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Gyöngytyúk

(Fotó: Baranyai Attila)
Kamarás Klára: Lehetséges?
Gyöngytyúk vagyok, vedd eszedbe,.
ma még tollam ékes, fényes,
de a szakács feni a kést...
Sülthúst enne? Lehetséges.
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Gősi Vali: A gyöngytyúk legendája 1.
A sisakos gyöngytyúk volt vadon élő őse,
valahol messzi Szaharától délre.
Később, az ókorban, ismeretlen népek
háziasították e díszes tyúknépet.

Gősi Vali: A gyöngytyúk legendája 2.
Egyiptom törvénye az ókor idejében
a tyúktartást vallási okból elítélte,
így erősödött meg a gyöngytyúk szerepe,
s vált lakhelyévé a Duna-Tisza köze.

Gősi Vali: A gyöngytyúk legendája 3.
Tollának hófehér, különös pöttyei
régi mondák szerint gyászolók könnyei.
Honi kolostorok, főurak kertjében
fejedelmi éltét díszmadárként élte.

Gősi Vali: Gyöngylámpás
Taraját fennhordva, ékes sisakjában
gyönygytyúk sétált régen a gazdagok parkjában.
Tollazata kékes-fényes, apró fehér gyémánt
pöttyeivel - gyöngylámpásként – éjszakánként őrt állt.

Kamarás Klára: A szépség viszonylagos
Tudjuk, hogy a páva tolla
a gyöngytyúknál ékesebb,
de pulykához hasonlítva
mégis a gyöngytyúk a szebb!
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Gál Hedda: A gyöngytúk
Hullik a hullik a gyöngy-toll,
Nagymami ülve kopasztja
Húsleves, sült comb az étlap,
Gyöngytyúkom tért nyugovóra

Dobrosi Andrea: A szabadság megnyilvánulása
Egykoron voltam díszmadár,
baromfi udvarba tértem,
én gyöngytyúk vagyok, nincs határ,
ha háló ér, menedékem.

Dobrosi Andrea: Sebes gondolat
Fincsi husim, a tojásom,
de a tányérba ma se vágyom,
- így a gyöngytyúk, és röppen, ni ijedni jobb, mint engem enni.

Hanyecz István (shf): Keselyüfejü gyöngytyúk család
Kárál most a keselyüfejü gyöngytyúk
a falusi szemétdombra jutott láthatjuk
itt neveli csibéit a tojó ez év tavaszán
népes családja kapirgál körbe tanyán

Hanyecz István (shf): A kobalt szinü gyöngytyúk
Gyönyörü, kobalt-kékes színü a tollazata
barna tojást fészekalján féltve gondozza
Gyorsan fejlödnek a selymes apró csibék
gyöngytyúkok magvakat csipegetneknek

3

KÉPES VERSEK ÁLLATOKRÓL – GYÖNGYTYÚK

Hanyecz István (shf): A gyöngytyúk család
A gyöngytyúk földön alakitja ki a fészkét
csodálom tollazatának halványkék szinét
a tojó pici csibéket kelt ki ez év tavaszán
népes család kapirgál a háznak udvarán

Dobrosi Andrea: Tollpuzzle
Gyöngytyúkot nézeget Kata,
nem kell rá nyereg, se pata.
A tolla ruhája egyben,
mezben futkározik, s egyben.

Dobrosi Andrea: Szépérzék, avagy a tévedés művészete
Gyöngytyúk azt eszi, mint pulyka,
mégse ő az udvar rútja.
Lehetne modell is akár,
de az ember gyomrába kár.

Dobrosi Andrea: Miheztartás végett
Tojáshéjat már nem hordok,
de gyöngytyúknál nincs nyafogás,
megérhet az asszony sorsot,
inkább öreg, mint jó fogás.

rozetta: A gyöngytyúk
A gyöngytyúk a tyúkudvar keselyűfejű lakója,
kevélyen tekintgetve lépeget jobbra-balra ám ha gazdasszonya hívó szavát meghallja,
rohan s a magvakat szélsebesen fölkapkodja.
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Hajdu Mária: Kétség
Gyöngysorokkal nyakamon
kószálok az udvaron.
Gyöngytyúk volt az én anyám,
mi lehetett az apám?

Hajdu Mária: Én a gyöngytyúk
Baromfiak mind vakok,
udvar dísze én vagyok!
repülök, ha akarok,
mert a gyöngytyúk én vagyok!

Hajdu Mária: Keselyű
Keselyű volt az apám,
gyöngytyúk meg a jó anyám?
Tyúk vagyok vagy keselyű?
Jaj, az élet keserű!

Riba Ildikó: Gyöngyös
Hasznos vagy gyöngytyúkom,
rikácsolsz az udvaron,
hangod rozoga kertajtó
előled menekül a sok pondró.

Dobrosi Andrea: Hiúság
Pávatoll lett a gyöngytyúk ideálja,
úgy vágyott egy új, színesebb ruhára,
a sajátját de rég utálta szegény,
pedig csak a képen fekete-fehér.
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Kamarás Klára: Királyi vég
Király vagyok az udvarban,
nincsenek itt forradalmak,
mégis elvágják a nyakam,
ha gyöngytyúk levest akarnak...

Varga Katalin: Hiú madár
Látod milyen szép a tollam?
Most ez van a divatban.
Gyöngytyúk vagyok, nemes fajta.
Engem senki ne tegyen fazékba.

Varga Katalin: Színkavalkád
Tollam csíkos, pöttyös, hangom csodás.
Nevem gyöngytyúk, szépség vagyok, nem más.
Szemed káprázhat, ez színkavalkád.
Szakács, húsomat te meg nem kapnád.

Vitál Mária: Emlékezés
Nekem volt egy gyöngytyúkom,
Neked meg egy tyúkszemed.
Gyöngytyúkomat levágták,
a tyúkszemedet kivágták.

Vitál Mária: Szemle
Baromfi közt gyöngytyúk járkál,
kakaspárja hol kapirgál?
Nagy a ricsaj körbe-körbe,
gazdaasszony hívja, ölbe?
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Vitál Mária: Izgatás
Gyöngypipik a telt keblükkel,
pöttyös tollú ékszerükkel,
úgy röpködnek fel és alá, hogy
a pulykakakas tolla fel áll.

Vitál Mária: Riadalom
Rémes ez a rikoltozás,
fülbemászó zaj a hibás,
hogy a ritka gyöngykakasom,
a lakomához akarom.

Vitál Mária: Kétség
Gyöngyös párom hol találom?
Miért nem kotlik a tojáson?
Itt látom a lábnyomait,
elhagyta a gyöngytollait?

Vitál Mária: Agresszív
Keselyűfejű gyöngykakasunk,
tukácsolva hívja párját.
Veszélyt érez, vadul, járkál,
azonnal menjünk világgá!

Vitál Mária: Végzet
Gyöngypárom a szomszéd mezőn,
billegett a kapu előtt.
De a gazda lesben várta, a
gyöngytyúkom leforrázta!
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Golán Angéla Gabriella: Gyöngytyúk (de a keselyű fejű!)
Ez a gyöngytyúk olyan fajta,
látni a keselyűt rajta!
Mégsem hetyke földi léte,
s nem repül soha az égbe.

Golán Angéla Gabriella: Gyöngytyúk (tutti, hogy keselyűfejű!)
Keserves a keselyűnek,
feje gyöngytyúk nyakán ül meg!
De hát akkor gyöngytyúk lenne,
s keselyű lenni szeretne?

Mayer Zsó: Gyöngytyúk
Tolla pöttyös, tarka gyöngy,
Ha vadász látja, reá lő.
Gyorsan szalad ijedtében,
Ne találja puskacsöve!

rozetta: a gyöngytyúk
kékesszürke, fehér pöttyös, könnyű csontú baromfi szép a gyöngytyúk, mégis olykor alig lehet kibírni:
veszekedős, sokat kárál, hangja hangos, rikácsol gondold meg, hogy akarod-e udvarodban tartani... :)
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