Kedves Tengelicék!
Idén sem lesz hagyományos a Húsvét
ünnepe. Elmaradnak a locsolkodások a
lányos házaknál, a hímes tojások sem
találnak gazdára. Remélem, azért
őrizitek a hagyományt családi körben.
Képzeljétek kisiskolás koromban már
hajnalban megérkeztek az első locsolók.
Volt olyan év, hogy Sanyi már fél hét
előtt ott toporgott az ajtónknál! Nem
bántuk… sikítottunk, meg vihogtunk
húgommal!!!
Hogy mégis emlékezetes maradjon ez az
időszak, arra gondoltam, hogy elhelyezek
egy geo ládát a Nagyszénás turistaház
emléktáblájának közelében. A ládába
teszek egy nyuszis kosarat némi
finomsággal megtöltve. Ilyen kosarat
mindannyian kaptok majd jövő héten
papírtojásokkal telerakva.
Ha van kedvetek velem játszani, töltsétek meg Ti is a nyuszikosarat mindenféle
nyalánksággal, és irány a hegytető. Amit a ládában találtok, a tiétek, cserébe
helyezétek bele azt a kosarat, amit magatokkal hoztatok. Aki szívesen rejtene a
kosárba üzenetet, jókívánságot, vagy rajzot, ne habozzon!
A láda március 30-április 6-ig lesz kint. A pontos helyét majd 30-án a kihelyezés
után küldöm.
Addig is néhány húsvéti gondolat:
•

Az igazi locsolóvíz, vagy tiszta víz, vagy virágvíz. Így szól a népköltészet is:
“megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál!”

•

A locsolóvíznek könnyűnek, harmatosnak kell lennie. Ígéretekkel és
költeménnyel telinek. Olyannak, ami méltó, hogy egy leány fejére kerüljön.

Ha szívesen készítenél ilyen könnyű virágvizet, nincs más dolgod, mint hajnalban
kimenni a kertedbe, a füves részre és szétnézni. Nézd meg, hogy hol virágzik az
élet éppen (nálunk az ibolya, a százszorszép és az árvacsalán). Menj oda és kérd
meg a fát, bokrot, hogy adjon neked pár virág kelyhet. Ha megkérted és ő jószívvel
ad neked, akkor finoman vedd le róla (ne feledd megköszönni!), majd egy vízzel telt
edénybe tedd bele őket. Nem kell sok víz, fél deci megteszi. A tálat tedd ki napos
helyre és hagyd állni pár órát. Szűrd le a vizet, a virágot add vissza a földnek, a
kapott vizet pedig tedd egy szórófejes üvegbe. Cseppenthetsz 5 csepp citrom,
levendula vagy rózsa illóolajat és ne feledd használat előtt felrázni. (Fellner
Adrienne)

Locsolóversek:
Szépen kérem az apját,
De még szebben az anyját,
Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját!
Hadd nőjön nagyra,
Mint a csikó farka.
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza.

Húsvét másnapján,
mi jutott eszembe,
egy üveg rózsavizet
tettem a zsebembe.
Elindultam véle
piros tojást szedni,
engedelmet kérek
szabad-e locsolni.

Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.

Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál.

Lányok köszönőverse:
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
En is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!

Könyvajánló:
Nálunk nagy kedvenc volt, bár nem Húsvéti, de nyuszis: Rosszcsont Pauli
https://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=35345171&nid=6696168

A nyuszikosár:

Április 6-án még lehet, hogy ellátogat hozzátok a nyúl ismét… ha szerencsétek van,
idén nem habzik majd a szátokban az ajándék! ;-)
Dóri

