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Gazella 
 

 
(Fotó: Baranyai Attila) 

 

Gősi Vali: Árva gazella 
 

A Mhorr gazella ritka fajta, 

őshazája a Szahara. 

Szavannákon árván hagyták, 

állatkertben védik, óvják. 

 

Gősi Vali: Ebo, a kis gazella 
 

Egy gazella kicsi borja 

az állatkert új lakója. 

Nem vágyik már a vadonba, 

hím, s az Ebo nevet kapta. 
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Koncz-Kovács Anna: Támadás a patak partján 
 

Oroszlánok állnak lesben: 

patak partján a gaz Ella. 

Megcsillan a víz tükrében, 

elszalad a kis gazella. 

 

Kühne Katalin: Gazella Gizi 
 

Gazella Gizella figyel a fűben 

mély morgást hallva társainak üzen 

kis csapata kecsesen tovaszökken 

üldözőjük csodálkozik meghökken 

 

Kühne Katalin: Vacsora nélkül 
 

nagy sörényű oroszlán leselkedik 

finom húsú gazellára vadászik 

nagyvadunk lót-fut utánuk sántít 

vacsora nélkül marad nagyot ásít 

 

Dobrosi Andrea: Szívmaraton 
 

A kis kecses szökkenőben, 

inal, s ott van minden nőben. 

Udvarolhatsz gazellának, 

csak bírja izmod s a lábad. 

 

Dittrich Panka: Gazella és Gizella 
 

Kecses lábú gazella 

sosem táncolt a bálba, 

nem úgy, mint a Gizella 

kinek szőrös a lába! 
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rozetta: gazella 
 

a gazella csapatokban élő, szelíd tekintetű, 

szép szemű, karcsú testű, négylábú, patás állat - 

könnyedén-kecsesen futkározva békésen legelészik 

afrikai, ázsiai füves sztyeppéken és sivatagokban. 

 

Varga Katalin: Gazella mama 
 

Kecses, fürge állat a gazella. 

Leopárdoknak könnyű préda. 

Kicsinyeit mindig  óvja védi. 

Még a szellőtől is nagyon félti. 

 

Varga Katalin: Szavannák gazellája 
 

Afrikában, Ázsiában honos a gazella. 

Kecses állat, előtte nem akadály egy nagy szikla 

Ugróbajnok, karcsú lábú, pajkosan szökdécsel. 

Hiába  szeretnéd,őkelmét nehezen éred el. 

 

Varga Katalin: Gazella család 
 

Nézzed csak, kik szökdelnek fent a szikla tetején. 

Egy gazella család, papa, mama, meg két szép legény. 

Oly kecsesek, öröm látni víg ugrálásukat. 

Szavannák, hegyek állatai, olvass róluk sokat. 

 

Dobrosi Andrea: Semmi erőszak 
 

Ázsiai, szelíd állat, 

ne bántsad a gazellákat, 

Csak füvet esznek, meg cserjét, 

de meg azokat se vernék. 
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Dobrosi Andrea: A becsület bajnoka 
 

Szavannát jár a gazella, 

nem tőle zsong börtöncella. 

A fajtája az antilop, 

és tisztességes, nem ki lop. 

 

Riba Ildikó: Gazellám 
 

kecses testű kis gazellám  

a szavannán gyorsan rohan 

át, az oroszlán meg nem  

fogja, üres marad a gyomra. 

 

rozetta: a gazella 
 

tülkös-szarvú kecses patás a gazella 

csordában él, tápláléka fű, falevél 

szőre színe hátán-nyakán sárgásbarna 

farán-hasán selymesen csillogó fehér 
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