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Pünkösdi királyné-járás

Lányok csoportos játéka pünkösdvasárnap délelõtt. (Nagyobb lányok és kisebbek együtt
játszhatják.)

Szereplõk: pünkösdi királyné, négy kísérõje, két sziromszóró kislány, két nagyobb kislány,
akik majd a királynét emelik, öt versmondó s a többiek.

Mindenki szépen fölöltözik: piros pöttyös (babos) vagy kisvi-
rágos bõ szoknya, fehér inggel. Hajuk befonva, virággal, piros
pántlikával ékesítve.

A pünkösdi királyné a legkisebb leányka, lehet óvodás korú. 
Fehér ruhába öltöztetik, szalagokkal ékesítik, fejére virágokból

font koszorút tesznek. Négy nagyobb leányka fehér fátylat tart föléje.
A játék elején a fátylat leengedik a fejére s egy leányka csengõ
hangon megkérdezi a háziakat:

Szabad-e megmutatni a pünkösdi királynét?

Ha szabad, fölemelik a fátylat, s bevonulva, egymás kezét fogva
követi a lányok csoportja a királynét és négytagú kíséretét, miközben
éneklik:

Két kislány elöl megy, s virágszirmokat szór.
Az ének végére az óramutató járásával megegyezõ irányban haladva (napjárás iránya) kört formálnak,
a királyné a kör közepén áll.

A királyné a következõ verset mondja:

„Én kicsike vagyok, szólni alig tudok,
Mégis szólok néktek lebegõs nyelvemmel,
Bor, búza és gyümölcs bõvetekben legyen,
Házatok békesség, reménység, egészség,
Szerencse kísérje, szívembõl kívánom!”
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Ezután beáll a körbe, s jobb láb elöl, ringó mozgással, a dal ütemére (hangsúlyra lépnek jobb lábbal
elõre), kézfogással lassan haladnak körbe, a következõ dalt énekelve:

A dalt többször el lehet énekelni, minden versszak után más kislány mondhat egy-egy verset,
kifordulva a körbõl:

1. vers:
„Én gyönge morzsácska vagyok, ím, lássátok,
Szavaim halljátok, friss éjszaka járok.
Kisasszony rózsája kihajlott az útra,
Szedje fel a menyasszony, tegye koszorúba!”

2. vers:
„Én kicsike vagyok, a lábaim nagyok,
Nincsen az az árok, amit át nem ugrok.
Haj, cinkus, cinkus, fehér tulipántos,
Hintsetek virágot e mái szent napon!”

3. vers:
„Piros pünkösd hajnalán koszorúkat fonjunk!
Az én hajam olyan legyen, mint a csikó farka,
Még annál is hosszabb, mint a Duna hossza!”

4. vers:
„Zab szaporodjon, búza bokrosodjon!
Zab szaporodjon, búza bokrosodjon!
Felmegyünk a szõlõdombra szõlõvesszõt szedni,
Szél fújja, fújdogálja, szellõ ropogtatja!”

5. vers:
„Gyönge vesszõ vagyok, mindenfelé hajlok,
Nem anyától lettem, rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján hajnalban születtem.”
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Ezután párokra szakadnak, párokban forognak, közben ezt éneklik:

A királyné újra a kör közepén áll, ketten két oldalról hóna alá nyúlva kétszer egymás után föl-
emelik, miközben a többiek kiabálják:

„Ekkora legyen a kendtek kendere!
Ekkora legyen a kendtek búzája!”

A dal végére már vissza kell állni a körbe, egymás kezét fogva.

Az utolsó énekkel lehet kivonulni, a menet végén megy a királyné, a négy kislány fátylat tart föléje:

(Falvay Károly nyomán)


