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Kutya - Boxer

Schvalm Rózsa: Áronkának a kedvence
Áronkának a kedvence,
Liló kutya kint a kertben,
most is éppen arra vár,
hogy kis gazdája arra jár.
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Schvalm Rózsa: Liló kutya mért szomorú
Liló kutya mért szomorú,
talán bizony unatkozik?
Jaj a füled is lekonyul,
ha jön Áron, majd felvidít.

Schvalm Rózsa: Felöltözött ünneplőbe
Rozsdabarna a bundája,
hófehér a nyakkendője,
ez a kutya oly szép tiszta,
felöltözött ünneplőbe.

Schvalm Rózsa: Bizonyára éhes
Lógó füllel búsan,
redőzött homlokkal,
néz rád Liló kutya,
éhes bizonyára.

Keszy-Harmath Dániel: Boxer-szerelem
Lelkes kutya Boxer Elem,
jutott neki bók, szerelem,
kedvese a Boxer Dalma,
holnap lesz a lakodalma.

Keszy-Harmath Dániel: Futóverseny
Fürge kutya Boxer Elem „Innen is kaptam nevem!”
- Mintha elemmel töltődne,
Elsőként célba vetődne.
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Keszy-Harmath Dániel: Bokszzsákot ütögetve
Erős kutya Boxer Elem „Ki ne kezdjetek énvelem!
Aki kikezd, rosszul járhat,
Bokszzsákomként el-elszállhat.”

Black Smile: Kereső
Néz a boxer, figyel nagyon,
a gyerekek hol vannak vajon?
Mind elment az iskolába,
mert túl nagyok már az óvodába.

Black Smile: Nézegető
Ki ez a szépség a tükörben?
Ő a legszebb a baráti körben.
Hú de tetszik a bundája,
BOXER, az ő fajtája.

Black Smile: Figyelő
Figyellek ám minden este,
hogy a házidat leírtad-e?
Boxer barát reád néz,
hogy az iskolába hogyan mész!!

Torma Zsuzsanna: Jámbor vagyok
Harci kutyának neveznek,
Pedig nagyon jámbor vagyok,
Ha szépen szólsz mindig hozzám,
Szívem örül, szemem ragyog!
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Torma Zsuzsanna: Vigyél haza!
Kutyaszívem örülne, ha
Egy kisgyerek vinne haza,
Együtt játszanánk a kertben,
Sosem lennék engedetlen!

Szabóné H. Anna: Hűség
Kutyahűség bújt bundámba.
Én vigyázok a tanyára.
Ha közel jössz megugatlak,
boxer módon megfuttatlak…

Szabóné H. Anna: Magabiztosan
Szeretem ha megsimiznek,
zsíros cupákkal etetnek.
Nincs ennél szebb kutyaélet,
boxer orrom sose téved…

Szabóné H. Anna: Megfontoltan
Gondolkodok, nem látjátok?
Homlokomon boxer ráncok.
Megfontolt, bölcs kutya vagyok,
akárkit én nem ugatok…

Szabóné H. Anna: Melegben
Kutya meleg boxer bundám,
levetném, ha néha tudnám.
Hűsölök, ha nincs más dolgom,
verebeket távol morgom…
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Szabóné H. Anna: Mókásan
Boxer kutya nagy és foltos.
Őrző dolga nagyon fontos.
Füle lapul, ha nincs zörej.
Homlokránca csupa röhej…

Szabóné H. Anna: Szeretet
Szeretem a gyerekeket,
pacsival üdvözlöm őket.
Kutyabundám finom puha,
szeretetre éhes ruha…

Szabóné H. Anna: Töprengve
Ráncok gyűlnek homlokomon.
Töprengnek kutyagondomon.
Édes gazdám közeledik,
vacsorával kedveskedik…

Szabóné H. Anna: Este
Rám kacsint a telihold,
ő mond nékem altatót.
Boxer szemem figyeli,
kutyalelkem emeli…

Szabóné H. Anna: Búsan
Bundám színe, akár a prézli,
nyakkendőm a havat idézi.
Boxer arcomon csalódottság,
kutyául fájó magányosság…
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Szabóné H. Anna: Barát nélkül
Itt hagyott a pajtásom,
a bánatom elásom.
Kutyagondom lerázom.
Legyél te a barátom!

Szabóné H. Anna: Őrségben
Egy jó cupákért nyálam csorog,
a fülem minden neszre mozog.
Gyűrt kutyaképem mélán figyel,
hold fényarcára csókot lehel…

Szabóné H. Anna: Félálomban
Bájos képem kicsit morcos.
Boxer szemem most még álmos.
Kutya dolga éber legyen,
ha zaj baktat lábujjhegyen…

Szabóné H. Anna: Fáradtan
Ki zavarja pihenésem?
Akarja, hogy megkergessem?
Fáradt vagyok, mint a kutya,
morgok mindenre, mi fura…

Gősi Vali: Fogadd be!
Mindegy, hogy boxer, puli, vagy skót juhász,
házadra minden eb hűen vigyáz.
Mégis van gazdátlan, kóbor kutya...
Fogadd be, legyél jó gazdija!
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Ábrahám Istvánné: Esdeklő szemek
Van egy kutyám, barna boxer.
Az ő becses neve Axel.
Könyörögve néz most énrám:
Édes gazdim, hol a tálkám?

Varga Katalin: Megsimogatsz?
Bár a szépség az nem jellemző rám.
Látod, mégis hogy szeret a gazdám.
Fajtám boxer, nagyon okos vagyok.
Ha megsimogatsz, szemem felragyog.

Varga Katalin: Boxer-szerelem
Elmesélem, hogy mi történt velem.
Tavasszal megtalált a szerelem.
Boxer szívem egy szukáért dobog.
Talán családot is alapítok.

Varga Katalin: Nem vagyok harci kutya
Boxer alsót neveztek el rólam.
Emiatt én sohasem aggódtam.
Harci kutyának miért neveztek?
Hiszen, látod, mennyire szeretlek.

Varga Katalin: Roxi-fotó
Itt van egy jó fotó rólam, gazdám.
Ugye látszik, hogy boxer a fajtám?
Szemeim értelmesen ragyognak.
Bemutatkozok, Roxinak hívnak.
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Varga Katalin: Bolondos vagyok
Fülem hegyes, az orrom meg tömpe.
Mégis vágyok a szeretetedre.
Egy boxer kutya is lehet okos.
Gyereket szerető, meg bolondos.

Szakáli Anna: Hűség
Gombszeme csupa értelem,
boxerhűség szerető érzelem.
Mozdulok, máris figyel rám:
mit parancsolsz kisgazdám?

Szakáli Anna: Sohasem hagyná
Sohasem hagyná, hogy bántsanak,
őrt áll, míg a házban alszanak.
Ha fúj a szél, ha télen hó esik,
a házra boxer vigyáz reggelig.

Szakáli Anna: Békés kutyus
Nem morgok én, csak ha baj van,
de akkor a rossz ember lesz bajban,
gazdám védem és kis gyermekét,
mert a boxer kutya csupa hűség.

Kondra Katalin: Bátorító
A kutya fajtája boxer
Kinézetre, mint buldózer
Olyan, de tekintete szelíd.
Ne félj tőle, ha közelít!
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Kondra Katalin: Kutyadolog
Őrző-védő kutya vagyok
Csak néha-néha harapok,
Ha veszélyben az ebédem
Az a dolgom, hogy megvédjem.

Mayer Zsó: Mérges
Mozgékony kutya vagyok,
Ha megversz, én harapok.
Ráncos képpel beléd marok,
Ha békén hagysz, hozzád bújok.

Mayer Zsó: Ugatós
Kutya hideg van odakint
Engedjél be édes gazdim!
Kályha mellől ugatok ki,
Ha a macska közeledik.

Mayer Zsó: Hajszolós
Kutya vagyok csatangolok,
Nem félek a gazdámtól.
Megfenyít, de rá se’ rántok,
Inkább leányt hajszolok.

Mayer Zsó: Kikapós
Kikapós boxer vagyok,
Szeretem a fiúkat nagyon.
Hiába is fegyelmeznek,
Attól még kutya jó a kedvem
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Szabó Kila Margit: Boxer vagyok
Az orrom, arcom széles.
A fülem kissé hegyes.
A homlokom nagyon ráncos.
Boxer kutya vagyok,álmos.

Szabó Kila Margit: Ilyen vagyok
Ha rám nézel csunyának látsz,
Barna foltos bundám csodás.
Izmos testem, méltóságteljes.
Boxer kutya arc, nevetséges.

Szabó Kila Margit: Mit szeretek?
Szeretem a csontot,
A jó falatokat.
A jó boxer kutya
Sokszor jutalmat kap.

Szabó Kila Margit: Így beszéllek
Ugatok, ha éhes vagyok
És jelzem, ha jön valaki.
Boxer kutya éber kutya
A gazdáját, a házat védi.

Szabó Kila Margit: Boxer és Cirmos
Boxer kutya egyet vakkant,
Cirmos cica fára szalad.
Gomb szemével macskát nézi.
Jó lenne utána mászni.
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Szabó Kila Margit: Tőlem ne félj!
Most megkergetem Évikét.
Körbefutom a kerítést.
Én boxer kutya vagyok, ne félj!
Nálam a szeretet, szenvedély!

Mayer Zsó: Kozmetikában
Ráncos orrú ez kutya
Nem jár kozmetikába.
Kivasalnák szépre bőrét,
Megtépkednék barna szőrét.

Mayer Zsó: Szépítkező
Kutya szőrét kefélte simára,
Pilláját kihúzta spirállal,
Körmeit festette pirosra,
Gazdája, házától elzavarta.

Viemann László: Boxer
Ráncos pofád lapos akár az ökölvívóknál,
Elütő többi kutyaféléktől a szokottnál;
Bár testtartásod arányos és erőt mutató,
Azok a boxer szemek értelmesen ámítók.

Mentovics Éva: A bizalmatlan
Ugassak, vagy ne ugassak?
Az a kutya most rokon?
Akármilyen vérvonal is,
nem rendít meg posztomon.
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Mentovics Éva: Az éber boxer
Nem lehetek soha álmos,
hátha rabló jön a házhoz.
Tudod, az a kutya dolga,
hogy a simlist kiszagolja.

Mentovics Éva: A divatdiktátor
Azt mondjátok, hogy egy kutya nem diktálhat divatot?
Pedig van rá élő példa – nézzetek rám, itt vagyok!
Tudjátok, a boxeralsó nem volt ilyen rövidke,
a szokványos halászgatyát én szaggattam rövidre.

Mentovics Éva: A távolságtartó
Ki lehet az? Szomszéd, postás, vagy talán egy zord rokon?
Akárhogy is kedveskedik, nem csókolom homlokon.
Elvégre én boxer vagyok, és e hírhedt kutyafaj
nem paroláz’ idegennel, s barátkozik túl hamar.

Mentovics Éva: A tanácstalan
Bánatos a boxer-képem, ki mondja meg, hol kell kérnem
néhány falat kutyatápot? Hadd halljam csak, ugassátok!
Ám de akkor nem kell, hogyha hazaér az ember-szolga.
Ha nyílik az ajtó nálunk, hamarosan vacsorázunk.

Péter Erika: A búsuló boxer
Szomorú a boxerkölyök,
pofájácskáján a bőr lötyög,
nyugtatja a család feje:
ez a mi fajtánk védjegye!
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