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Tigris

Kovács Anna: Csíkos pizsamában
Csíkos tigris pizsamába'
Lépett ki a Fő utcára.
Ásításra tátott szájat,
Elijesztett csordát, nyájat.
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Kovács Anna: Tigris börtönben
Bebörtönzött tigris vagyok,
Nem bűnöztem, nem is lopok.
Rabruhámnak az az oka:
Őzike volt a vacsora.

Kovács Anna: Öltözködés
Tigris Timi szekrényt nyitott:
„Mit válasszak? Pöttyöt? Csíkot?
Leopárdnak valók pöttyök,
Mint a mamám, csíkot öltök”.

Bodó Csiba Gizella: A Cica
Jaj Cica milyen nagyra nőttél,
bundácskádra mennyi csíkot szőttél,
dorombol-e olykor a szigorú ábrázat,
tán nem is cica vagy, - Tigris e káprázat?

Gősi Vali: Tigrisszemek
Csíkos árny oson feléd,
megdermedsz a fényben:
tigrisszemek villannak
lámpásként az éjben.

Gősi Vali: Éhes tigris
Éhes tigris zsákmányra les,
jön a csíkos beste!
Vajon ki lesz ma éjjel
a gyilkos kiszemeltje?
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Czégény Nagy Erzsébet: A nagy vadász
Gyönyörű bundámat télen, nyáron hordom,
Nesztelen lépkedem hatalmas mancsomon.
Tigrisnek neveznek, nagy vadász vagyok,
Elkapom a vadat, éhes nem maradok.

Czégény Nagy Erzsébet: Tigris Tihamér
Tigris Tihamérnek nyelve már kilógott,
Mert nagyon meleg volt, egy tóhoz ballagott.
Fürödni akart, de rögtön elfeledte,
Meglátott egy prédát; épp ivott egy zerge.

Black Smile: Lókötő tigris-kölyök
Bánatosan ballagok a csíkos bundámban,
anyukám rájött, nem járok tigris - iskolába.
Buta maradsz fiam, nagyon buta!
Így korholta Tigrist az édesanyja.

Black Smile: Macho tigris
Óh, mily fenségesen fényes a bundám!
Vajon észre veszi majd a sok tigris lány?
Csíkos öltönyöm is felveszem,
kedvemet az öltözködésben lelem.

Black Smile: Bagira vicce
Jól megvicceltem mindenkit a dzsungelben!
Maugli el ne csípjen, most sunyin lépkedem,
Felvettem a csíkos tigris bundámat,
Mintha Sír Kánt takarná az álarc.
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Black Smile: A szabad tigris
Szomorú a tigris, nincs neki cipője.
Kavicsok törik tappancsát őkelmének.
Kényes lábát félti nagyon
huh, de kemény ez a vadon.

Viemann László: Cselre kuporgat
A lomha járása becsapó,
Szőrmével háttérben álcázat,
S éhségben az izom kupoló,
A tigris test, cselre kuporgat.

Viemann László: Jelt sem ad
Jaj! Ha, ember lesz az áldozat
És nem egy másra vadászott vad.
Sárgás csíkos tigris hallgatag,
Akár kaméleon, jelt sem ad.

Viemann László: Orvul
Rejtekhelyről szök, ugrik s kiolt!
Ha, jársz ahol tigris terep, úgy
Viselt tarkó álarc tán megóv.
Jön támadás, többnyire orvul.

Viemann László: Nyers sárga sáv
Ah! Roppantó állkapocs halál,
Mire lecsuk ott élet kiszáll
Amin tigris kölyke lakomáz.
Ó te lomha szép nyers sárga sáv.
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Szabóné H. Anna: Hőségben
Tigrisruhám nagyon meleg.
Álmos szemem árnyat keres,
ahol kicsit lepihenek,
hisz a hőség rettenetes.

Szabóné H. Anna: Tigrisbőrben
Mókás csíkok kergetőznek
fejemtől a farkamig.
A tigrisek így öltöznek
hétfőtől vasárnapig.

Szabóné H. Anna: Álmosan
Puha talpam csöndben lépdel,
szőrruhámon csík szalad.
Álmos vagyok kora reggel,
tigrisszemem még bágyad.

Szabóné H. Anna: Reggel
Mosakodni indulok,
hisz a nap már fent ragyog.
Tigrisbundám szép csíkos,
puha talpam óvatos…

Szabóné H. Anna: Sietősen
Dolgom van, most elmegyek.
Várjatok meg, gyerekek!
Tigris módon szökkenek,
ígérem, hogy sietek!
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Szabóné H. Anna: Keresőn
Nagy tappancsom kérdőn szalad.
Gyerekeim merre mentek?
Tán elbújtak a fák alatt?
Tigrismanccsal oda lejtek…

Szabóné H. Anna: Nagymacska
Szőrös bundám csíkok másszák,
kezek mégsem simogatják.
Tigris vagyok, félelmetes,
ölcicának túl méretes…

Szabóné H. Anna: Éhesen
Ha a léptem settenkedő,
éhes már a tigrisbendő.
Körmöm feketére festve,
éles karom lapul benne…

Szabóné H. Anna: A vadász
Tigris vagyok, megnézzetek!
Cicának ne becézzetek!
Vad ösztön, ha dobban bennem,
vadászni kell akkor mennem.

Szabóné H. Anna: Fürgén
Szaladok én kora reggel,
tornászom a testvérekkel.
Tigris cipőm el nem kopik,
lábam soha meg nem botlik…
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Szabóné H. Anna: A tigris
Csíkos füle, csíkos farka,
testén csíkos overállja.
Szemével a célt ha látja,
gyorsan viszi tigrislába.

Szabóné H. Anna: Hova tart?
Szeme előtt vadon, éden?
A lába ugrásra készen…
Tigristalpa puha bőrben
a cél felé ugrik, szökken.

Mayer Zsó: Szökevény
Tigris Misi tisztes nevem,
Ha rám nézel, nem nevetsz.
Őserdőből szöktem meg,
Csíkjaimmal hencegek.

Mayer Zsó: Szebb a csíkos
Csíkos pizsamám ugye szép!
Éjjel, s nappal hordom én.
Szebb a csíkos, mint a pöttyös!
Kiáltotta tigriskölyök.

Mayer Zsó: Vadászó
Tigris vagyok, lopakodok,
Szarvasokra vadászok.
Kétszer nagyobb, mint én vagyok,
De vele én bíz, elbánok!
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Szabó Gitta: Tigris
Csíkos cica fejét lógatva ballag.
Mi a baja? Éhes? Korog a gyomra?
Bánata csak annyi, tigris ő, nem cica,
Szavannába vágyik, ott az otthona.

Péter Erika: Tigris Mór ruhája
Börtönbe került a tigris,
csíkos rajta még az ing is,
csíkmintás a nadrág rajta,
kilóg alóla a farka.

Kondra Katalin: Tigrisbőrben*
Csíkos bundám, anyám varrta
Nincs folt, szakadás se rajta.
Úgy vigyázok épségére,
Mint más állat a bőrére.

Kondra Katalin: A ragadozó*
Dzsungelek lakója vagyok
A majmokért élek halok
Az a legeslegszebb napom,
Ha ők vannak az étlapon.
(* nem szerepel az állat fajtája – tigris – a versben)

Kondra Katalin: Micimackó barátja

Tigrisnek nincsen hibája,
Ő Micimackó barátja.
Egésznap ugrál, felpattan
Ehhez ő ért a legjobban.
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S. Farkas Zsuzsanna: Tigris vagyok
Nézd a léptem, milyen csendes.
Vadászgatok a dzsungelben.
Bár az arcom kedves, cicás,
Tigris vagyok, vigyázz, ha látsz!

S. Farkas Zsuzsanna: Párbeszéd
Tigris, tigris, hova sétálsz?
– Megyek haza vár a család.
Csíkos bundád honnan vetted?
– Anyukámtól örököltem.

S. Farkas Zsuzsanna: Tigris Tibor
Tigris Tibor szép a bundád!
Oly szívesen simogatnám!
De anyukám nem engedi,
mert a tigris harap kicsit.

S. Farkas Zsuzsanna: A tigris bundája
Irigyli ám minden állat,
kedves tigris szép bundádat.
Bár van nekik pöttyös, fényes,
a tiéddel mind cserélne!

S. Farkas Zsuzsanna: A tigris
Ragadozó állat vagyok,
félnek tőlem kicsik, nagyok
Bundám csíkos, gyorsan futok,
kit elkapok, hamm, bekapok!
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Varga Katalin: Csíkos fenevad
Bohókás fenevad, egy csíkos tigris vagyok.
Éjjelente bizony, szabad prédára vadászok.
Szemem, bundám sárga, mancsaimban nagy az erő.
Mozgásom kecses, lapulok, ugrásom szökkenő.

Mentovics Éva: A tigriscsíkos
Elbűvöl a mintás szerkóm?
Tudod, én is kedvelem.
Szüleimtől örököltem
tigriscsíkos szvetterem.

Mentovics Éva: Tigris-viselet
Csíkos göncnél nincs is szebb,
ezt hordják a tigrisek.
Ne hidd, hogy a pizsamám!
Folyton hordom, kisapám.

Mentovics Éva: Nála bátrabb nincs is
Settenkedve lépdel, akár egy nagy macska,
pihe-puha párnás mind a négy tappancsa.
Csíkos öltözékben bandukol a tigris,
tudod, a vadonba’ nála bátrabb nincs is.

Kellős Éva: Tigris
Ázsiai dzsungel mélyén
él a tigris, s nem kell kérvény,
ha vadászni támad kedve,
ő az úr itt, nem a medve!
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