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Sirály 
 

 
(Fotó: Vehofsics Erzsébet) 

 

Riba Ildikó: Sirály 
 

Sirály Samu halra éhes, vízben  

fickándozó zsákmányra les. 

lezúdul a víz felszínre, lecsap,  

csillog csőrében, mit kikap.  

 

M.Simon Katalin:  Sirály király 
  

Szárnyát kitárja, 

Fölszáll a sirály, 

Ég és víz között 

Most ő a király. 
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 M.Simon Katalin: Sirályok bálja 
  

Kék ég alatt 

Nagy  madarak 

Ezüst ruhában 

Keringőt járnak. 

  

M.Simon Katalin: A vadász sirály 
  

Szikla szélén víz közelben 

Áll a sirály vadászlesben, 

Lendül, és lecsap merészen, 

Pecsenyéje máris készen.  

  

M.Simon Katalin: A szemfüles sirály 
  

Parton sétál a sirály, 

Vigyázz, hogyha  arra jár, 

Ellopja a szendvicsedet, 

S a nyomát bottal ütheted. 

 

Kühne Katalin: Elkapja 
 

ül a parton a horgász 

botját vízbe lógatja 

de a keszeg rá se ránt 

jön a sirály elkapja 

 

Kühne Katalin: Felszállhat 
 

Szabadság madarának hívják a sirályt. 

Szabadnak született, nem úgy, mint e kislány. 

Ő csak álmában vágyik erre, nincs szárnya. 

Gondolja, ha nagyon akarja, felszállhat. 
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Kühne Katalin: Csodálom röptét 
 

sirály vijjog a tó felett 

csodálom röptét nap mint nap 

hirtelen lecsap mellettem 

tovaszáll csőrében hallal 

 

Dobrosi Andrea: Talány 
 

Halat reggel, halat este, 

ettől kecses sirály teste? 

Étke még a rovar, csiga, 

s vékony mint a füstkarika. 

 

Dobrosi Andrea: Gyorsabb… 
 

A sirálynak nem kell vonat, 

gyorsabb ő, mint a gondolat. 

Villámként sújt a Balcsira, 

a halakkal van randija. 

 

Bodó Csiba Gizella: Fehér sirály 
  

Stégnek végén vajon mi áll? 

Ni-csak, Ni-csak fehér sirály, 

Korábban egy halat fogott, 

Én meg csak itt lustálkodok! 

  

Bodó Csiba Gizella: Sirály-dal 
  

Vízen, földön, levegőben, 

mindenhol otthon vagyok, 

csak a hangom nem túl ékes, 

sikoltók a sirály dalok. 
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 Tóth-Hekkel Arany: Sirály 
 

Óceán partjának homokjában ültem 

Ezüstös szárnyú sirály landolt mellettem 

Száraz kenyérrel kedveskedtem neki 

Az utolsó falatot tenyeremből vette ki 

 

rozetta: a sirály 
 

tenger fölött kószán kereng 

a hófehér sirály-madár - 

légbeli úr, a halakra 

le-lecsapva ő a király! 

 

Koncz-Kovács Anna: A sirály-király 
 

Madár Mihály, sirály-király,  

admirális, generális, 

Sose tudja mi az, hogy "fáj", 

Úr ő, ha úszik is, száll is. 
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