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Cápa

(Fotó: Baranyai Attila)
Kühne Katalin: Tizet lenyel
úszik a cápa a mély vízben lenn
sok kis hal közé csöppen hirtelen
nem is tudja melyiket válassza
ezért hamm tizet lenyel felfalja

Kühne Katalin: Félelmetes
tengerek óceánok ragadozója
e félelmetes testnek hordozója
cápánk belemar mindbe mi elé kerül
ha kifogják gyomrából mind előkerül
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Kühne Katalin: Cápa
cápauszony levest nem kérek arra gondolok
a cápától én milyen nagyon is iszonyodom
inkább eszem a paprikáslisztben sült keszeget
mert az folyóban él engem sohasem kaphat el

Dobrosi Andrea: Hirtelen ötlet
Elhatározta a cápa,
következő étke pápa.
De a pápák elfoglaltak,
akkor pedig éhen halnak.

Riba Ildikó: Dráma
cápa dráma, meglógott
kiszemelt zsákmánya
éhes maradt ő, és párja
üres maradt gyomra, szája

Varga Katalin: Félelmetes cápa
Ha fürdesz a tengerben.legyél óvatos nagyon.
Cápa jöhet, figyelmeztetnek, maradjál a parton.
Hatalmas szájában ott a sok foga, hamm bekap.
Ne legyél te sose a következő áldozat

Varga Katalin: Ne bántsd a cápát
Bár emberevő ragadozó, veszélyes lehet.
Tengerparton kerüld a cápát,mert ezt jól teszed.
De ne öld meg, ne legyen az uszonyából leves.
Védett ő, tengerlakó, bármilyen félelmetes.
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Gősi Vali: Cápa-szerelem
Partközelben cápalányka
víz tükrében illeg, várja,
arra úszik majd szerelme,
s átöleli uszonyával.

Gősi Vali: Cápa-baleset
Szomorú a kicsi cápa,
nem mehet az iskolába.
Vérmes volt egy rája-lányka,
rákapott az uszonyára.

Tóth-Hekkel Arany: A cápa
Tengerek, óceánok mélyének nagyhala
a cápa. Változó méretű népes családja
Óriás akváriumban többfélét láttam
Vonzó szépségüket szívembe zártam

Mayer Zsó: Cápa méreg
Cápa rémesen közeleg
Tengernyi halra nyála csepeg,
Azok partra vetik testüket
Homokba dugják pénzüket.

rozetta: a cápa
tengerben élő, félelmetes
ragadozó hal a cápa
kisebb halak, rákok, kagylók,
emlősök, sőt ember is prédája!

3

A Barátok Verslista honlapja:
http://portal.verslista.hu

A Képzeld el… irodalmi folyóirat honlapja:
http://www.kepzeldel.hu

Az Irodalom Feketén-Fehéren c. folyóirat honlapja:
http://poeta.hu/feketen-feheren

A Poéta Irodalmi Portál honlapja:
http://www.poeta.hu

