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Kétpúpú teve

(Fotó: Baranyai Attila)
Kamarás Klára: Sivatagi utazás
Lásd, a sivatag hajója
a kétpupu teve,
hátán ülve, ringatózva
utazhatunk vele.

Kühne Katalin: Határtalan
teve hátán hosszú útra mehetsz
két púpja közt jobbra-balra billegsz
körülötted minden határtalan
fent tűz a nap lent homoksivatag
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Kühne Katalin: Takarékos
a kétpúpú teve takarékos állat
nem kell őneki víz hetekig kibírja
púpjában tárolja ahelyett hogy inna
csak utasai vágynak hideg italra

Dittrich Panka: Teve hierarchia
Harcos a kétpúpú teve
ha népes hárem a terve
és csődör posztra is tör
nagyot rúg, harap és köp.

Varga Katalin: Virtuális tevék
Régóta van már nekem két virtuális tevém
Róluk szól most íme, ez a kis vidám költemény
Etetem, itatom, gondozom őket, úgy bizony.
Sokan kinevetnek, nem bánom, gyerekes, tudom.

Varga Katalin: A teve fohásza
Megírta ezt már régen a rímhányó Romhányi
Teve fohászáról kérem, lehet most olvasni.
Púpjában tárol vizet, sivatagi állat ő.
Iszik meg üget, jó étvágyú, Oázis kedvelő.

Varga Katalin: Sivatagi csalogató
Két púpú teve üget most a sivatagon át.
Csak úgy rengenek a púpjai, vízzel telve ám.
Turista látványosság, tevegelni is lehet.
Gyere ,nézzed meg, utazz ide, megismerheted.
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Riba Ildikó: Hét teve
Hét két púpú tevét kergetek,
pedig inkább púpja között
volna jó, ha ringatna, lépte
ritmusára álmodom, szendergek.

Mayer Zsó: Sivatagi utazók
Teve van kétpúpú
púpjain hord két fiút,
két mosolygó arccal,
sivatagi rózsával.

Kamarás Klára: Olaj
Azt olvastam, sivatagban
kutatják az olajat.
Szegény tevék! Ezután már
nektek homok se marad!

Gősi Vali: A túlélő
Igazi nagy túlélő a kétpúpú teve:
sokáig él víz nélkül, s ha nincs is étele.
Kétrétegű szempilla óvja a szemét,
ha homokvihar keseríti teve-életét.

Dobrosi Andrea: Zsupsz…
Két púpom közt hajó vagyok
abban ringhatsz, ha jó nagyok,
lehet hegy is, hova mászol,
de ne várjad, odaláncol.
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Dobrosi Andrea: Út-kút
Homokszemet tapos lába,
két púppal megy karavánba,
vizet tárol bennük teve,
mégse folyik úton leve.

Dobrosi Andrea: Csipp-csupp csepp
Előbb lendül teve fara,
mint elázik a Szahara,
de megüli mégis Berber,
púpjaiban ott a tenger.

Dobrosi Andrea: Na, ne már…
Púpos, szőrös, nem esetem,
hiába bámul teveszem,
randi társként vizet adna,
meghívna a sivatagba.

Dobrosi Andrea: Büszke és szerény
Hívj a hőség harcosának,
te mit jársz be? A szobádat.
Én, a kis kétpúpú teve,
sivatagot szelek, hehe.

Dobrosi Andrea: Ima
Soká izzad a kis teve,
a sivatag az istene.
Fohászkodik is szorgosan,
ne épüljön ott fel Auchan.
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Dobrosi Andrea: Állva, fekve
Tevém sosem fekszik hanyatt,
merthogy mindkét púpja nagy,
térde lerogy, hasán homok,
napozhatok, míg ő konok.

Dobrosi Andrea: Szívós testrész
Afrikában él a teve,
de nem esik a púpja le,
mindkettőre tűzhet a nap,
bír hőséget, nem kell kalap.

Riba Ildikó: Teve levele
Gyere, ülj most ide,
megérkezett a teve
levele, megírta, a
homokkal tele a feje.

rozetta: a kétpúpú teve
a kétpúpú teve neve baktrián
púpjaiban zsírt tárol, mert
élőhelyén, a sivatagban nagy a
táplálék- és ivóvízhiány
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