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Locsolás 

 
Bejön: az anya és lányai kosárban piros, sárga, zöld és kék tojás 
 

Legény vagy szavaló: (az ágakat lerakják) 
 
Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára, 
Új életet öltött ismét magára. 
Én is e szent napon örömöt hirdetek, 
Mert Jézus feltámadt. Ezen örvendjetek! 
Már régen szokása minden kereszténynek 
Örvendeznie e napon ifjúnak és vénnek. 
Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat. 
 

Legény: 
Források tisztulnak, 
Termőfák virulnak, 
virágoznak. 
Szép lánykák vidulnak, 
vigadoznak. 
 

Mind: (A lányok az anya mögé bújnak) 
 
Szépen kérem az apját, 
de még jobban az anyját, 
adja ki a lányát, 
hadd locsoljam a haját, 
mint a pünkösdi rózsát. 

 
Anya: lányok, előbújni! Itt vannak a locsolók. 
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1. legény:  Jó reggelt, jó reggelt, (öntöz) 
kedves liliomszál, 
megöntözlek rózsavízzel, 
hogy ne hervadozzál. 
Kerek erdőn jártam, 
piros tojást láttam, 
bárány húzta rengő kocsin 
mindjárt ide szálltam. 
Nesze hát rózsavíz, 
gyöngyöm, gyöngyvirágom, 
hol a tojás, piros tojás, 
tarisznyámba várom. 
 

Anya: A tojást párjával adjátok ám, nehogy sánta legyen a feleségük! 
Lány: Tessék (név), itt a piros tojás. Rózsát is írtam rá! 
Legény: Köszönöm a szívességed! 
Anya: No fiam (név), te ide bármikor betérhetsz, mert szép piros tojást 

kaptál. Szívesen látott vendég vagy itt nálunk.  
2. legény: Ma jöttem egy tojásért, 

Holnap jövök leányáért. 
Ha nem adnak tojáskát, 
Ülü vigye tyúkocskát! 

2. lány: Tessék (név), festett tojást adok! 
Fiú: Örülök (név)! Köszönöm szépen! 
Anya: Hadd lám (név), milyen színű tojást kaptál? 

Na, biztatnak, zöld tojást kaptál. 
3. fiú: Ákom-bákom, berkenye, 

Szagos húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot, 
visszük már a kalácsot. 

Anya: No, keresztfiam, neked én adok kék tojást, hiszen rokonunk 
vagy. Igyekezz a rokonságot te is összetartani, gondban, bajban 
segíteni. 

3. fiú: Köszönöm szépen, keresztanyám! Jó tanácsát megfogadom, ro-
konaimat soha meg nem bántom. Az idősebbjeit tisztelem, a fia-
talabbjait jó tanácsokkal én is ellátom. 
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4. fiú: Rózsafának tövéből rózsavizet hoztam. 
az lesz ma a legszebb kislány, akit meglocsoltam. 
Drága kislány, gyöngyvirágom, ma van húsvét napja, 
meglocsollak, mosolyogjál, mint egy piros rózsa. 

3. lány: Tessék (név), itt a festett tojás. 
4. fiú: Köszönöm! 
3. fiú: No (név), te sárga tojást kaptál, tudod ugye, mit jelent? 
4. fiú: tudom, kiadták az utamat. 
Anya:  Ne szomorkodjál (név), majd a szomszédban piros tojást kapsz. 
Mind: (lányokhoz) Úgy virágozzatok, mint a szép almafák 

úgy virítsatok, mint a szép ciprusfák. 
3. fiú: Áldja meg magukat Jézus az ő jobbján. 

Szívemből kívánom! 
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