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Páva 
 

 
(Fotó: Dittrich Panka) 

 

Szabó Edit Irma: Páva 
 

Legyezőt nyitott a páva, 

kék-zöld-arany farka tárva. 

Nászruhában illeg-táncol, 

hogyha látom, megcsodálom. 

 

rozetta: a páva 
 

szép madár a páva 

színes farka-tolla 

legyezőként tárva - 

mindenki csodálja! 
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Mayer Zsó: Küllem 
 

Szebb a páva, mint a pulyka 

Róka koma messziről látja, 

 - Mit nekem a csín és küllem, 

Pulyka húsa kell nekem! 

 

Mayer Zsó: Hódító 
 

Páva ruhájával ékeskedik 

Fark tollával párját legyezi, 

Szerelme így lángra gyúljon, 

Mielőbb hozzá simuljon! 

  

Kühne Katalin: Nem vetekedhetek 
 

kalapomon pávatoll díszeleg 

oly szép mint ő én nem lehetek 

más tollával sosem ékeskedem 

pávával nem vetekedhetem 

 

Dobrosi Andrea: Nagy arc 
 

Nekem tükör? Fölösleges. 

A pávatoll különleges. 

Virít így is, úgy is, mindegy, 

díszít engem, téged, minket. 

 

Dobrosi Andrea: Legyező, drágakő 
 

Farktollamat szétterítem, 

nincs annál szebb a vidéken. 

Úgy néz ki, mint egy legyező, 

pávatesten a drágakő. 
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Hanyecz István (shf): Páva kakas Nr. 01  
 

Szép, szines tollú a páva kakas 

s legyezöt formál hosszú farka 

kék szinü a páva kecses  nyaka 

délcegen jár fel-alá az udvarba 

  

Hanyecz István (shf): Kék páva Nr. 02 
 

Kék pávának sok szïnü a tollazata 

Elkápráztat uszályos,hosszú farka  

Kecsesen sétál ,udvarol  tojóknak 

Kelleti magát a sok barna tyúknak 

 

Hanyecz István (shf): Zöld páva Nr. 03 
 

A fácánfélék családjához tartozó faj 

Ázsiában honos, a zöld glóriás páva 

gyönyörü látvány pávaszemes farka 

szerényebb a tojóknak szines ruhája 

 

Hanyecz István (shf): Mérges páva  Nr. 04 
 

Mérges lett a büszke páva kakas 

sértve felszállott ö a lombos fára 

És rikácsolva kárált, jó hangosan 

a buta ,barna tollú páva tyúknak  

 

Hanyecz István (shf): Páva csillagképe Nr. 05 
 

Mitologiában Héra kedvenc madara 

Csillagképét megtalálod az égbolton 

Pávaszem legyezöje ott is felragyog 

Tizenkét csillagképnek egyike a páva 
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Varga Katalin: Páva színpompája 
 

Bálba készül Páva Pál, díszruháját felveszi. 

Színes faroktollait, mint legyezőt teríti. 

Kék nyaka oly kecses, csak dalra sose fakadjon 

Szedje lábát szaporán, bálból le ne maradjon. 

 

Varga Katalin: Udvarol a páva 
 

Páva Pál lánykérőbe készül, nagyon elegáns. 

Virágot vesz, mert legyen egy hím páva gáláns. 

Faroktollát terjeszti, tükörbe egy pillantás. 

Ilyen büszkén, könnyű az udvarlás. 

 

Hajdu Mária: Különleges 
  

Fehér páva, fehér páva, 

ó mily csodás a látványa! 

Farktollait, ha kitárja, 

ő a legszebb fiú páva. 

  

Hajdu Mária: Pompa 
  

Díszudvarban pávapár, 

egyik fiú, másik lány? 

Pompás tolluk szivárvány, 

mit mindenki megcsodál. 

 

Tóth-Hekkel Arany: Páva-fi‘ 
 

Ékes-míves farka tollát földön húzza páva-fi' 

Pávaszemes legyezőjét udvarláskor tárja ki 

Arannyal szőtt zöldeskék tollazata csábító 

Szabadság hírvivője e nagyvilági hódító 

(páva-fi' - hímpáva)  
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Tóth-Hekkel Arany: Páva pár 
 

Éveken át élt velünk egy ékes páva pár 

Kertünket csicsomázták, napjainkat koronázták 

Díszes tollú hímünk házkéményre felszállt 

Énekelve parolált, egyszer mindkettőt ellopták 

 

Keszy-Harmath Dániel: Páva-pszichológia 
 

Kicsi, kicsi, páva, 

őt mindenki bántja, 

de tollától csak ékes, 

ettől tökéletes. 

 

Keszy-Harmath Dániel: Mártír páva 
 

Itáliában lakott, 

sorsától jól kikapott, 

színes tollú volt a páva, 

elsodorta Etna-láva. 

 

Keszy-Harmath Dániel: P-Á-V-A-S-Z-E-R-E-T-E-T 
 

Nyíregyházán páváskodott, 

ettől bizony jól kikapott, 

őt csak szeretete űzte, 

mindvégig ő ezt betűzte. 

 

Gősi Vali: Kényes páva 
 

Büszke, kényes pávalány 

farktollával úgy riszál, 

mint kényeztetett úrilányka, 

aki udvarlóra vár. 
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Koncz-Kovács Anna: A páva díva bánata  
 

Szép színes a páva díva,  

filmszalagon jól mutatna. 

Ám a helyi mozi retró! 

Feketében nem túl vonzó. 

 

Jártó Róza: Udvarlás 
  

Kicsi páva takaros.  

Tollazata aranyos, 

Mind azt hiszi a pávalány, 

Pávafiú neki mórikál.  

  

Jártó Róza: Mondóka 
  

Jobb a pulyka, mint a páva  

Főleg sütve a combikája’, 

Aki ezt mégse tudja, annak  

Sült pávacomb lesz jussa. 

 

Koncz-Kovács Anna: Páva madár, páva  
 

Páva madár, páva,  

jaj de szép a szárnya! 

Megkopasztom már ma, 

jó lesz vacsorára! 
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