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Aranyosszéki locsolóversek 
 

Kacagó tavaszban, madarak dalával 

Köszöntelek, kislány, illatos virággal. 
Minden kicsi szirma szeretett meg hála, 
A szívem kertjében szedtem bokrétába.  
(Torockószentgyörgy) 
 

Öntözni jöttem, illatos vízzel, 

Örömhírt mondani igaz, tiszta szívvel. 
A lélek nem halt meg, él a sír felett is, 
Krisztus feltámadott, boldog ünnepet.  
(Egerbegy) 
 

Kelj fel a párnádról, szép ibolyavirág, 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ. 
Megöntözlek téged az ég harmatjával, 
Teljen a tarisznyám szép piros tojással.  
(Aranyosszentmihály) 
 

Húsvéti harangok hatalmasan szólnak, 

A halálból feltámadott dicsőséges úrnak. 
Húsvéti harangok azt hirdetik messze, 
Akik hisznek, feltámadnak az örökéletre. 
Ezzel az örömmel szaladtam én ide, 
Mely fáradságomnak egy piros tojás a bére.  
(Aranyosszentmihály) 
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Itt van a kikelet, 
Elmúlt már nagypéntek, 
Midőn az Úr Jézus 
Keresztfán szenvedett. 
Itt van Szűz Mária, 
Jézus édesanyja, 
Ő a szent fiát 
Zokogva sirassa. 
Tudjátok-e, lányok, 
Mért jöttem hozzátok? 
Hogy a piros tojást 
Párjával osszátok.  
(Tordatúr) 
 
Dicsértessék Jézus a magas mennyekbe, 
Ki ma föltámadott oly nagy dicsőségbe. 
Kínhalált szenvedett megtöretett teste, 
Ámde föltámadott és nem lett örök veszte. 
Ma van hát az a nap, melyen feltámadott, 
Nagy ellenségen diadalmaskodott. 
Megmutatta nekünk, bűnös embereknek, 
Hogy az Isten ellen ők hiába tesznek. 
Ó, édes Jézusom, ki ma feltámadtál, 
Nagy ellenségen diadalmaskodtál, 
Engedd, hogy e háznak minden egyes tagja 
A feltámadásból a részét megkapja. 
Annak emlékére, hogy szenvedtél sokat, 
Pirosra festik a fehér tojásokat. 
Mi pedig, kertészek, ide azért jöttünk, 
Minden virágszálat tojásért leöntsünk.  
(Kercsed) 
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Vagyon itt egy szép virágszál, 

Ki, tudom, hogy öntözést vár. 
Mert víz nélkül minden virág, 
Úgy tudom, hogy elszáradna. 
De hogy ő soká viruljon, 
Szép orcája, hogy piruljon,  
Megöntözem én friss vízzel, 
Csak fogadja el jó szívvel. 
Öntözésem jutalmául 
Egyebet én nem kívánok, 
Egy pár szépen megírt tojást, 
Mit a kisleánytól várok. 
Adjon isten sok húsvétot, 
Örömben és egészségben, 
Jusson egykor szerencsésen 
A házasság szentélyébe. 
(Rákos) 
 
 

Álmomban egy tündér 

Elvitt egy szép kertbe, 
Aranyágon aranyvirág 
Hervadozott benne. 
Kelyhén friss harmatot 
Nem láttam gyöngyözni, 
Aranyágon aranyvirág, 
Meg szabad öntözni? 
(Sinfalva) 
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Rózsafa tövéből rózsavizet hozok, 
Az lesz a legszebb lány, akit meglocsolok. 
Az illatos víztől megnőnek a lányok, 
Zsebembe elférnek a piros tojások.  
(Torda) 
 
Piros hajnal sütött e ház ablakára, 
Ragyogó verőfény ömlik udvarára. 
Mintha szebbek lennénk, mintha jobbak lennénk, 
Mintha a feltámadásban mi is részesülnénk. 
 
Szép piros hajnalban én is fölébredtem, 
A mezőre mentem s harmatcseppet szedtem. 
Midőn a kertész megönti virágját, 
Én is megöntözöm e ház rózsaszálját.  
(Sinfalva) 
 
A gazdától bocsánatot kérek, 
Hogy háza ajtaján hívatlan belépek. 
Jövetelem okát elmondom én bőven, 
Egy szép szál virágot láttam kiskertemben, 
El akar hervadni, 
Meg szabad öntözni? 
(Bágyon) 
 
Sűrű erdőn jártam, 
Rózsára találtam, 
El akart hervadni, 
Meg szabad öntözni?  
(Polyán) 
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Feltámadt a Jézus, mondják az írások, 
Vízöntő hétfőre buzognak források. 
Eljöttem hozzátok ifjú létemre, 
Hogy harmatot öntsek e szép növendékre. 
Mert ha meg nem öntöm ezen esztendőben, 
Nem virágzik szépet nekünk jövendőben. 
Virágozzék szépet, ékes virágokat, 
Nyerjen az egekben fényes koronákat.  
(Bágyon) 
 
Szép húsvét ünnepén  
Az a kívánságom, 
Hogy a ház népére 
Áldás, öröm szálljon. 
 
Hiába bújtál el, 
Megtalállak úgyis, 
Szagos rózsavízzel 
Megöntözlek én is. 
 
Szagos rózsavízzel 
Áldás szálljon szívedbe, 
Hol a pirostojás, 
Hulljon a zsebembe.  
(Mészkő) 
 


