyümölcsétõl

Ádám és Éva is bûnbe esett. 0,5L 50%

Kinek nyelvére angyalok könnyébõl már

hullott, Az ma is örömmel gondol rája,

mert elfeledteti a rossz idõt, mi már elmú-

lott, e rigó rágta méz édes hõs eszenciája.

0,5L 40 %

Õs apánk Árpád, ki kinézte nekünk-e szent helyet,

egy aranyló gyümölcs volt, mit elõször szájába ve-

hetett. Kérdezték a vezérek- vajon ez már megérett?

Mondotta hát: keserédes és egy kissé fanyar, De

mostantól ahol a Birs, csak ott lészen Magyar.

Faluvégi kifõzdében történt az eset, nemes alma pálinkába

fahéj keveredett. Ki arra járt illatától megrészegedett, s másik

nembe azonnal beleszeretett. S kik megízlelték azóta csak eb-

bõl inhalálnak. Elnevezvén Fahéjas almát a szerelem italának.

Élt a vármegyénkben egykoron egy

lányka, ki belekóstolhatott istenek kaj-

szibarackjába. Szépsége lett tõle örök-

re páratlan, Az ajka ízét érezzük ma is e

párlatban . 0,5 L 40

A századfordulón történt egy akkora

égszakadás, mely útjára indította a

gigászi ribiszke fakadást.

Magát akkor a viharsarok történelmé-

be véste, mert nincs világnak még ily

édes óriás termése. 0,5L 40%

Szívet hódítani az egyik legnagyobb erény, itt

megmutathatod, ki a kemény legény.

De egy dolgot jól véss eszedbe, mert ha már

minden szõlõfürt leszedve, akadnak még cso-

dák, ahhoz, hogy jót flörtölj, nem kell más csak

két pohár, s benne két szép törköly.

Nem volt többé Magyarnak szüksége puskapor-

ra, mikor Gyula várát egykor a Török ostromolta.

Kádárok munkájában lévõ cseresznyébõl

merítettek erõt, így emelve örök tiszteltre a

mámoros törökverõt. 0,5L 50 %
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