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Fácán 
 

 
(Fotó: Kiss Tamás) 

 

Czégény Nagy Erzsébet: Facér fácán 
  

Ékes tollú fácánkakas 

Legyeskedik tyúkok körül 

Dürrögése messze hallik 

Ennek vadász nagyon örül 

  

 Czégény Nagy Erzsébet: Hivalkodó fácán 
  

Éjjel fölszállok a fára 

Mert én vagyok a hős fácán 

Puska leselkedik énrám 

De nem vagyok én balfácán 
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Kamarás Klára: Aggodalom 
 

Szól a fácán: Én istenem, 

mennyi izgalom! 

Mikor kezdődik már el 

a vadászati tilalom? 

 

Kamarás Klára: A fácán és a vadász 
 

Nagy az Isten állatkertje, 

a fácán is egy csak benne. 

Ha a balga nem vigyáz, 

lepuffantja a vadász. 

 

Kamarás Klára: Nem hisz a szemének 
 

Jobbra nézek, balra nézek, 

mit látok? 

Csak nem énrám céloznak a 

vadászok? 

 

Kamarás Klára: Fácánbánat 
 

Farkam tolla ékes, fényes, 

ám ez mind hiába, 

hiszen pucéron kerülök 

vasárnap a tálra. 

 

Kamarás Klára: Vadászidényben 
 

Vadásznak rám, fácán vagyok, 

a gondjaim bizony nagyok. 

Tojást rakjak? Ha kikelne, 

a csibém is zsákmány lenne. 
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Hajdu Mária: A földönfutó 
 

Fácán vagyok, földönfutó. 

Földönfutó, kakaskodó, 

kerülöm a vadászokat, 

kergetem a kotlósokat. 

 

Vitál Mária: Okos fácán 
 

Tollam fényén az út pora, 

nem leszek én ostoba! 

Felszállok a puska elől, 

mielőtt a vadász lelő. 

 

Vitál Mária: Félénk fácán 
 

Fácán tollam remeg, reszket, 

vadászkutyák kit kergetnek? 

Balról hallom a fegyver zaját, 

ki érti a fácán baját? 

 

Vitál Mária: Aggódó fácán 
 

Fácán párom merre lehet? 

Nem kaptam ma hírlevelet! 

Itt várom a mező szélén, 

alkony előtt ide ér még? 

 

Vitál Mária: Büszke fácán 
 

Puska szóra megijedtem, 

szárny csapkodva felrepültem. 

Fácán tollam elejtettem, 

vadászsapka éke lettem! 
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Jártó Róza: A fácán tánca 
 

Itt a tavasz, itt van már, 

A fácánfiú táncot jár. 

Színes tollú szép madár, 

Ki párjáért mórikál. 

 

Jártó Róza: Szép, ami tetszik! 
 

Figyeljetek gyerekek, 

Fácán-fiú tekereg. 

Lesi a szép lányokat, 

Bámulja a tollukat. 

 

Dobrosi Andrea: A fácán 
 

A fácán lent fészkel, éjjel fán telel, 

kecsesen jár, fürgén szaladgál rónán, 

örül vadász, ha ejtve tollára lel, 

levesben köt ki végül, nem szabónál. 

 

Dobrosi Andrea: Kis szárnyas fohásza a nagy vadászhoz 
 

Nagyon szépen kérlek, 

minden trükköt vess be, 

a fácánhús vétek 

bele a levesbe. 

 

Dobrosi Andrea: Mint az egészséges életmód elkötelezett híve 
 

Apám, anyám, fácán, 

tűnődött a jérce, 

mért nem jó a zöldség 

vadásznak ebédre…? 
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Riba Ildikó: A fácán 
 

fácánkakas van a fotón, 

az bizony nem is tojó. 

csibéket ő sosem keltet, 

vizsla előtt illeg-billeg. 

 

Riba Ildikó: A fácán is madár 
 

kukorica, napraforgó, nem 

vagyok én tollforgató, 

fácán vagyok madár lettem, 

föld alattam, ég felettem  

 

Hanyecz István (shf): Fácánok őshazája 
 

Kaukázus a fácán őshazája 

tolla színes, kecses a járása 

jérce trónol madárfészken  

tojásból kikel csibe szépen  

 

Hanyecz István (shf): Reggeli fácán vadászat  
 

Korán reggel búsul sok fácán  

Puskák lógnak a vadász hátán 

lőtt madár tolla ékes kalapján   

Csaholnak kutyák préda láttán 

 

Hanyecz István (shf): Fácán tollas kalapom 
 

Röptében lőttem ma fácánkakasra 

vadászkutyám rohan be a nádasba 

Gyönyörű madárnak csodás a tolla 

Kitűzöm dísznek vadászkalapomra 
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Kamarás Klára: Ijedt kakas 
 

Ha én fácánkakas lennék, 

a vadásztól megijednék, 

s ha egy fürge vadászkutya rámmorog, 

azt se tudnám, hogy fiú, vagy lány vagyok. 

 

rozetta: A fácán 
 

Erdőszélen gyanútlanul lépeget a fácán - 

színes-szép toll ékesíti fején, hasán, hátán. 

Nem sejti még: ha óvatlan, puska durran 

és estére leveshús lesz a vadász tányérján… 

 

Varga Katalin: Fácán vagyok, hódítani akarok 
 

Fácán vagyok, szép madár, ugye látod? 

Faroktollaimat ha kitárom, majd csodálod. 

Vadászokat nem is akarok látni, le ne lőjenek. 

Hiú tollas vagyok, hódítani akarok, gyerekek. 

 

Varga Katalin: Fácánmese 
 

Egyszer volt, hol nem, volt egy fácán. 

Szerelmes lett, párja, s fiókái lettek. 

Jöttek a társai, családját csodálván. 

 Követték példáját, megszerelmesedtek. 

 

Kühne Katalin: Fácánok 
 

a fácánok szabadon repülhetnek 

óvatlan autósok elüthetnek 

így kerülhet testetek terítékre 

tollatok vadászkalapok díszére 
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Hanyecz István (shf): Fácán és a Talpi kutya 
 

Barátokkal kibaktatunk a nádasba 

tavasz időben fácánlövő kalandra  

s velem tart a hűséges Talpi kutya 

zsákmányt ő bátran kutat fel a tóba 

 

Hanyecz István (shf): Fácánsült  
 

Sok madár került ma puskavégre   

ínyenc főszakácsnak az örömére  

készül a ropogós fácánsült estére 

vadászoknak ízletes falat kedvére 

 

Hanyecz István (shf): Hazánkba telepített fácán  
 

Ez a tyúkféle faj hazánkba telepített      

a fácán szereti  a bozótos  környéket 

ligetes erdőnek mélyén rakja a fészket  

pöttyös tojásokból kelti ki a kis csibéket 

 

Mayer Zsó: Fácán 
 

Fácán vagyok színes tollal, 

Nem kívánkozom a fazékba, 

Szálldogálok nyakra, főre, 

Csak ne lásson puska csöve! 

 

Riba Ildikó: Szerelmes fácán 
 

Kicsi fácán bokor alatt  

udvarol, tolla holdfényben  

ragyog, tyúkja vele  

boldogan táncol. 
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Dittrich Panka: Vigyázz fácán! 
 

Fácán ne ülj, szállj el tova 

távolról les róka koma, 

bokor mögött meglapulva, 

csorog-csöpög leng bajusza! 

 

Lám Etelka: Aranyfácán  
 

Cserjésbe, erdőbe jártam 

sok aranyfácánt láttam 

ott még beljebb mentem 

ahol ezüstmadárra leltem 

 

Lám Etelka: Fácán ebédre 
 

Milyen színű madár a fácán? 

Arany, ezüst vagy szürke? 

Melyiket fogjam meg ebédre? 

Kakast vagy tyúkot a tepsibe? 

 

Lám Etelka: Fácán piacon  
 

Ez a madárka eladó? 

Ide vele a fehérfarkút, 

vagy a tűzfácánt a kosárba 

megveszlek és megeszlek 

 

Lám Etelka: Fácánkakas a kertben 
 

Ha mindig itt lennél az udvarban 

Tolladat fényezném, simogatnám 

Ha fácánkakas lennél kert közepén 

Akkor a tojódat is kényeztetném 
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Dittrich Panka: Fácánanyó 
 

Ül a fácán, füves párnán 

mégsem árván, a tojásán. 

Kis fióka lesz nagy móka 

kibújik ha úgy gondolja! 

 

Hanyecz István (shf): Fácán rokona 
 

Fácán család rokona a fogoly  

ha kalitkában zárod őt fogoly 

erdő-mező, cserjés az otthona 

gyönyörű madarak színes tolla  

 

Hanyecz István (shf): Vadásztrófea 
 

Fácánkakasok tolla szép színes  

illeg-billeg a jérce, tolla selymes    

csirkének puha tollazata fényes 

trófea vadászok kalapján díszes 

 

Hanyecz István (shf): Fácán vacsora 
 

Eldördült már a vadásznak puskája 

türelmetlenül csahol hűséges kutyája  

terítékre került itt ma sok kilőtt fácán 

vadászoknak finom sült lesz vacsorára 

 

Hanyecz István (shf): Hubertus és a fácánok  
 

Lőttünk ma fácánt nádasban eleget 

sütött-főzött a főszakács kedvencet 

a bátor vadászkopók is sültet ehettek   

este Hubertus hősei vicceket meséltek 
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Vitál Mária: Sopánkodó fácán 
 

Jaj, ha a vadász balról jönne, 

észre venném én azt könnyen? 

Merre vigyen fácán lábam, 

kutya hangra, nyíljon szárnyam? 

 

Vitál Mária: Néma fácán 
 

Fácán szárnnyal ha felrepülök, 

fegyver zajtól menekülök. 

Néma vagyok. Sokszor éhes, 

de a hallásom igen éles. 

 

Vitál Mária: Parancsoló fácán 
  

Fácánkakas ide hallgass! 

Karmaiddal csak kapargass! 

A fészekre ma Te vigyázol, 

amíg fácánfarkam riszálom! 

 

Dobrosi Andrea: Enni-menni 
 

Tojását a fácán bokoraljba tette, 

ej, ülhet rajta még, rovarhoz van kedve, 

télire gabona a begyébe kijár, 

azóta ha tojik, a mezőre kijár. 

 

Dobrosi Andrea: Csak logikusan 
 

Anyám, ugye, élni lettem? 

- merengett a fácán - 

amíg golyó száll felettem, 

veszélyes apánál. 
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Golán Angéla Gabriella: Fácán várakozás 
 

Ül a fácán árván 

felesége vártán. 

s reméli a sörte 

őt ma meg nem ölte! 

 

Golán Angéla Gabriella: Fácán  
 

Eme állat láttán, 

leesik az áll tán, 

mily fényes a tolla 

ez tán fácán volna? 

 

rozetta: a fácán 
 

a fácán-életnek szelíd méltósága: 

földön fészkel a barna tyúk, a kakas meg 

tarka fark-tollával délcegen pompázva 

büszkélkedőn repked, sétál a határba' 
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